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Otto Ernst Fritsch

Vzpomínky na Abd-ru-shina

(Opis rukopisu)
Slova Pánova, žel, jsou jen ze vzpomínek, proto jen podle smyslu. Jsem  

však přesvědčen, že jsou reprodukována téměř doslovně.
1. „Nebudete-li utrpení jiných lidí prožívat jako své vlastní, nebudete-li 

s nimi soucítit, přijde utrpení k vám v zostřené podobě. Nejste na zemi 
proto, abyste žili vedle sebe, nýbrž máte společně působit, abyste v proží-
vání dozrávali. Jdete-li nevšímavě kolem utrpení jiného, ukazujete tím, že 
vám chybí opravdová láska k Bohu a k bližnímu. Jen ten, kdo je schopen 
prožívat cizí utrpení jako své vlastní, ten může dozrávat a vnitřně stoupat 
výše. Jdete-li nevšímavě kolem utrpení jiného člověka, potká vás utrpení 
v zostřené podobě a může vás dokonce pohltit.“

2.  „Každý  povolaný,  který  má  vykonat  něco  velikého  ve  smyslu 
Božím, nikoliv ve smyslu lidském, je veden nejdříve utrpením a zkouš-
kami, aby poznal v prožívání nesprávného, jak musí vypadat to správné. 
Bude pak také, veden shůry, to správné vykonávat. Je omylem mnohých 
nositelů kříže, když se domnívají, že všechno utrpení je karmické. Každý 
den, každou hodinu se navazují nová vlákna. A poněvadž se lidé obrátili 
téměř výhradně k temnu, utrpení se stále více zostřuje.“

3. „Kdyby věděli nositelé kříže a všichni, kdo na této zemi touží po Ti-
sícileté říši, jak přísné a tvrdé budou zákony v Nové říši – pozemské záko-
ny budou netušené a dosud neznámé tvrdosti –, pak by teď po Nové říši 
netoužili. Tvrdost, které nebudou rozumět, jež však bude k jejich dobru, 
zpočátku způsobí, že mnoho lidí dokonce zatouží po tom, aby se vrátily 
staré časy, kdy mohli sami dělat a nechat i jiné dělat, co chtěli. V Nové říši 
platí jen zákony Boží – ty jsou nevýslovně tvrdé pro každého člověka, kte-
rý se nechce sklonit před Tvůrcem všech světů.“

4.  „Nahoře v duchovní říši  jsou zákony tak přísné,  jak si  to žádný 
člověk na zemi nemůže představit, jak žádný člověk nemůže tušit. Poně-
vadž však zde tito lidští duchové mají již vysokou zralost a vědí, že všech-
no slouží jen kráse, harmonii a dokonalosti, podrobují a sklánějí se ra-
dostně před těmito zákony a necítí je vůbec jako tvrdé. Jenom člověk zde 
ve Stvoření,  jenž stojí stranou veškeré krásy a dokonalosti,  si myslí,  že 
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může žít jen podle své vlastní vůle. Existuje však přeci jen jedna jediná 
vůle a ta přichází od Boha.“

5. Bylo to naposledy v Kipsdorfu u Pána. Pán byl nevýslovně smutný, 
stísněný. Bylo to v jeho jídelně. Před tím jsme byli na delší procházce, na 
níž mi Pán sdělil, že z této země odejde. Já jsem však zcela nepochopil, co 
tím chtěl říci. (Pán neměl rád, když jeho důvěrní přátelé stáli, když on pře-
cházel po pokoji sem a tam. Seděl jsem tedy, zatímco on se procházel.) 
Blízek vnitřnímu zoufalství Pán řekl: „Co jsem jenom udělal nesprávně, že 
se všichni lidé stávají v mé blízkosti temnými a ošklivými?“

Já sám jsem byl  zděšený a zoufalý z nevýslovného smutku Pánova 
(téměř všichni vysoce povolaní, rytíři, apoštolové a učedníci ho opustili! 
Z cca 800 nositelů kříže, kteří se v roce 1938 hlásili k Poselství, zalezli 
více nebo méně zbaběle všichni po zatčení Pána do skrýší. A těch málo, 
kteří se ještě k Pánovi znali a věřili mu, se odvažovalo projevit jen v kruhu 
přátel nebo u stejně smýšlejících. A Pán jako člověk se nemohl vypořádat 
s touto zkázou svého díla. Proto jeho zoufalý výkřik.) Z předcházejících 
rozhovorů a z těchto bolestí naplněných slov Pánových jsem byl tak zdě-
šen, že jsem nevěděl, co na to říci. Modlil jsem se vroucně k Bohu o po-
moc. Vstal jsem, podíval se Pánovi do očí a s úsměvem jsem řekl: „Pane, 
to se přece dá snadno vysvětlit. Kdyby Pán seděl celý den na prudkém 
slunci, také by dostal úpal. To se stalo i nám, lidem!“

Pán mě uchopil rozčileně za rameno a řekl: „Pojďte, milý pane Fritschi, 
je mi velmi líto, že jsem přitížil vašemu srdci. Půjdeme nahoru do pokoje 
a budeme mluvit o jiných věcech.“ Pán vždy trpěl tím, jak málo laskavosti 
– až na několik výjimek – mezi sebou projevovali nositelé kříže.  („Podle 
toho chci poznat, že jste moji učedníci, že se navzájem milujete!“)

6. Na mé poslední procházce s Pánem v Kipsdorfu, která trvala při-
bližně dvě hodiny, hovořil Pán obzvláště mnoho o příštím vývoji v Ně-
mecku, v Evropě a na Zemi. Ale všechno, co řekl, bylo proniknuto ne-
výslovným  zármutkem.  Bylo  to  jako  rozloučení.  Kousek  před  domem 
Schweizer Hof (tak se jmenoval dům, ve kterém Pán prožil poslední léta 
svého života,  dům byl ve vlastnictví  průmyslníka Gieseckeho,  učedníka 
pána, který k pánovi choval obzvláštní lásku a věrnost) jsem řekl Pánovi: 
„Vlastně bych měl ještě jednu otázku, která mne už léta zaměstnává a se 
kterou se nemohou vypořádat ani jiní nositelé kříže. Rád bych se Pána ze-
ptal, ale obávám se, že tato otázka způsobí, že Pán bude ještě smutnější 
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než dosud.“  Pán se zastavil, podíval se mi laskavě do očí a řekl:  „Jen se 
ptejte.“ Moje otázka zněla: „Pane, jak to přijde, že paní Maria a slečna Ir-
mingard uvěří tak snadno všechno lhářům a nactiutrhačům? Nemohu to 
pochopit já ani jiní nositelé kříže.“ Pán dlouhou chvíli mlčel, pak řekl, při-
čemž se tiše usmíval: „Na začátku jsem přece také dělal omyly! Paní Ma-
ria a slečna Irmingard se nyní dostávají do situace, která nikdy nebyla pro 
ně předvídána.  Já se  již do Tyrolska nevrátím.  Jiné je  to s  paní  Marií 
a slečnou Irmingard, které se tam opět vrátí. Obě paní budou nyní posta-
veny před těžký úkol, který je tak veliký, že jej stěží mohou zvládnout. Já 
budu řídit výstavbu z Hradu a nechám k sobě čas od času přijít povolané.“ 
Pak se Pán nadlouho odmlčel. Byl v tom nevýslovný smutek, zoufalství 
a žal.  Byl  jsem jako přimražen a ochrnut,  nemohl  jsem pronést  jediné 
slovo, i když mé nitro bylo zaplaveno otázkami, především zdánlivými roz-
pory. („Řídit z Hradu.“ Hrad Grálu měl přece vzniknout na Vomperbergu! 
A přestože řekl Pán, že se do Tyrolska nevrátí, že nechá k sobě čas od 
času přijít povolané – všechno bylo pro mě tak nepochopitelné…) Bylo to 
jako hodina Golgoty, tak nevýslovně těžká, jak jsem ji nikdy dříve a nikdy 
později nezažil. Pak jsme se vrátili mlčky domů, kde jsme v jídelně pokra-
čovali v rozhovoru.

7. Bylo už odpoledne. Ve své pracovně řekl Pán ještě mnohé o bu-
doucnosti, o tom, jak se vše změní, jaký bude běh věcí – ale především tu 
byla ta tíha nevýslovné bolesti, která byla tak drtivá, že se mi málem srdce 
rozskočilo, jak si na to ještě i dnes po dlouhé době vzpomínám. Přišla 
chvíle rozloučení,  řekl  jsem:  „Pane,  musím už žel  jít.“  Pán vstal:  „Do-
provodím  vás  ještě  dolů,  milý  pane  Fritschi,“ řekl  přátelsky.  „Ne,  ne, 
Pane,“ bránil jsem se,  „kvůli mně se nenamáhejte.“  Přátelsky zažertoval: 
„Dobře, tak tedy zůstanu nahoře, když si to nepřejete!“ Na to jsem se smí-
chem  odvětil:  „Ne,  rád  bych  směl  s  Pánem  zůstat  do  posledního 
okamžiku.“ Když jsem šel dolů, šla mi již paní Maria naproti a přála mi do 
budoucnosti všechno dobré. Málem jsem se rozplakal, ale statečně jsem se 
ovládl.  Pán náhle odešel,  zatímco paní  Maria se mnou mluvila.  Venku 
u zahradní branky jsem se ještě jednou ohlédl. Pán stál nahoře ve své pra-
covně a kynul mi přátelsky s úsměvem. Asi jsem tehdy tušil, že již Pána 
nikdy neuvidím.

8. V roce 1932 přišel na Horu člověk zcela mimořádně omilostněný. 
Nikdy  dříve  ani  později  nebyl  přijat  lidský  duch  Pánem,  paní  Marií 
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a slečnou Irmingard s tak otevřenou náručí. Tento lidský duch byl, pokud 
vím,  jediným,  kterému byla  slečna  Irmingard  přátelsky  nakloněna.  Šlo 
o mladou Iden Freitag, zvláštní osobnost, okouzlující, a přece něčím ne-
sympatickou. Poté, co přišla na Horu, uměla docela náhle, přes noc, po-
divuhodně básnit a komponovat hudbu, také kreslit, ačkoliv to nikdy dříve 
nedělala. Na Hoře napsala knihu „Z doznělých tisíciletí“. Když v tom ne-
dokázala pokračovat, vzal ji Pán do domu Grálu (správní budova tehdy 
ještě nestála, byla postavena mnohem později). Každý den seděla Iden Fre-
itag po celé hodiny s Pánem v jedné místnosti a mohla psát tuto knihu jen 
v Jeho blízkosti. Brzy se u ní vynořil jiný dar. Uměla pojednou překrásně 
recitovat. Na Pánův popud ji vyučoval herectví a řečnictví dvorní herec 
Otto König z Mnichova, aby zvládla také vnější techniku. Za tímto účelem 
přicházel Otto König velmi často na Vomperberg. Její recitační talent při 
uměleckém přednesu byl tak úžasně veliký, že dokonce její učitel řekl, že 
tak mimořádné nadání ještě nikdy nezažil a ostatní herci, kteří ji poznali, 
tento úsudek potvrdili. Mezitím poznala Iden Freitag muže jménem Tietze 
(křestní  jméno jsem zapomněl).  Byl  to,  pokud si  vzpomínám, továrník 
a vyšší funkcionář u svobodných zednářů. Tento pan Tietze se nakonec 
s Iden Freitag oženil. Ta měla podle Pánovy vůle podniknout velké turné 
po Německu, aby vyburcovala německý národ svým uměleckým předne-
sem, což uměla mistrně, a přivedla jej ke Svatému Grálu. Podle mého ná-
zoru byl  pan Tietze obchodnicky velmi vypočítavý muž.  Požadoval  od 
Abd-ru-shina, aby vyplatil vysokou částku jako honorář jeho nynější paní 
za knihu „Z doznělých tisíciletí“.  Poněvadž však kniha nebyla vlastním 
uměleckým dílem, nýbrž byla přijata mediálně, honorář, pokud si vzpomí-
nám, nebyl povolen. Přes noc se stala Iden Tietze, roz. Freitag, zuřivou ne-
přítelkyní Pána. Ona, kdysi kvetoucí a  nadšená Pánova stoupenkyně, se 
stala ve své nenávisti nízkou a ubohou. Tato náhlá proměna člověka, který 
byl sám o sobě dobrý, v nejhlubší bezcharakternost, bolela a otřásla Trigo-
nem tak hluboce, že Pán, paní Maria a slečna Irmingard neopustili několik 
dní dům Grálu. Všichni nositelé kříže na Hoře, kteří Pána milovali, poci-
ťovali tuto nenávist rovněž velmi bolestně.

Existuje  jedna  malá,  nenápadná  modrá  květinka,  nazývaná  rozrazil. 
(Pozn.  překladatele:  v  němčině  „Männertreu“  =  „muži  (Männer)“ 
a „věrnost (Treu)“.) Protože modrá je symbolem věrnosti a také kvůli jeho 
příznačnému  jménu,  natrhal  jsem  velkou  kytici  rozrazilu  a  nechal  ji 
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v domě Grálu pro paní Marii. Paní Maria musela vycítit pocity, které jsem 
při tom měl, neboť krátce poté, co jsem se zastavil v domu Grálu, otevřela 
v prvním poschodí na verandě okno a zavolala na mne: „Pane Fritschi, 
udělalo mi to velkou radost!“ To opakovala dokonce dvakrát. Měla při tom 
v očích slzy.

9. Iden Freitag, provdaná Tietze, směla přijímat v blízkosti Abd-ru-shi-
nově v téže místnosti,  kde býval  On,  mediálně i  jiná  zvěstování,  m. j. 
„Hrad“ (Hrad Grálu), „Tisíciletá řiše“ a „Poslední soud“. Než začala psát 
„Poslední soud“, řekl jí Pán, že si z tohoto díla nesmí ponechat ani jeden 
exemplář. Ona to však přesto učinila. V této knize, kterou jsem nemohl 
a nesměl číst, se pojednávalo také o Hitlerově vzestupu a zhroucení Ně-
mecka. Spis byl dokončen v roce 1932, tedy ještě před převzetím moci 
Hitlerem. Iden Tietze se stýkala s mnohými umělci, vědci i politiky. Ve své 
slepé nenávisti k Abd-ru-shinovi poslala rukopis, který si tajně odnesla, do 
rukou jednomu z nejbližších Hitlerových důvěrníků. Pro Hitlera to musel 
být důkaz, že Abd-ru-shin je jeho osobní nepřítel a že sám usiluje o moc. 
Proto Iden Ttietze, roz. Freitag, uškodila Abd-ru-shinovi jako žádný jiný 
odpadlý učedník.  Pokud vím, byla také ze všech učedníků s Trigonem 
nejúžeji spjata.

10. „Kdyby byl člověk zcela přijal do sebe jen jedno jediné slovo Kris-
tovo, pak by nebyl potřeboval mne a mé Poselství. Kdyby byl přijal a oživil 
v sobě jen jedinou větu Kristovu, vedlo by ho to nahoru ke Světlu. Jako po 
příčkách provazového žebříku by byl stoupal vzhůru od stupně ke stupni. 
Žádný člověk nepotřebuje pro sebe celé učení Kristovo, stačí pouze jedna 
věta z něho, aby mohl stoupat do věčných radostí.

Lidstvo by nebývalo potřebovalo mne a mé Poselství, kdyby bývalo po-
slechlo Krista a následovalo Jeho Slovo.

Kdo je Kristus a vysokou cenu Jeho poslání lidé nikdy nebudou moci 
pochopit. Co ví člověk o Bohu?

Lidský duch nebude moci nikdy vyčerpat Poselství. Ani na onom světě, 
ba ani po celou věčnost.

Teprve později, dlouho po tomto dění, začne lidstvo tiše tušit cenu Po-
selství – pochopit je, skutečně mu porozumět, nedokáže nikdy.“

11. „Hříšník, který trčí hluboko v bahně, v němž je však velká touha 
po  Světle,  je  mi  bližší  než  lidský  duch,  který  stojí  velmi  vysoko,  ale 
duchovně zlenivěl.
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Milióny lidí již žijí Poselství, aniž jsou si toho vědomi a až pro ně při-
jde doba, také je naleznou. Budou jich přes noc miliony.

Ne nositel kříže je mému srdci blízký, nýbrž lidé, kteří plní vůli mého 
Otce.“

12.  „Člověk,  který dělá více chyb než jiní,  tím dokazuje,  že se po-
hybuje. Lepší je udělat něco špatně, než nedělat vůbec nic! Člověk, který 
pořád sedí za pecí, si nohu zlomit nemůže.

Co považují lidé za dobré, není často dobré, a co považují za špatné, 
není často špatné.“

13. Řekl jsem jednou Pánovi z nejupřímnější, nejhlubší touhy: „Pane, 
také bych byl rád rytířem nebo apoštolem. Ne ze ctižádosti, nýbrž z touhy 
smět  stát  Pánovi  blízko.“  Tu  mi  Pán  odpověděl,  smutně  se  usmívaje 
(v Jeho  úsměvu  byla  zvláštní  bolest,  ale  vyzařoval  dobrotu  a  lásku): 
„Nejsou to rytíři a apoštolové, kdo jsou blízcí mému srdci, nýbrž ten lidský 
duch, který plní vůli mého Otce. Viděno z pozemského myšlení, kolem 
mne je svět ničeho a teprve docela dole, v nejhlubších nížinách, je lidský 
duch. Avšak každý člověk, který je v nitru naplněn touhou po Bohu, ten je 
blízký mému srdci.“

14. Co lidé považují za dobré, není – viděno z duchovna – často dobré, 
a co lidé považují za špatné je – viděno ze Světla – často dokonce dobré. 
Oblíbenost nebo neoblíbenost není často měřítkem hodnot. Často právě 
lidé, kteří – viděno ze Světla – jsou velmi cenní, jsou považováni lidmi za 
špatné a škodlivé a jsou neoblíbení. Lidé, kteří jsou oblíbení, bývají často 
povrchní a nemají valnou cenu. Nic není v očích lidí škodlivější, než když 
se lidský duch odváží být neuniformní a žít tak, jak mu to diktuje jeho 
vnitřní přesvědčení. Lidé s citlivým svědomím a ti, kdož žijí podle svého 
vnitřního  přesvědčení,  jsou  považováni  vždy  za  rušitele  míru  a  často 
dokonce za zločince. Lidé prominou druhému skoro každý zločin, jestliže 
se netýká jich osobně. Běda však člověku, který se odváží žít jinak, než to 
žádá uniformovaný dav.

15. Jeden Žid z Wiesbadenu jménem Maaß poznal Poselství, byl Pá-
nem nahoře  na  Vomperbergu zpečetěn  a  později  byl  i  povolán.  Tento 
člověk se velmi přimknul k mým rodičům a ke mně. Byl to silně intelek-
tuální  typ  a velmi vzdělaný.  Jak si  vzpomínám,  měl  vedoucí  postavení 
v hospodářství a měl také velké kontakty doma i v zahraničí. Přestože po-
znal Poselství,  bylo jeho myšlení téměř výlučně materiální a pozemské, 
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takže moje matka i já jsme s ním vedli velmi často prudké slovní potyčky. 
Jednoho dne jsme šli, moji rodiče, já a pan Maaß do Schwazu. Cestou nám 
pan Maaß radostně sdělil:  „Pán mi včera řekl, že bych se mohl stát také 
učedníkem. Doufám, že tím vydělám alespoň tisíc marek měsíčně.“  Matka 
a já  jsme  se  zděšeně  zastavili  a  otřeseni  jsme  vyhrkli  najednou  asi  toto: 
„Cožpak vy vidíte v učednictví jen materiální výhodu?“ Opáčil docela hrdě: 
„Ano, pak budu vydělávat určitě ještě víc!“  Mnohem později odpadl tento 
učedník od učení Grálu a Pán řekl smutně mně a mé matce: „Ano, pan Maaß 
by býval mohl udělat velké věci pro Boha i pro lidstvo, kdyby nebyl chápal 
všechno jen pozemsky. Nevěřila byste, paní Fritsch, kolik úsilí musí Světlo 
neustále vynakládat, aby proudy síly mohly zase protékat jinými kanály!“

16.  Dne 13.  12.  1928 se přestěhoval  Trigon na Vomperberg.  Chtěl 
bych podat zprávu o tom, co předcházelo, pokud je mi to známo. Něco 
vím od Pána samého, něco jen z vyprávění apoštolů a učedníků, proto 
v tom absolutně jasná linie není možná. V hlavních rysech je však moje 
zprava  správná:  V  době  Abd-ru-shinovy  internace  na  ostrově  Man  (za 
l. světové války) vnitřně Pán prožil, že je povolán k něčemu zvláštnímu. 
Způsob,  cíl,  vnější  rámec  svého  povolání  Pán  tehdy  ještě  neznal. 
V Kipsdorfu mi Pán vyprávěl, že byl teprve postupně uváděn do svého 
úkolu. V této souvislosti, pokud si vzpomínám, mi vyprávěl toto:

Jedna žena, tehdy velmi známá a slavná osobnost, měla po 1. světové 
válce v Drážďanech v nabitém sále přednášku, která učinila na obecenstvo 
mimořádný dojem. (Poznámka: žel, zapomněl jsem její jméno.) Věštecky 
hovořila o vývoji lidstva a o tom, že v Německu nyní žije muž, který pove-
de lidstvo k duchovnímu vzestupu; dokonce mluvila jaksi v tom smyslu, že 
by měl být zachráncem celého lidstva. Všichni naslouchali jako očarováni. 
„Hned jsem si přitom pomyslil,“ řekl mi Pán, „Bože dej, abych mohl být 
pomocníkem tomuto muži.“ Strhlo mě to a učinilo na mne hluboký dojem. 
Pocítil jsem při tom takové světlo a záření, že jsem byl – nenapadá mě jiné 
slovo – jako ochrnut.  Avšak nevýslovná radost a blažená lehkost,  které 
najednou naplnily místnost, daly mi stejné prožití, jaké jsem míval dříve 
velmi často na Vomperbergu, když měl Pán přednášku. (Přednášky z Do-
znívání jsem slyšel všechny, když je Pán četl osobně. Přitom jsem krátce 
po začátku přednášky vědomě nepřijímal ani jediné slovo; prožíval jsem 
vše jako mohutný proud,  jako hučící  vodu,  která protékala nade mnou 
a skrze mne. Dodatečně jsem nebyl schopen říci, co jsem vlastně  slyšel. 
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Když však za tři nebo čtyři dny vyšla přednáška rozmnožená, zjišťoval 
jsem, že znám každé slovo. Přijal jsem tedy přesto všechno do sebe!)

Když Pán nyní tak naléhavě v Kipsdorfu hovořil o poslání Imanuel – 
Parzival – Abd-ru-shin, byl jsem tak okouzlen, že jsem všechno prožíval 
jako proud z mocného pramene síly. Náhle udělal Pán pravou rukou něko-
likrát pohyb zleva doprava a zpět, jako by něco odřízl, a řekl naprosto ji-
ným tónem: „Dost, dost, zůstaňte na zemi!“ Pak spontánně vstal a vyzval 
mě: „Pojďte, pane Fritschi, půjdeme teď do mého pokoje!“

A teď opět k hlavnímu tématu: Několik měsíců před narozením první-
ho dítěte paní Teresy Bernhardtové přišla jednoho dne k jejím dveřím ně-
jaká  podomní  obchodnice  prodávající  potřeby  pro  domácnost.  Když  jí 
paní  otevřela  dveře,  rozšířily  se  vstupující  ženě  oči,  couvla  zpět,  zboží 
upustila na zem a zvolala: „Požehnaná jsi mezi ženami. Opravdu, opravdu, 
tvůj syn je Ten, který má přijít!“

Paní Marii bylo v Heilbrunnu/Tutzingu zvěstováno, že Pán bude půso-
bit ve Svaté zemi tyrolské. Trigon se proto odstěhoval z Bavorska nejprve 
na horu Igls u Insbrucku. Tam vykonala paní Maria – měla léčící ruce – 
několik zázračných uzdravení.  Za to na ni  podal  lázeňský lékař  trestní 
oznámení. V Rakousku je dovoleno léčit jen aprobovaným lékařům, t. j. 
vyškoleným medikům; každého jiného, kdo je činný jako léčitel – i když 
má očividně velké úspěchy –, je možno trestně stíhat. Trigon proto doslova 
utíkal v noci z Rakouska do Německa a to do Heilbrunnu/Tutzingu. V roce 
1927 to táhlo Pána a paní Marii zase zpátky do Tyrolska. Zprvu se jim 
však nenaskytovala žádná možnost. Paní Maria dostala zprávu od Pramáti 
Elisabeth, že by měli být brzy zavedeni do Tyrolska a měli by jít tam, kde 
najdou slovo „Grál“. Když se však i nadále nic nedělo, tázala se paní Ma-
ria v modlitbě nahoru, co mají dělat. Bylo jí řečeno:  „Podívej se do ra-
kouských novin, tam najdeš slovo ‚Grál‘“.

Na Vomperbergu v Tyrolsku byl malý domeček s bílou střechou, dnes 
bychom řekli víkendová chata, který patřil jednomu papežskému komoří-
mu s italským jménem. Ten jej používal jako loveckou chatu. Domeček už 
nevyhovoval jeho požadavkům a on marně hledal po nějakou dobu kupce. 
Konečně pověřil jakéhosi pána jménem Franz (nebo Josef?) Kral, aby vzal 
věc do svých rukou. Ten pak inzeroval pod svým vlastním jménem. Když 
Pán a paní Maria narazili na inzerát, oba hned věděli, že teď našli místo, 
kde mají začít. A tak se stěhoval Trigon 19. února 1928 s Marií-Elisabeth 
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(dnešní paní Vollmannovou) a panem Alexandrem na Vomperberg. Ab-
d-ru-shin dovolil jen málo lidem, aby bydleli v jeho blízkosti na Vomper-
bergu. Byli mezi nimi pan Hans von der Krone s paní, pan Friedrich Hal-
seband s paní a dvěma syny, paní Amalia Reinhard, paní Gertruda Illig 
a sestra  Rosa Markus.  První  slavnosti  Grálu v roce 1928 se  zúčastnilo 
kromě Trigonu jen 12 osob. Tato slavnost se konala v obývacím pokoji 
malého domku Grálu na Vomperbergu. Tenkrát se domnívalo 12 vysoko 
povolaných, že je zde nyní doba, kdy se naplní poslední události Janova 
Zjevení.

17. Podle vůle Pramáti Elisabeth nesměla již paní Maria veřejně užívat 
svého daru léčení, nanejvýš ještě v úzkém kruhu nositelů kříže. Odhlédne-
me-li od nebezpečí rakouského zákona, existovalo tu ještě velké duchovní 
nebezpečí – senzace. Úkolem Pánovým nebylo v prvé řadě pomáhat li-
dem,  nýbrž  přinést  jim  soud.  Třebaže,  viděno  z  duchovna,  je  jedinou 
účinnou  pomocí  soud,  který  celé  pozemské  lidstvo  i  každý  jednotlivý 
člověk potřebuje, i tak je zpravidla pro nás nemožné rozpoznat často bo-
lestivé zásahy do svévole pozemského člověka jako pomoc.  Pomysleme 
v této souvislosti na zázračného léčitele Gröninga, který byl tehdy doslova 
obléhán tisíci lidí, i když ho vlastně není možné označit za velkého léčitele. 
Svatá Hora se neměla stát poutním místem a rejdištěm senzací, nýbrž úto-
čištěm míru a pramenem duchovní sily, která bude působit přitažlivě na 
všechny lidi, jejichž touha po Světle je silnější než jejich pozemské snahy.

18. Pán mi řekl, že můj otec byl za doby Kristovy římským setníkem, 
který vedl kohortu, jež vedla Krista na Golgatu, a který musel řídit exekuci. 
Byl to setník, který otřesený a ohromený strašlivým děním, které přijímal 
nejen pozemsky, ale i duchovně, zvolal po té, co byla spáchána vražda: 
„Opravdu,  opravdu,  toto byl  Syn Boží!“  Tento římský setník,  poté,  co 
došel k poznání a pronesl ta slova, napojil se tehdy na velké, svět objímají-
cí světelné dění. Tím se také připojil k Abd-ru-shinovu působení. Než jsme 
nalezli Poselství Grálu, patřili jsme, moje matka a já, po dlouhá léta k hle-
dajícím, a tak jsme poznali mnoho duchovních směrů: Lorbera, antropo-
sofy, theosofy, ateisty, mormony atd. Četli jsme Talmud, zabývali se Ko-
ránem  i  Křesťanskou  vědou  a  Svědky  Jehovovými,  ale  nikde  jsme 
nenalézali plnou Pravdu bez mezer a protiřečení si, po níž jsme toužili. Na-
konec jsme studovali spiritismus a okultismus. Tyto směry nebyly v Posel-
ství Grálu odsouzeny, jak se snad domnívají někteří nositelé kříže nebo též 
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nezasvěcení lidé. Kritika byla namířena proti nezodpovědnosti, hlouposti 
a samolibosti lidí, kteří nejsou schopni si nějak poradit s touto duchovní 
pomocí a dokonce se vydávají bez potřeby často do značného nebezpečí. 
I ve spiritismu a okultismu dochází k docela podivuhodným zvěstováním. 
Rytíři,  apoštolové a mnozí učedníci byli přivedeni k Poselství Grálu na 
příklad takovými zvěstováními nebo prostřednictvím těch z onoho světa. 
Také moji rodiče a já jsme šli v roce 1931 po této cestě. V našem spiri-
tistickém kroužku ve Wiesbadenu nás pozvolna připravovala jedna bývalá 
indická princezna z onoho světa na přijeti Poselství Grálu. Jednoho dne 
řekla doslova: „Až měsíc jedenáctkrát přejde do úplňku, dostanete zprávu, 
která  rázem všechno  změní!“  A skutečně,  když uběhla  ohlášená  doba, 
dověděli jsme se, matka a já, dne 16. září 1931 o Poselství Grálu a Synu 
Člověka.  Spontánně  jsem  se  rozhodl  jet  na  Vomperberg  a  zůstat  tam 
trvale. Je zvláštní, že otec nechtěl o Poselství Grálu nic vědět. Manželství 
mých rodičů, které bylo již skoro 30 let šťastné a harmonické, se dostalo 
do velkého napětí a těžkostí. Má matka řekla dokonce velmi vážně: „Bu-
deš-li mi dělat potíže na cestě, kterou považuji za správnou, pak se naše 
cesty rozejdou.“  Teprve potom se otec začetl do Poselství a velmi rychle 
poznal, že ten, kdo přinesl toto Slovo, není obyčejný člověk. V únoru 1932 
poprosil  písemně  i  můj  otec  o  kříž  Grálu.  Začátkem  května  navštívil 
Vomperberg a poprosil o rozhovor s Abd-ru-shinem.

Tak jak můj otec ve své dřívější inkarnaci veřejně jako první prohlásil: 
„Opravdu, opravdu, toto byl Syn Boží!“, tak i v tomto pozemském životě 
byl  prvním lidským  duchem,  který  již  neoslovoval  Abd-ru-shina  tímto 
jménem nebo „pane Bernhardte“, nebo jak to činili mnozí „Mistře“, nýbrž 
dojat řekl: „Pane!“ – Od té doby se stalo u nositelů kříže běžným oslovení 
„Pane“ pro Toho, kdo přinesl Poselství Grálu. Také ve svých rozhovorech, 
které vedli mezi sebou, hovořili vždy o Pánovi.

Poněvadž můj otec zastával v Pánově blízkosti vysoké a odpovědné po-
volání,  a  toto  povolání  ihned vnitřně  vytušil,  prosil:  „Pane,  smím také 
trvale zůstávat v blízkosti Pána?“ Ten přisvědčil a odpověděl:  „To záleží 
jen na vás!“  Ačkoliv můj  otec právě koupil a kompletně vybavil velmi 
pěknou vilu v lázeňském parku ve Wiesbadenu, rozhodl se zůstat se svou 
paní napořád na Vomperbergu. Poněvadž měsíc od měsíce rostl počet no-
sitelů kříže a v důsledku toho bylo třeba vyřizovat stále více dotazů, ob-
chodní  a  jiné  korespondence,  byl  můj  otec  ihned  dosazen  do  činnosti 
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„správního úředníka“.  Dne 30.  května 1932 byl  nejen zpečetěn, nýbrž, 
pokud se pamatuji, stalo se to poprvé, že byl současně i povolán.

Jednoho dne řekl Pán mému otci, který to pak vyprávěl dále, přibližně 
toto:  Nová  výstavba  může  vycházet  jen  od  něho,  od  Pána,  odtud 
z Vomperbergu. Tak jak je pro člověka velkou ctí být úřadujícím starostou 
Berlína nebo New Yorku, tak je také můj otec starostou tvořící se obce 
tady nahoře. Nemá považovat tento úkol za nepatrný, neboť je veliký. Pán 
napsal mému otci pod svůj obrázek, který mu daroval, tato slova, která 
výše zmíněné ještě podtrhují: „Každá služba pro Svatý Grál je velká svou 
hodnotou a přesahuje daleko lidské chápání.“ Jestliže on, pan Fritsch, zde 
nemá velké a rozsáhlé úkoly jako pan starosta New Yorku nebo jiného 
velkého města, je přece všechno, co vychází z Hory ve svém duchovním 
významu větší než největší pozemské úkoly kdekoli na zemi.

V nepochopení duchovního dění dobírali si a smáli se dobromyslně ně-
kteří nositelé kříže mému otci, když jej oslovovali „pane starosto“. Dne 
8. 11. 1932 gratulovali a blahopřáli mnozí nositelé kříže mému otci k jeho 
narozeninám. A poněvadž věděli, že jako typický Porýňan má smysl pro 
humor a vtip a přijme každý žert, přišli všichni gratulanti v jakémsi karne-
valovém průvodu a gratulovali „panu starostovi“.

V neděli po 8. listopadu nám dal Pán všem v hale pro pobožnosti silné na-
pomenutí. Jeho domluva nám pronikala až k srdci. Jednotlivá slova Pánova si 
už nepamatuji, ale byla v nich bolest nad tím, že jsme se smáli něčemu, co 
bylo třeba brát jen vážně a co mělo velký duchovní význam, i když my, malí 
nositelé kříže,  jsme to nemohli  vidět.  Jak jsme byli nechápaví,  ukázalo se 
v tom, že jsme této domluvě zprvu ani nerozuměli a myslili jsme si: „Proč si 
někdy  nesmíme  ani  zažertovat  a  chovat  se  rozverně?“  Podceňovali  jsme 
duchovní úkol  v  jeho  pravém  významu,  poněvadž  nepřinášel  pozemsky 
žádné pocty a navenek se odehrával ve zcela skromném rámci. K tomu ještě 
několik myšlenek:  Kdo tenkrát žil  na Hoře, mohl vždy znovu vidět a po-
znávat, že jsme všichni, bez výjimky, nebyli schopni pochopit poukazy, rady, 
příkazy a slova Pánova ba ani vytušit je v jejich pravém duchovním významu. 
Námaha mnohých nositelů kříže proniknout do Poselství byla poctivá – proč 
tedy tento neúspěch, který tak snadno mohl vést k malomyslnosti? Vysvětluji 
si to pomocí srovnání: Jestliže je člověk po bohaté hostině sytý, pak není 
schopen přijmout ještě jinou potravu, jakkoli je tato velmi kvalitní. My, nosi-
telé kříže, kteří jsme přišli na Horu ve třicátých letech, jsme byli – viděno ze 
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Světla – všichni ještě naplněni nejen tím nesprávným, co jsme v sobě nesli po 
tisíciletí, nýbrž i tím chybným, co jsme přijímali od dětství v rodičovském 
domě, ve škole atd. Nasáklí jako mokrá houba tím nesprávným, nemohli jsme 
ještě přijímat to nové, jak to bylo nutné. Jen pozvolna mohla nastoupit změna 
k lepšímu. Jen v té míře, jak se stáváme pokornými vnitřním bojem, touhou 
po poznání a po pravém lidství, a jak se snažíme zbavit se toho nesprávného, 
především kroužení myšlenek kolem našeho malého „já“, jen v té míře může-
me vnikat krok za krokem do Poselství a být připraveni přijmout duchovní 
potravu, která je nám nabízena. Je zde však ještě jedna potíž: Nejsme zvykli 
zpracovat takovou silnou stravu, a proto se musíme spokojit s málem a nesmí-
me přetěžovat svou schopnost přijímat. Tercián nemůže totiž zvládnout učivo 
kvintána a ten zase učivo oktavána.  Tento děj  se  stal několikrát  zřejmým 
většině  nositelů  kříže.  Posloucháme-li  nebo  čteme-li  např.  po  delší  době 
přednášku z Poselství, působí tato při větší zralosti úplně jinak než posledně, 
a objevujeme dokonce věty a myšlenky, o nichž jsme myslili, že jsme je dříve 
ani neslyšeli nebo nečetli, neboť nám jejich význam náhle vysvitne a stává se 
známým.

19. Když v roce 1933 prožívalo mnoho lidí neuvěřitelný vzestup Ně-
mecka pod novým politickým vedením s údivem, obdivem a někdy se 
strachem a nenávistí, řekl jsem v upřímném nadšení Pánovi: „Chtěl bych 
být pro Pána také takovým Goebbelsem.“  (Bez jedinečného řečnického 
daru a schopností vzbudit nadšení pana Dr. Josefa Goebbelse by Hitler 
nikdy nezískal moc.) Tehdy řekl Pán s úsměvem: „Pane Fritschi, to přece 
my nechceme napodobovat!“  A v tom okamžiku přistoupil docela až ke 
mně, sundal si prsten ze své pravé ruky, vzal moji pravou ruku, vložil do ní 
prsten, svou rukou stiskl mou ruku s prstenem a na ni pak položil svou 
druhou ruku. Co jsem cítil při tom mocném zážitku, nemohu vylíčit slovy.

20.  Již několikrát jsem měl v životě vize (duchovní vidění).  Takové 
vize nepřicházejí nikdy v noci, nýbrž vždy ve dne a při zcela jasném plném 
vědomí. Jednoho dne – v roce 1931 nebo 1932 – jsem viděl náhle ohrom-
ný, jako svět veliký obličej, nemohl jsem však rozeznat rysy obličeje, ne-
boť jej zahaloval jakýsi mlžný závoj. Hned jsem věděl: To je zachránce 
Německa, zachránce světa. Krátce na to jsem měl jiný obraz. Viděl jsem 
sebe před nesmírným množstvím lidí – bylo jich mnoho tisíc – a hovořili 
zaníceně, nadšeně a jásavě o zachránci Německa, o zachránci lidstva. Sou-
visí s tím snad zážitek s Pánem, který jsem výše vylíčil?
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21. Pokud vím, byl na Vomperbergu kromě Pána pouze jediný člověk. 
který  myslel  a  mluvil  vždy  jen  positivně,  a  sice  pan  von  der  Krone. 
Příklad, jak mohl Pán positivně ovlivňovat, nabízí případ, v němž hrál dů-
ležitou úlohu nějaký pan Ernst Laute, jež se stal později nositelem zlatého 
kříže a konečně učedníkem. Tento Ernst Laute byl zvláštní člověk. Vládl 
mimořádně dobrým a ostrým rozumem. Ve zpětném pohledu to vidím 
snad příliš osobně, avšak můj dojem byl a je, že všechno, co řekl a for-
muloval, bylo sice jasné a logicky promyšlené, ale současně tvrdé, chladné 
a bez lásky. Bylo to v roce 1931 nebo 1932, Abd-ru-shin pověřil jednoho 
povolaného, aby napsal pojednání na téma, k němuž již pronesl velmi dob-
ré myšlenky. Dotyčný nositel kříže se dal s velkou chutí a nadšením do 
práce. Přesvědčen, že jeho práce je velmi dobrá, dal ji přečíst učedníku 
Ernstu Lautemu. Ten objevil hned mnoho stylistických chyb a nedostatků, 
i některé nesrovnalosti, které byly na škodu celkovému dojmu a neváhal 
zlehčit celou práci jízlivou, zničující kritikou. Oběť takové kritiky spadla 
s oblaků a jak si můžeme představit, ztratila veškerou odvahu a byla zoufa-
lá. V tom okamžiku vstoupil Pán, uviděl napsanou práci a řekl potěšen: „Vý-
borně, vy už to máte hotové! Smím se, prosím, podívat?“ (Zase příklad, jak 
byl Pán ve všech věcech dokonale laskavý a zdvořilý.) Pán pochválil některá 
obzvláště  pěkná  místa  a  vyjádřil  svou  radost  nad  některými  dobře  for-
mulovanými myšlenkami. Poněvadž autor přišel při psaní na několik nových 
myšlenek, řekl Pán: „Prosím, udělejte mi radost a napište také o tom práci!“ 
Muž odešel šťastný a potěšen. (Jenom ten, kdo zažil osobně vyzařování Pá-
novo, může posoudit, jaké nevýslovné štěstí a jásavá radost vycházely z Pána 
a silně pronikaly lidmi, jimž ochotně pomáhal.) Když nositelé kříže opustili 
místnost, řekl Pán Ernstu Lautemu s přátelskou výtkou (i ve svých výtkách 
byl vždy plný lásky, aby nebořil, nýbrž budoval): „Divíte se, pane Laute, že 
jsem tam mnohé pochválil, zatímco vy jste svou zničující kritikou toho muže 
ochromil. Věřte mi, i já jsem viděl místa, která nebyla pěkná a byla ještě ne-
dokonalá. Viděl jsem též stylistické chyby. Avšak jak může být něco krásné 
a dokonalé, když člověk nepracuje, když nebojuje.“ (Poznámka: Je to myšleno 
tak, že jen člověk, který bojuje a zápasí, dělá chyby. Jenom skrz chyby jde 
člověk nakonec  dál.)  „Nyní půjde ten pán do toho s novou silou a vytvoří 
pravděpodobně něco lepšího. Kdyby byl odešel od vás s tím, co jste řekl, byl 
by zbaven odvahy a nikdy by se v této věci do ničeho nového nepustil.“ (Po-
známka: Před domem Grálu je napsáno: „Odvážně vpřed je Bohu milé!“ – 
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„Mutig voran, Gott wohlgetan!“ Pán, paní Maria i slečna Irmingard vždy při-
pomínali: „Jen odvážnému pomáhá Bůh“.)

22. Rád bych vyprávěl ještě jiný příklad o Abd-ru-shinově skromnosti: 
Dokud neexistovala správní budova, která byla postavena až v roce 1935, 
byl tzv. „úřad“ v letech 1932–1935 v jídelně a obývacím pokoji mých ro-
dičů v řadovém domku č. 1, kde později bydlela paní Elsa Wobbe. Pán 
proto denně přicházel dvakrát až třikrát za mým otcem, jenž vyřizoval or-
ganizační práce (korespondenci) do bytu, aby se s ním dohovořil.  Pána 
bylo možno poznat podle jeho klepání. Nikdo neklepal na dveře tak tiše 
jako on.  (Já sám jsem neslyšel nikdy nikoho klepat tak tiše jako Pána.) 
Když pak můj otec řekl „dále“, Pán jen pootevřel dveře a zeptal se buď: 
„Smím vstoupit?“ nebo: „Neruším?“

23. Poněvadž můj otec sloužil Pánovi obzvláště silně a intensivně, trpě-
la má matka komplexem méněcennosti a myslela si smutně nebo mi to řek-
la: „Kéž bych mohla Pánovi také sloužit!“ Když se po jednom rozhovoru 
s mým otcem Pán zase loučil, zcela impulsivně vyjádřila má matka svou 
myšlenku slovy: „Ach, Pane, kéž bych i já Vám mohla sloužit!“ Tu se Pán 
obrátil, přistoupil k mé matce a řekl s nekonečnou dobrotou a vlídností: 
„Paní Fritsch, vy mi sloužíte víc, než tušíte!“  (Poznámka: Vnější, patrné 
působení je rozhodující a má cenu pro Stvoření jen z části. V působení na 
bližší i vzdálenější okolí je rozhodující vnitřní čistota a síla citu, myšlenek 
a modliteb.)

24.  Na  jedné  procházce na  Vomperbergu  jsem řekl  Pánovi:  „Je  to 
zvláštní,  jaro je asi  nejkrásnější  období  v  roce,  a také podzim ke mně 
promlouvá svými nádhernými barvami. Avšak zima ve své nádheře – mu-
sím přiznat, mne někdy rozechvěje.“  Tehdy řekl Pán vážně:  „Duch tuší, 
aniž si to uvědomujete, něco z velebnosti a nádhery, které jsou v Ráji. A to 
můžeme v malé míře vidět i v zimě.“ K tomu má myšlenka: Kdo jednou 
viděl podivuhodnou zasněženou krajinu, kdy se miliony zářivých diaman-
tů třpytí a svítí ve sněhu, až je tím oko oslněno, a kdo nechá na sebe půso-
bit takový dojem plně, ten snad pocítí, že žádné jiné roční období nenabízí 
něco podobného. Není to jako odlesk věčného Světla?

25. Po zkáze na Vomperbergu jsem poznal několik obyvatel Tyrolska, 
kteří byli s Abd-ru-shinem společně ve vězení v Insbrucku. Všichni shodně 
ujišťovali, že pan Bernhardt byl báječný člověk. Všichni, každý svým způ-
sobem podle svého vzdělání a stupně zralosti, vyjadřovali se ve svých for-
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mulacích sice různě, avšak pokud se týká smyslu, všichni stejně: „mimo-
řádná  osobnost,  fascinující  osobnost,  podivuhodný člověk,  jemný pán.“ 
Nejsem schopen  opakovat  všechny ty  různé  výrazy  a  popisy,  jimž byl 
společný obdiv. Obchodníci i podnikatelé, s nimiž jsem v pozdějších letech 
hovořil, mluvili podobně s velkou chválou o panu Bernhardtovi.

26. V létě 1935 cestoval Trigon s velkým doprovodem, a sice s Bílým 
rytířem, několika apoštoly a učedníky a s mým otcem do Vídně. Vystoupi-
li u Parkhotelu. Nešlo, jak by se při povrchním pohledu zdálo, o nějakou 
zábavnou cestu, nýbrž o splňování. Na této cestě došlo k pozemskému za-
kotvení Světla směrem na východ a jihovýchod. Vídeňská cizinecká poli-
cie dostala zprávu o pobytu spisovatele Oskara Ernsta Bernhardta, v očích 
úřadů vůdce nějaké sekty, a měla za to, že se připravují nějaké politické 
machinace. (Kdo skutečně Oskar Ernst Bernhardt je, mohlo tehdy stejně 
tak jako dnes poznat jen velmi málo lidí, kteří směli duchovně vidět nebo 
byli jasnozřiví nebo poznali toho, kdo přinesl Pravdu ve Slově „Poselství 
Grálu Ve Světle Pravdy.“) V té době byla již velmi rozšířena v zemi pod-
vratná činnost německých a rakouských národních socialistů. Bylo proto 
pochopitelné, že do Parkhotelu přišli dva kriminalisté od cizinecké policie, 
aby se informovali o důvodu a cíli jeho cesty. Můj otec, jenž vedl jednání, 
přesvědčil  úředníky,  že  se  nejedná  o  žádnou  politickou  činnost,  nýbrž 
o seznámení  s  Vídní  a také se  stoupenci  Grálu.  Večer  navštívil  Trigon 
a jeho doprovod ve Státní  opeře na Kärnterringu slavnostní  představení 
opery Lohengrin se slavnou Lotte Lehmannovou jako Elsou. Tato citlivá 
umělkyně musela přijímat sílu, která vycházela z Abd-ru-shina, neboť pod-
le kritiky, která vyšla příští den, překonávala sama sebe.

Když Trigon vstoupil do své lóže v zadní části půlkruhového hlediště, 
podívali se tam všichni návštěvníci,  aniž k tomu byl dán nějaký vnější 
podnět. Byl to pro všechny zvláštní, fascinující zážitek.

Po  opeře  zaranžoval  můj  otec  velmi  pěknou  slavnostní  hostinu  ve 
zvláštním salonku v parkhotelu. Tabule byla dlouhá pro 17 až 20 osob. 
Trigon seděl uprostřed její dlouhé strany. Já jsem seděl na čelní stěně stolu, 
a tak jsem mohl vše dobře přehlédnout. Náhle se ve mně vynořilo ono 
místo z Bible (Marek 5,25-34), kde se hovoří o tom, jak se v lidské tla-
čenici dotkla jedna žena Ježíše: „A Ježíš poznav sám v sobě, že z něho vy-
šla síla, obrátil se v zástupu a řekl: ‚Kdo se dotkl mého roucha?‘ I řekli mu 
učedníci jeho: ‚Vidíš, že Tě zástup tiskne a ptáš se: Kdo se mně dotkl?‘ 
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Víra a touha té ženy byla tak silná, že si toho Ježíš všiml i uprostřed davu 
a mezi všemi lidmi ještě dříve, než vůbec ženu uviděl.“  Pomyslil jsem si 
pro  sebe,  zda  také  Abd-ru-shin  může  pocítit  tu  velkou  touhu  jednoho 
člověka a vzhlédl jsem současně krátce k Pánovi. Ten v témž okamžiku 
obrátil hlavu, usmál se přátelsky s nekonečnou dobrotou a podíval se mi 
hluboce do očí. Jaké proudy sil jsem při tom pocítil, nemohu zachytit ve 
slovech.  Bylo  to  podobné  jako  v  den  předslavnosti  28.  prosince  1939 
v Kipsdorfu, kdy jsem seděl těsně proti Pánovi a paní Marii.

27. Gestapo zakázalo co nejpřísněji Pánovi a paní Marii být ve spojení 
s nositeli kříže, především však nositele kříže přijímat. Toto nařízení bylo 
tak málo smysluplné a jeho provedení za daných okolností se dalo také stě-
ží  uhlídat.  Nejednalo se o nic jiného než o další  svévolnou a hloupou 
šikanu. O Vánocích 1939 byl bych měl možnost jet oklikou přes Kipsdorf 
ke své jednotce. Zeptal jsem se však předem písemně Pána, smím-li přijet. 
Dostal  jsem kladnou odpověď,  a  tak  jsem byl  už 27.  prosince hostem 
Trigonu. Dne 28. jsem byl celý den hlavně s Pánem. V ten den řekl Pán 
náhle k mému velkému překvapení a radosti: „Zítra v hodinu Slavnosti pů-
jdeme oba na procházku!“  Byl jsem nevýslovně šťastný,  že budu smět 
prožít vysokou Slavnost v Pánově přítomnosti. Avšak paní Maria dostala 
zprávu, že kvůli gestapu by nebylo dobré, kdybych se v Kipsdorfu zdržel 
ještě 29. Proto jsem měl odcestovat 29. již ráno. Byl jsem z toho smutný 
a Pán to musel také cítit, neboť krátce po zdrcující pro mne zprávě jsem 
prožil toto: V jídelně Schweizerhofu vzal Pán dvě židle, na něž se posadili 
Pán a paní Maria. Já sám jsem se měl posadit na třetí židli proti oběma. To 
jsem také udělal,  zachovávaje  patřičný odstup.  „Ne,“  řekl  Pán,  „pojďte 
blíž.“ Posunul jsem se trochu blíž, na to paní Maria: „Ne, pojďte ještě blíž, 
nic vám neuděláme!“ Najednou jsem seděl tak těsně mezi oběma, že jsem 
se dotýkal levou nohou nohy Pánovy a pravou nohou nohy paní Marie. Ja-
kou duchovní a tělesnou sílu jsem v tom okamžiku přijal, to se nedá po-
psat. (Pán věděl – jak se v náznaku zmínil při jedné pozdější návštěvě 
v Kipsdorfu –, že mám před sebou těžkou dobu utrpení.)

28. Když v únoru 1933 hořel Říšský sněm (Reichstag), přijel vzrušený 
učedník Lucien Siffrid do osady a zvolal:  „Nyní to začne!“ Všichni jsme 
tehdy myslili, že konečné dění se projeví v těchto třicátých letech naplno. 
V mnohých státech této země sledovali tehdy se zájmem a napětím vze-
stup národního socialismu, který nebyl jen špatný a zlý,  jak si to dnes 
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mnozí myslí. V jeho středu bylo mnoho lidí, kteří skutečně bojovali s dů-
věřivým srdcem za lepší, ideální svět. Malovat jej černobíle neodpovídá 
skutečnosti. Pravdu, respektive vlastní pozadí tehdejšího dění v Německu, 
směl intuitivně vystihnout velký přítel Německa Sven Hedin, když řekl: 
„Německý národ je prvním národem na této Zemi, v němž se dokoná boj 
mezi Světlem a temnem.“ Absurdní je také černobílé vidění nositelů kříže, 
kteří sebe a sobě podobné považují za dobré, světlé a čisté, zatímco všech-
ny, kdo stojí stranou – hlavně ty, kteří nechtějí nic vědět o Poselství –, po-
važují za špatné a temné. Síla Světla působí a proudí, a zasáhne všude tam, 
kde je půda k tomu připravena. Člověk v daleké Asii, který ještě nikdy 
neslyšel o Poselství Abd-ru-shinově, jehož nitro je však čisté v pravé služ-
bě, stojí ve velké síle a využívá ji ke vzestupu. Naproti tomu člověk, který 
zná Bibli nebo Poselství Grálu nazpaměť, avšak jeho duch tím není na-
plněn, může využít sílu jen nedokonale nebo vůbec ne, ocitá se v nebezpe-
čí, že kráčí dolů místo vzhůru.

Tenkrát v roce 1933 jsme my na Hoře věřili, že nastává velká očista vidi-
telně. Osobně jsem se dověděl od Pána – řekl mi to v Kipsdorfu –, že Hitler 
měl splnit pro Německo úkol, ne však ten, který si sám osoboval a jehož 
splnění od něho národ očekával.  Hitler,  který měl odčinit  těžká provinění 
z dřívějších pozemských životů,  měl očistit německý národ od všeho tem-
ného, co na něm lpělo, aby jej učinil zralým – pro přijetí Poselství ze Světla. 
Místo aby poznal své poslání a splnil je, zapletl se Hitler ještě více do temna.

29. Když byl Pán 11. března 1938 nacisty zatčen a nositelé kříže se to 
dověděli na celém světě během krátké doby, začalo samočinné třídění. Velmi 
mnozí, lépe řečeno všichni nositelé kříže vždycky věřili v bezpodmínečné ví-
tězství Pána a hnutí Grálu. Nyní pojednou triumfálně zaútočilo temno a vypa-
dalo to tak, jako by Pán a hnutí Grálu bylo navždy vyřízeno. To bylo pro 
mnohé nositele kříže „důkazem“:  „Tento Oskar Ernst Bernhardt není tedy 
Synem Člověka.“  A bylo otřesné muset se dívat, jak dokonce vysoce povo-
laní, i apoštolové a učedníci, odpadali a odvraceli se. Z těch cca 800 nositelů 
kříže – pokud vím, bylo jich tehdy tolik – v té době nejméně 600 nechci říci 
přímo odpadlo, ale stalo se přinejmenším vlažnými a zapochybovalo. Většina 
se také později nevrátila.

Pro Pána to byla nesmírná bolest, když se dožil toho, jak se většina nosite-
lů kříže při zatěžkávací zkoušce ukázala být pouhou třtinou ve větru se klátí-
cí, místo aby byli přesvědčenými bojovníky a zastánci Světla. Tak jako kdysi 
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Petr  zapřel  Ježíše,  tak tentokrát  nejeden,  nýbrž mnozí  zapřeli  svého Pána 
a pojednou nechtěli nic vědět o Abd-ru-shinovi a Poselství Grálu.

Bylo to, jako by temno sebralo všechnu energii, aby Pána a jeho dílo 
dokonale zničilo. Devět těžkých obžalob bylo proti němu vykonstruováno. 
Nejhorší a nejnebezpečnější byla ta, že  usiluje o politickou moc.  Dokud 
existovaly tyto obžaloby gestapa proti Pánovi, trvalo velké nebezpečí, že 
bude „likvidován.“ Když však soudní řízení prokazovalo, že obžaloby jsou 
neopodstatnitelné  a jedna za druhou padaly,  bylo  Pánovi  17.  září 1938 
sděleno, že je osvobozen, protože byla prokázána jeho nevina.

Jelikož však byla sobota odpoledne, vězeňští úředníci ho odmítli pro-
pustit (ve svém volném čase), a tak musel Pán strávit v insbruckém vězení 
ještě sobotu a neděli. Můj otec opatřil ještě v neděli jízdenky první třídy 
z Insbrucku do Drážďan pro Pána, paní Marii a slečnu Irmingard a také 
pro sebe. V sobotu ještě včas objednal na pondělí ráno krásný koš s lahůd-
kami u známé firmy Hörtnagel v Insbrucku. V pondělí odvedl Pána z věz-
nice. Ten mu při tom žertem řekl: „Teď se vlastně se mnou nesmíte stýkat, 
byl jsem ve vězení.“ Můj otec, který byl vždy vtipný a pohotový, dal na to 
trefnou a humornou odpověď, takže se Pán srdečně zasmál. Škoda, že 
jsem tuto poznámku zapomněl. Paní Maria o ní řekla: „Toto slovo jednou 
vejde do dějin.“

Můj otec vyprávěl, že bylo dojemné, jak se Pán a paní Maria drželi po 
celou cestu za ruce, jako by bývali od sebe odloučeni po celé roky. Z Dráž-
ďan jel Trigon do Zhořelce (Görlitz), kde žil učedník Müller-Schlauroth. 
Tam zůstali jako hosté delší dobu, neboť gestapo zakázalo Abd-ru-shinovi 
vrátit  se  do  Tyrolska.  Dnem odjezdu  z  Insbrucku  bylo  19.  září  1938. 
V noci z 19. na 20. září bylo provedeno v Insbrucku totální zatemnění, 
jako příprava na válku. Bylo to jediné zatemnění, pokud se pamatuji, které 
bylo v Tyrolsku vůbec kdy provedeno. Z bytu mých rodičů, který ležel vy-
soko nad střechami Insbrucku, byl překrásný výhled na Hungerburg ve vile 
Waldrand, na město a na celé horské panorama kolem dokola. Každý večer 
když se setmělo, bylo možné dívat se dolů na moře světel. V ten večer po 
odjezdu Trigonu jsme stáli, moje matka a já, otřeseni na verandě a shlíželi 
dolů na zatemněný Insbruck. Má matka řekla zděšeně:  „Světlo opustilo 
Svatou zemi tyrolskou.  Nyní je  temno.“  A skutečně,  v  této události  se 
jedná o děj s hlubokou symbolikou, jak se to dalo pozorovat víc než je-
denkrát v životě Pánově. Uvedu ještě jeden příklad: Po válce vydal známý 
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anglický historik Bullrock mnoho knih, mezi nimi jednu z biografií Hitle-
ra, která je uznávána za jednu z nejlepších. V tomto Hitlerově životopise 
líčí autor asi toto: Dne  6. prosince 1941 odpoledne ve 3 hodiny začala 
Sověty již dlouho připravovaná a plánovaná ofenzíva proti německé armá-
dě,  která později  skončila dokonalou porážkou a zhroucením Hitlerovy 
říše. „A tak,“ píše Bullock, „byla tato hodina hodinou smrti Německé říše.“ 
–  Tato hodina však byla také hodinou smrti Pána, hodinou, kdy nás po-
zemsky Pán opustil.

30. V poslední době, kdy Pán dlel ještě na Zemi, dal nositelům kříže, 
kteří ho v Kipsdorfu navštívili, mnohá vysvětlení a doplnění k Poselství. 
O duchovních věcech ovšem nehovořil s každým, činil tak pouze tehdy, 
když zjistil skutečnou touhu po poznání a duchovní čilost.  V této souvis-
losti mi napadá jedna charakteristická příhoda z Vomperbergu. Po jedné 
slavnosti  přišel  mladý nositel  kříže,  jenž o  to  prosil,  k  Pánovi.  Nahoře 
v 1. patře v pokoji Trigonu si sedl pln očekávání proti Pánovi. Díval se na 
Pána a mlčel. Pán se na něj také díval a rovněž mlčel. Mlčení trvalo jen 
krátce,  pak  se  Pán  se  svým  návštěvníkem  rozloučil.  Později  vyprávěl 
o této příhodě, zřejmě aby tím ukázal, že člověk se musí sám pohybovat, 
dříve než mu může být pomoženo slovy nebo jinak. Já jsem se snažil najít 
odpověď  všemi  schopnostmi  a  silami,  které  jsem  měl  k  dispozici,  na 
mnohé duchovní a náboženské otázky, které mne nutily k zamyšlení. Zda 
to, co jsem našel, bylo správné nebo nikoli,  jsem nemohl spolehlivě říci, 
neboť ke skutečnému poznání Pravdy docházíme pomalu, krok za krokem 
a postupně. A teprve zralý lidský duch, který se zachvívá v Pravdě, který 
se otevřel Pravdě, jehož cítění je tak čisté, že ve svém nitru může vždy 
jasně od sebe oddělit správné od nesprávného, teprve pak poznává Pravdu.

Jedna z otázek, které jsem v Kipsdorfu Pánovi položil, zněla: „Často se 
v Bibli vzpomíná 144 000 zpečetěných. Přesné vysvětlení se však nenaj-
de.“ Pán mi odpověděl:  „Dobře, že se na to ptáte. Když byla na Kristovi 
spáchána vražda, mohlo být ze Světla viděno, že celé lidstvo je nyní ztra-
ceno, poněvadž odmítlo Pravdu, Slovo ze Světla a že Zvěstovatele Slova 
dokonce zavraždilo.  Tehdy jsem prosil  svého Otce,  abych –  až nastane 
doba zúčtování – přinesl soud nikoli na trůně v oblacích, jak to bylo kdysi 
zaslíbeno,  nýbrž  –  aby  velká  oběť  mého  Otce  nebyla  marná  –  abych 
v době zúčtování žil mezi lidmi na Zemi. Tato prosba Imanuele-Parzivala 
byla vyslyšena. Božské dění bylo ukázáno v duchovních obrazech  všem 
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pro to otevřeným lidským duchům ve všech úrovních a sférách. Miliony 
lidských duchů byly dojaty milostí Boha a prosily v hluboké modlitbě, aby 
se směly v době soudu inkarnovat a spolupůsobit na velkém úkolu mého 
Otce. Této prosbě bylo vyhověno, ale jen 144 tisícům lidských duchů. A ti 
všichni jsou inkarnováni v pravý čas na této Zemi. Selhání bylo vylou-
čeno. Byli totiž řízeni a chráněni tak vysokým vedením ze Světla, že by 
bývali mohli jen splňovat. Přesto však nedošli.“

31. V době, kdy německá armáda (Wehrmacht) utrpěla v Rusku hroz-
né ztráty a začínaly být viditelné první počátky ústupu, začátek porážky, 
byl jsem zase jednou na návštěvě v Kipsdorfu. Pán mi řekl:  „Poněvadž 
z těch 144 000 došlo jen velmi málo, musí nyní těch málo nositelů kříže, 
kteří tu jsou, vyplnit mezery, podobně jako teď v Rusku, kde tisíce a tisíce 
padly, a ti nemnozí, co přežili, musí držet celou frontu. Avšak s nositeli 
kříže je to jinak: Oni obdrží stonásobnou, ba tisícinásobnou sílu. A každý 
jednotlivý nositel kříže bude muset splnit mnoho, vícero úkolů, mezi nimi 
i takové, pro které vůbec nebyl předurčen. Jak již ale bylo řečeno, nosite-
lům kříže  je  dána  mnohonásobná  síla  a  všichni  budou  moci  splňovat, 
pokud budou mít dobrou vůli. Kdybych řekl každému nositeli kříže pře-
dem, jaké všechny úkoly na něho čekají, zmalomyslněl by a řekl by ‚toho 
nejsem schopen‘“.

32. Kdo duchovně v sobě přijal slova Pánova o falešných prorocích – 
kteří si  neprávem nárokovali,  že též mají plnit  část díla,  které bylo vy-
hrazeno Synu Člověka –, ten pochopí, proč se Hitler nikdy nestal obětí 
atentátu. Kdyby se bylo například podařilo 20. července 1944 odstranit 
Hitlera, pak by později tvrdily nejen miliony Němců, ale také mnoho histo-
riografů i velká část lidstva:  „Kdyby Hitler nebyl padl za oběť úkladné 
vraždě, byl by býval přivedl německý národ ještě k vítězství.“ A bezpočet 
více nebo méně fanatických stoupenců by i nadále snilo sen o tisícileté říši 
Hitlera. Na jedné straně docházelo ke zvláštnímu splývání politické ctižá-
dosti a opojení mocí se slovy a pojmy, které jsou zakotveny v Poselství 
v souvislosti s nadcházejícím novým světovým pořádkem. Na druhé straně 
to přinášelo s sebou nejen pozemské, nýbrž i značné duchovní nebezpečí. 
Světlo nemohlo připustit, aby Hitler vešel do dějin se svatozáří mučedníka 
a stal se tak záminkou, aby tisíce ba miliony lidí zůstaly vázány na velmi 
nebezpečné, zmatené pojmy. Nejen výraz „tisíciletá říše“ je spojen s Posel-
stvím, ale vzpomeňme také „obrat světů.“ „Chci jako Parzival chránit čisto-

22



Vzpomínky na Abd-ru-shina

tu!“ Proto mnoho Němců vidělo v Hitlerovi „mesiáše“. V německém ná-
rodě byla totiž zakořeněna spasitelská myšlenka, žel se však tento národ 
stal  obětí  svůdce.  Slovo  „vůdce“  má  vznešený  duchovní  význam 
(„duchovní vůdce člověka“) právě tak jako fráze Nacistů: „Německo, pro-
buď se!“, která by ovšem správně a úplně musela znít: „Německý národe, 
probuď se ze spánku svého ducha!“  Také pozdrav „Heil!“ má jako ně-
mecký pozdrav, žel, pokřivený duchovní smysl: „Přeji ti spásu, spojení se 
Svatým Světlem, které přináší uzdravení, osvobození od veškerého tíživé-
ho temna.“

Uvnitř nacionálního socialismu byly tenkrát, zejména na začátku, síly, 
které chtěly odstranit to nečisté a zasadit se a obětavě bojovat za nový 
pořádek ve světě. To, že nakonec ze strany státního vedení byly povoleny 
jen velmi zúžené cíle a že přehnaná potřeba uplatnit se a rasová nenávist 
získaly převahu, to nebylo ve velkém, po tisíciletí trvajícím plánu vývoje 
předvídáno.  Slova „Deutschland,  Deutschland über alles“ svedli národní 
socialisté na jednostrannou politickou dráhu, zatímco básníku Hoffmanu 
von Fallersleben byla tato slova dána shůry jako zaslíbení budoucích spl-
ňování. Kdyby byl německý národ, především však jeho státní vůdcové, 
naslouchali citu, který je m. j. povzbuzován také „Písní o Německu“ (De-
utschlandlied), býval by schopen vytvořit půdu a stát se východiskem pro 
šíření Slova po celé Zemi a dané zaslíbení by se bylo již v podstatné části 
viditelně naplnilo.

Ve  znamení  vysokých  splňování  stojí  také  slovo  o  „Svaté  zemi 
tyrolské“. Je nápadné, že pojem „svatý“ není spojován s žádnou jinou ev-
ropskou zemí, se žádným spolkovým státem a žádným okrskem. Nejsou 
„svaté Korutany“, „svaté Franky“, „svatá Normandie“ atd. Mnozí obyvate-
lé Tyrolska si mysli, že se říká „Svatá země tyrolská“, poněvadž odtud vy-
šlo povstání v r. 1808 proti dobyvateli Napoleonovi. Avšak v historickém 
archivu v Insbrucku, kde jsem nahlédl do starých dokumentů, dá se najít 
tento pojem již o staletí  dříve, a jestliže si dobře vzpomínám, dokonce 
v jedné listině z roku 1365.

Historie ukazuje, že během staletí byla střední Evropa, t. j. Německo, 
středem nejúpornějších bojů a střetů, které měly charakter jednou pozem-
sky materiální,  jindy náboženský.  Žádný národ na této Zemi nemusel, 
pokud vím, prožít tak mnoho dějů a tolik utrpení jako německý národ. 
Slovo  Svena  Hedina:  „Německý  národ  je  první  národ  na  této  Zemi, 
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v jehož středu se dokoná boj mezi Světlem a temnem,“ se týkala jen z malé 
části minulosti. Platila spíše tehdejší přítomnosti a byla prorockým výhle-
dem do budoucnosti.  Minulost a přítomnost připravují budoucnost.  Zda 
německý národ ještě pozná své povolání, to záleží na něm. Záleží na tom, 
semknou-li se v něm dobré sily, aby v nevyhnutelném boji zvítězily nad 
mocnostmi temna. Všechny dary, které uschopňují německý národ, aby 
byl bojovníkem za Světlo, spočívají v něm, jsou v něm zakotveny. Ně-
mecký národe, probuď se ze spánku svého ducha!

33.  Směl jsem Pánovi položit mnoho otázek v průběhu 10 let. Vždy 
jsem  se  však  snažil  neklást  tyto  otázky  lehkovážně,  nýbrž  přistoupit 
k Němu teprve pak, když jsem před tím vážně usiloval sám o jejich řešení 
a vysvětlení  ve svém nitru. Jednoho dne jsem se zeptal:  „Které umění je 
největší?“ Myslil jsem tehdy na malířství, poezii nebo hudbu a řekl jsem: 
„Jsem přesvědčen, že je to hudba, neboť ona nejvíce otevírá, pokud vím, 
lidem bránu nahoru.“ Tu se Pán dobrotivě usmál a řekl: „Ano, samolibost 
hudebníků si to vždy myslí, ale není tomu tak. Největší umění je slovo, 
dramatické umění. Jen málo lidí toho dosáhne. Pomyslete jen, jak mnoho 
je hudebníků, jak mnoho je skladatelů a jak mnoho malířů, avšak jak málo 
je skutečně velkých básníků a dramatiků. Je také velmi těžké stát se ta-
kovým. Jen člověk, který v sobě všechno dokonale vymazal, jehož celé ‚já‘ 
se  vyprázdnilo  (pozn.:  je  míněno  přirozeně  nesprávné  ‚já‘),  jen  takový 
člověk je zralý, aby v pokoře přijal Slovo. Slovo, dramatické umění, dojí-
má člověka ještě více než hudba. Slovo se zachvívá a zní ještě dále. Zatím-
co působení hudby poté, co tóny dozněly, obyčejně také brzo odezní. Na-
proti tomu slovo má sílu, o jaké lidé dneška nemohou mít ani tušení.“

34. V Kipsdorfu jsem jednou řekl Pánovi:  „Jsem tak smutný, snažím 
se přece vniknout do Poselství, přesto se však nestávám lepším a nedo-
zrávám.“ Tu se Pán dobrotivě usmál:

„To se vám tak zdá. Žádný lidský duch neví, kde stojí, a také to nemá 
vědět. Není jediného lidského ducha na této Zemi, který by přijal do sebe 
jen setinu síly.“ Když Pán uviděl můj zděšený obličej, usmál se opět a řekl:

„Proto nemusíte klesat na mysli. Pokud vládne temno, není ještě lidem 
možno přijímat plně světlou sílu.“ Abych porozuměl dějům, které Pán líčil, 
vytvořil jsem si později toto přirovnání:  Jestliže množství aut zvíří prach 
a zkazí benzinovým zápachem přirozený, čistý, svěží vzduch, pak nemůže 
žádný člověk, který je nucen zdržovat se v blízkosti pouliční dopravy, vde-
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chovat  nezkažený,  výstavbu  podporující  vzduch.  „Duchovní  atmosféra“ 
této Země je v současné době tak zamořena špatným cítěním a myšlen-
kami, že ani nejlepší mezi těmi, kdož chtějí dobro, nemají nejmenší tušení 
o tom, jak může působit na celého člověka, na ducha, duši i tělo, znameni-
tě osvěžujíc a oživujíc očištěná jemnohmotná atmosféra, která bez obtíží 
propouští všechna světlá záření…

35. Bylo to v Kipsdorfu; smutně jsem řekl Pánovi: „Přesto, že mám Po-
selství, nestal jsem se vůbec zralejším. Mám stále ještě přání, plány a naděje.“ 
Na to řekl Pán:  „Je to správné, tak to musí být! Člověk, který nemá přání, 
plány a naděje, již nežije! Jenom ony ho mohou řídit vnitřně k nějakému cíli.  
Jinak  je  tomu u mne,  já  nemám plány a  přání,  nýbrž  splňuji.  Nechávám 
všechno vyvíjet se… (Poznámka: žel, kronikář si vzpomíná na následující jen 
přibližně, něco chybí) – Síla proudí…“ (Poznámka: Pán je pramen Síly, proto 
je vše, co Pán myslí, říká a dělá, splňování. My lidé, však musíme sílu přijí-
mat, pracovat s ní, přepracovat ji a převádět do hrubohmotnosti!)

36. Abd-ru-shin jednou řekl panu Halsebandovi, „Bílému rytíři“, asi toto: 
„Dnes je ještě předčasné o tom hovořit, ale pravý pruský duch bude jednou 
vzorem na celé Zemi.“

37. Bylo to v roce 1945 ve Westerbuchbergu; paní Maria mi řekla: „Mám 
velkou starost, Karl Bergman se ještě nevrátil z Norska. Snad se mu nic ne-
stalo.“ Na to jsem řekl se smíchem: „Jemu se nemůže vůbec nic stát. Vrátí se 
domů zdráv. Je přece pod ochranou Boha!“ Paní Maria opáčila: „Vy máte ale 
velkou důvěru v Boha…“

Se svou důvěrou v Boha jsem směl být často velkou pomocí jiným lidem, 
obzvláště za války a v nouzi. V tomto směru mě dával Pán opakovaně za 
vzor jiným nositelům kříže. Je však zvláštní,  že  právě nositelé kříže  mně 
často vytýkali, že nemám dosti důvěry v Boha…

Příčinu tohoto nedostatku porozumění, nebo lépe řečeno tohoto neporo-
zumění, odhalil pan von der Krone už v roce 1931, když jsem přišel na Horu. 
Tento apoštol, kterého Pán povolal jako lékaře duší, jenž měl připravovat lid-
ské duchy na pochopení Poselství Grálu a pro to, aby rozuměli svým bližním, 
mi řekl:  „Podle vašeho horoskopu to budete mít obzvláště těžké se svými 
bližními, neboť oni vám nebudou rozumět. Všude si hlavně budete dělat ne-
přátele proto, že z duchovního hlediska poznáte, co je nesprávné a co nikoli. 
A to je to, co lidé snášejí ze všeho nejméně.“ Důvěra v Boha se neprojevuje 
ve  slepém,  pasivním  přitakání  ke  všemu,  co  osudově  zasáhne  lidi,  ale 
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dokazuje se v obtížných situacích v důvěře a síle, která aktivně překonává 
všechny překážky.

Kdyby  byli  měli  nositelé  kříže  v  době  Pánova  života  více  důvěry 
v Boha, bývalo by to oporou pro Syna Člověka a bylo by mu to umožnilo 
déle žít  na této Zemi.  V této souvislosti  odkazuji na přednášku „Zející 
rána“ od Abd-ru-shina ve starém vydání Poselství Grálu. Následující slova 
Pánova, která mi řekl v Kipsdorfu, mohou osvětlit, co již bylo řečeno: „Je 
pro mne hrozné vědět, že mnoho lidí nepřišlo k Poselství a ke zpečetění 
z přesvědčení, nýbrž z opatrnosti, co kdyby to přeci jen byla pravda. Jiní 
přišli proto, že manželka byla ‚při tom‘. Já však mohu potřebovat jen lidi 
přesvědčené a ne pasivní souputníky!“ V této souvislosti mi také Pán řekl, 
že „čtení“ není hlavní věcí, nýbrž prožívání. Jsou lidé, kteří stojí mimo Po-
selství, kteří však přijímají záření, proudy síly ze Světla, kteří sice Poselství 
neznají, resp. je nečetli, kteří však ve svém nitru do sebe přijímají poznání. 
Takoví stojí ve srovnání s mnohými nositeli kříže výše. Jednou jsem před 
Pánem poznamenal: „Myslím, že kdybychom nechali všechny nositele kří-
že vypracovat zprávu o Poselství, byli bychom zděšeni tím, jak málo toho 
většina nositelů kříže o Poselství skutečně ví.“ Pán mi to potvrdil.

38. Opravdově hledající lidi zajímal už odedávna problém,  existuje-li 
Bůh dobrotivý, Bůh lásky, jehož síla a pomoc jsou nevyčerpatelné. Milio-
ny o tom přemýšlejících lidí zneklidňuje také problém, zda se Bůh osobně 
stará o každé pozemské utrpení a pozemské starosti jednotlivých lidí. Já 
jsem měl, mnoho let před tím, než jsem přišel k Poselství, velmi hluboký 
náboženský rozhovor s nějakým panem Temmem. Jeho představa o Bohu 
mnou hluboce otřásla. Byl jsem totiž zakořeněn v přísném, katolickém, 
dogmatickém myšlení. Do té doby jsem věřil, že Bůh zná každou myš-
lenku, každý pocit, každou bolest a každou radost jednotlivce. Pan Temme 
zasadil této víře ránu, když jsem se poprvé setkal s představou o neko-
nečně vznešeném a nade vším trůnícím Bohem, Bohem, který neví nic 
o neštěstí jednotlivce ani celého lidstva. Pro mne byl takový neosobní Bůh 
rovněž Bohem bez lásky. Nemohl jsem si jej prostě takového představit. 
Teprve, když jsem četl Poselství Grálu a poznal, čím toto jest, ujasnilo se 
mi, mezi jiným i přednáškou „Všudypřítomnost“, že Bůh je nekonečně li-
dem vzdálen,  a  přesto je  pro každého člověka dosažitelný.  Avšak můj 
duchovní zápas o poznání neustal, naopak! S rostoucím věděním musí se 
jen  ještě  zvětšovat  hledání  dalších  poznatků.  To  je  zákon  přirozeného 
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vnitřního růstu. Tak jsem také došel k náhledu, který jsem si plně uvědo-
mil:  „Čtení  Poselství  Grálu  neotvírá  cestu  vzhůru,  při  čtení  se  musí 
spoluzachvívat touha po poznání.“ Mé rozhovory s Pánem mi při tom vel-
mi pomohly. Ten, kdo se v pravé touze otevře, podobá se žíznícímu, který 
pije ze živé, kolem proudící vody tolik, kolik může do sebe přijmout. Ten 
však, kdo ze zvyku nebo rozumového přemýšlení sahá po Poselství, podo-
bá se tomu, kolem něhož protéká voda bez užitku. On ji slyší jen „šumět“, 
ale ona do něho neproniká. Nyní však ten, kdo pocítil sílu zachvívajícího 
se v něm poznání, musí tuto zaměnit v čin, musí ji zpracovat tak, jak je 
tomu u stromu, který vodu, přijatou kořeny, vrací cestou přes kmen, větve 
a listy zase zpět do vzduchu odpařováním. Tím se dosahuje na jedné straně 
změny,  růstu  a  zdraví  stromu,  na  druhé  straně  vhodného  klimatického 
ovlivňování okolí a konečně vůbec život udržujícího koloběhu v přírodě. 
Nezpracovává-li  člověk život  udržující  záření  podle  tohoto  přirozeného 
vzoru, dochází k hromadění, chřadnutí a projevům onemocnění na jedné 
straně v oblasti  duševní a tělesné,  a na druhé straně i  v  oblasti  vztahů 
s ostatními tvory.

39. Seděli jsme nahoře v Pánově pracovně. Pán seděl na delší straně 
stolu a já na užší. Pán byl, jak se tak často stávalo, velmi, velmi smutný. 
Viděl selhání veškerého lidstva. Viděl selhání německého národa, který by 
býval  měl být hlavním nositelem Poselství Grálu, viděl dokonalé  selhání 
144 000 povolaných, kteří z větší části nedošli, a proto se nemohli ujmout 
svého úkolu. (Z těch tehdy 700 nebo 800 nositelů kříže byli velmi mnozí 
vlažní; strhující, mocnou, planoucí sílu přesvědčení nebylo možné pocítit.) 
Pán řekl v  jedné nikdy nezveřejněné přednášce na Hoře přibližně toto: 
„Z těch mnohých, kteří měli dojít, jich přišlo jen velmi málo. Z toho mála, 
kteří přišli, mnozí zase odešli. Z těch nemnohých, kteří zůstali, jsou všich-
ni, pozorováno ze Světla, nehotoví, slabí a plní chyb. A z toho mála, kteří 
tu ještě zůstali, ještě mnozí budou klopýtat a odejdou. Od smrti Kristovy 
řídilo a vedlo Světlo těch 144 000 vyvolených tak pečlivě, že by nebýval 
měl jediný z nich selhat. Byli na tomto světě na zemi i na onom světě 
obklopeni a vedeni tak silnými světlými vlnami a pomocníky, že by bývali 
mohli být nyní v soudu všichni hotovými. Není však hotov ani jediný. 
Kdysi jste mému Otci slibovali, že mi chcete pomáhat v době zúčtování 
v mé službě mému Otci. Byl to slavnostní slib, který hořel ve vašich duších 
a který by vás byl měl učinit schopnými vykonat věci veliké a  nejvyšší 
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v době zúčtování. Vy však jste všichni, bez výjimky, lidé nezralí, nehotoví 
a zapletení do chyb. Místo, abyste mi pomáhali Vy v mém velikém úkolu 
za vítězství Světla, musel jsem já sestoupit ještě hlouběji do temnot, abych 
pomáhal vám. Teď snad začnete tiše tušit, proč jsem tak často smutný.“ 
Přibližně tato slova pronesl Pán.

Tak tedy: Pán seděl na delší straně stolu, levou ruku měl asi uprostřed 
stolu, pravou pak na jeho konci: „Podívejte se, pane Fritschi, v tomto ča-
sovém rozmezí by býval měl být soud. A také v této době je! Poněvadž 
však lidstvo nepřijalo Světlo, stlačuje se všechno ve vnějším dění na zcela 
malý časový úsek.“ Při tom posunul Pán svou levou ruku až se přiblížila 
asi na 10 až 12 cm k pravé: „Konečný termín a konec soudu jsou pevně 
stanoveny.“  Při tom učinil Pán pohyb pravou rukou shora dolů na konci 
stolu, jako by chtěl rukou něco odseknout. „Ani o jediný den, ani o jedi-
nou hodinu nemůže být soud posunut.“ A opět Pán pravou rukou na konci 
stolu sekl shora dolů. Opakoval: „Ani o jediný den, dokonce ani o jedinou 
hodinu nemůže být soud  posunut!“  (Již si nevzpomínám, zda Pán doda-
tečně neřekl o „vteřinu“.) Tehdy se Pán zmínil o tom, že poslední fáze 
soudu, tedy konečné dění, velké účinky, by měly začít jednou v březnu, 
a sice v době Karnevalu a měly by trvat jen několik měsíců. Poté by však 
měla být Země osvobozena od všeho temného, pak teprve bude moci Svět-
lo vítězně rozestřít paprsky nad celou Zemí. Nato jsem se docela úzkostlivě 
Pána zeptal:  „Jsou tím míněny duchovní měsíce nebo pozemské?“  Pán 
s úsměvem odpověděl:  „Ne, ne! Pozemské měsíce! Při duchovních měsí-
cích by se žádný člověk již nedočkal konce.“ (V této souvislosti odkazuji 
na místo v Bibli, kde se uvádí, že kvůli těm několika spravedlivým budou 
ony dny zkráceny.) (Pozn. překladatele: Mat. 24,21-22)

„Tím, že se nyní všechno stlačuje na krátký časový úsek, bude ztra-
ceno více lidí, kteří by se nemuseli zřítit, kdyby se všechno bylo vyvíjelo 
správně.“

I když z Pána vycházela vždy ohromná síla, radost, důvěra a oživující 
odvaha, přece jsem musel vždy stísněně prožívat při svých mnohých ná-
vštěvách v Kipsdorfu, jak byl Pán smutný kvůli tomu velkému selhání. 
V této souvislosti mi jednou řekl: „Nejstrašnější pro mne je toto: Rád bych 
chtěl  pomoci  všem  lidem.  Jestliže  však  pomoc  nepřijímají,  pak  jim 
nemohu pomoci. Člověk musí všechno udělat sám, já mu mohu dát jen 
sílu. Tím, že lidstvo a všichni povolaní strašně selhali, bude nyní všechno 
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jinak. Jak tomu bude, nevím sám, neboť splňuji. Jak bude nyní síla půso-
bit, nemohu v jednotlivostech přehlédnout.“

40. Jednou jsem řekl nadšeně Pánovi:  „Poselství Grálu je tak logické 
a tak jasně srozumitelné, že jsem přesvědčen, že dokonce jenom rozumem 
je možno poznat  zákonitou výstavbu.“  „Ano,  pane Fritschi,“ odpověděl 
Pán, „máte naprostou pravdu, ale může to být jen očištěný rozum.“

41. „Jak daleko je Poselství rozšířeno a známo na druhé straně,“ tak mi 
to řekl Pán, „vyjde najevo z jednoho jediného příkladu. V jednom chrámu 
v Japonsku je Poselství uchováváno mnichy v jedné posvátné skříňce. A ti 
vědí o mně a o Pravdě Slova.“ Na mou otázku, proč tedy ještě nepůsobí 
veřejně pro Pána, mi Pán odpověděl: „Ještě nepřišla doba.“

„Miliony lidí žijí již nyní Poselství a přijdou k němu přes noc, až přijde 
čas.“

42. Než jsem přišel k Poselství, dělal jsem jednu velkou chybu: U všech 
lidí jsem vždy nejprve věřil, že jsou dobří. „Stejně nesprávné však je,“ řekl 
mi pan von der Krone, „věřit naopak, že v lidech je jen zlo a temno. Musí-
me  se  naučit  posuzovat  všechno  neutrálně,  nechat  odpadnout  měřítka 
‚dobrý‘ a ‚zlý‘ a nechat prostě všechno na sebe působit. Když jsme se to 
naučili, pak může náš cit, který je zaměřený neutrálně, poznat jasně ve 
spojení s rozumem, co je správné a co nikoliv.“  Vůbec se nedá vyjádřit 
slovy,  jak  nepochopitelná  a  obdivuhodná  je  láska  Pánova  ke  každému 
člověku, třebaže hned poznal chyby a temno. Často říkal Pán, že právě 
člověk, jemuž se obzvláště snažil pomáhat, kterého zahrnoval láskou, mu 
způsobí velkou bolest.  Pán znal totiž vždy cestu jednotlivce z dřívějška 
a věděl také, že mu jeho chování přinese v blízké budoucnosti bolest. V le-
tech 1931–1941, kdy jsem směl být osobně v blízkosti Pánově, zažil jsem 
velmi veliký počet lidí, kteří hovořili s nesmírným nadšením o Pánovi, tak-
že člověk mohl být přesvědčen,  že se upínali skutečně s velkou láskou 
k Pánovi a že byli hluboce dotčeni a šťastni jeho Poselstvím. Náhle, jakoby 
ze dne na den, bylo u těchto lidí všechno jinak. Ve většině případů bez ja-
kéhokoliv  skutečného důvodu začali  proti  Abd-ru-shinovi  štvát  a  horlit 
v zuřivé, zaslepené nenávisti. Byl to fenomén o to nepochopitelnější, že 
odporná obvinění a urážky byly předneseny na veřejnosti takovými lidmi, 
kteří u něj zažili obzvlášť mnoho dobrého. Otřeseni a bezradní stáli ti, kte-
ří to museli prožívat v nejtěsnější blízkosti Pánově, jako svědci událostí, 
pro které prostě nebylo, zdálo se, logicky přijatelného vysvětlení.  Jediné 
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vysvětlení, jež je možné jen z vyšších míst a je v úzké souvislosti s Pá-
novým posláním, je v přednášce „Cizinec“ v prvním díle Poselství Grálu. 
Mnohá jména pálí ještě dnes bolestivě ve vzpomínkách starých nositelů 
kříže. Chci zde vyjmout jen dva příklady mezi stovkami podobných:

Švýcarský učedník Schönenberger seděl pří kávě, kterou nositelé zla-
tého kříže podávali na Pánovu počest ve staré hale pro pobožnosti (první 
hala pro pobožnosti, která již nestojí mnoho let, byla ve všední dny sou-
časně též místem společných obědů a večeří) přímo proti Trigonu (tehdy 
byl ještě nositelem zlatého kříže). Hluboce dojat a se slzami v očích náhle 
řekl: „Vůbec se to nedá pochopit, že smím sedět u Pánova stolu.“ Avšak 
právě  tento pan Schönenberger vedl později stále a znovu nové pomlou-
vačné a nactiutrhačné kampaně proti Pánovi. Mluvit tu o jednotlivostech 
by bylo příliš odporné.

Druhý příklad: Slečna Peters, jedna z prvních nositelek kříže, byla po 
léta obmýšlena Pánem zvláštní dobrotou a péčí. Vlastnila velké množství 
Abd-ru-shinem vlastnoručně psaných dopisů. Poněvadž se jí po finanční 
stránce  pozemsky  nedařilo  dobře,  pomáhal  jí  Pán  hodně  a  často  také 
v tomto  směru.  Nakonec  jí  zprostředkoval  manželství  s  komponistou 
Eduardem Könneckem, který se později stal také učedníkem. Z důvodu 
mně neznámých nebylo dovoleno tomuto jedinému učedníkovi přijít  na 
Vomperberg a tam bydlet. Oba, pan i pani Könnecke psali proto neustále 
dojemné, prosebné a žebravé dopisy Abd-ru-shinovi, aby jim dovolil přijít 
alespoň tak blízko, aby mohli vidět střechu domu Grálu. S velkou nechutí 
bylo této prosbě vyhověno. Nastěhovali se tedy k sedlákovi Steinlechnerovi 
do 2. patra pod střechu. Ze všech, z nichž se stali později zuřiví nepřátelé 
Abd-ru-shinovi, byli brzy oba Könnecke ti nejhorší a nejzuřivější. Vedli 
mnoho soudních procesů proti  Abd-ru-shinovi,  ale všechny vyústily do 
prázdna.

43. Abd-ru-shin se rád bavíval s lidmi o světonázorových problémech, 
jak se to též líčí o Kristovi v „Z doznělých tisíciletích“ (rozhovory mezi 
Kristem a Markem, mezi Kristem a několika Řeky). Když měl Abd-ru-shin 
před sebou člověka, který byl skutečně naplněn duchovní touhou, ožíval 
a stával se veselým a šťastným, tak šťastným, jak ho nebylo možno vidět 
při jiných příležitostech.

Působení, které z Pána vycházelo, mohli přijímat jen málokteří. Vzhle-
dem k rozpolcenému stavu mnoha lidí, mohlo být toto působení stejně při-
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tahující nebo – pro nevysvětlitelnost silné přitažlivosti, která ji doprovázela, 
případně i pro vnitřní odpor – rovněž odpuzující:  Jen vnitřně dokonale 
otupělí lidé nemohli vůbec nic cítit. Já sám jsem to pociťoval jako silný 
proud a na druhé straně také bouřlivě a působivě jako mocné moře. Pán 
nám mohl a musel ze svého přebytku udělovat. Jestliže však jeho možnost 
působení byla podstatně nebo dokonce úplně odříznuta, jestliže již nemohl 
dávat,  pomáhat,  obdarovávat,  tak to nezůstávalo přirozeně ani  pro jeho 
tělo bez následků.

To se týká doby od 11. března 1938 až do pozemského odchodu Pá-
nova 6. prosince 1941. Tento děj mohou obrazy jen nedostatečně odrážet. 
Proudy sil, které protékaly Pánem jako proudy živoucí vody a které jsou 
srovnatelné  s  elektrickým proudem,  se  v  něm hromadily  ve výše uve-
deném časovém období a nakonec jej, nebo lépe řečeno jeho hrubohmotné 
tělo, doslova spálily. Poněvadž se Pán necítil dobře, šel (1940 nebo 1941) 
na jednu kliniku v Drážďanech, kde bylo zjištěno, že mu organicky nic ne-
chybí. Tam, na této klinice, působil pacient Oskar Ernst Bernhardt tak si-
lně na mnohé lékaře, jejich asistenty a sestry, že trvale vyhledávali jeho 
blízkost. Pán tam dával plnýma rukama. Očividně ožil a byl mimořádně 
uvolněný, což působilo na lidi, kteří před tím byli v jeho okolí, jako zá-
zrak.  Pán zde sdělil  mnohé o tajemství  krve,  zázraku krve,  o  dýchání, 
stravě,  vodě a  vzájemném působení  lidí.  Po  návratu  do  Kipsdorfu  byl 
gestapem a osočováním Pánovi tak ztížen život, že se mu, obrazně řečeno, 
nedostávalo vzduchu k dýchání. Obzvláště četná osočování z kruhů býva-
lých nositelů kříže v něm probouzela stále více touhu po výšinách. Poně-
vadž Síla jím opět nemohla protékat, stávalo se její hromadění pro Pána 
fyzicky  stále  nesnesitelnějším.  Jednou  prosil  paní  Marii  a  slečnu  Ir-
mingard: „Dejte mi své ruce!“ Když se tak stalo, Pánovi se zřetelně ulevilo 
a řekl: „Tak, teď to zase proudí!“

Děj, který nakonec přivodil pozemskou Pánovu smrt bez vnějšího, vi-
ditelného vlivu  a  bez orgánové  choroby,  se  dá  vylíčit  v  jiném obraze: 
Jestliže plamen nedostává potravu, tak zhasne. Jestliže Vyslanec Boží již 
není udržován paprsky touhy po Čistotě a není obklopen a držen paprsky 
čistého chtění, tak je podle zákona tíhy přitažen zpět ke svému původu.

I když nebyl Abd-ru-shin přibit na kříž ani jinak lidmi hrubohmotně 
usmrcen, byla to vlastně nenávist temna, která ho pronásledovala, byli to 
lidé, kteří poskytli  v sobě temnu prostor,  a tak byli vlastně jeho vrahy. 
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Veškeré lidstvo tím, že se přimklo k temnu, nechalo Světlo zhasnout. Co 
teď přejde přes lidstvo, to se nedá říci. Světlo v konečném boji zvítězí, ale 
bude to snad „Pyrrhovo vítězství“, v němž bude zneužitím jaderné energie 
zničena celá Země, aby temné vlivy, které z ní až dosud vycházely, ne-
otravovaly již kosmos? Zemi by pak stihl stejný osud jako kdysi ve slu-
nečním systému kroužící planetu Mallona.

„Jestliže vy selžete, zřítí se celý svět!“ V této souvislosti je třeba chápat 
Abd-ru-shinova  slova  určená  v  prvé  řadě  povolaným.  Poslední  slovo, 
s nímž se Abd-ru-shin veřejně obrátil k lidstvu, pronesl o Slavnosti Růže 
29. prosince 1937 na poslední Svaté Slavnosti Syna Člověka na Zemi. Na 
závěr této slavnosti pravil Pán se smrtelně vážným obličejem: „Nyní jděte 
a prožívejte! Já vám již nemám co říci!“

44. Pán byl několikrát s Trigonem a velkou družinou na Gardském je-
zeře. Pokaždé zdůrazňoval,  a  zmiňoval  se  při  tom i  při  jiných příleži-
tostech, že se při tom nejedná o cesty za zábavou, nýbrž o velká duchovní 
splňování.

45. Jednou mi Pán řekl: „Je mi nevýslovně smutno z toho, že žádnému 
člověku není možné říci pravdu, vyjma několika málo výjimek. Většinu 
lidí si tím znepřátelíte. Jediná možnost, jak říci lidem pravdu, je udělat to 
formou veselé žertovné hry. To se pak necítí zasaženi sami, smějí se jiným 
a ve své ješitnosti nepozorují, že všichni lidé jsou v tomto bodě stejní.“

46. V Kipsdorfu:  „Nejtěžší chvíle pro každého jednotlivého lidského 
ducha je okamžik před tím, než smí vstoupit do Ráje. Jako zvláštní milost 
smí, ohlížeje se zpět, prožít v této chvíli ještě jednou celé své bytí! Ne 
jenom jediný pozemský život, nýbrž celé své bytí! A to je nejstrašlivější 
zážitek pro každého jednotlivého ducha. Zahanben při tom přiznává, co 
všechno udělal špatně. Teprve nyní dosáhne pravé pokory a tím nechá ze 
sebe odpadnout poslední zátěž. A pak teprve je schopen smět vstoupit do 
Ráje.“

Bližší vysvětlení: Tam, kde chybí pravá pokora, tam chybí také čistota. 
Čistota jest však světlo a lehkost. Jakmile člověk v sobě nese jen jiskřičku 
– lépe řečeno – prášek ješitnosti, má stále na sobě zátěž. Každá zátěž však, 
i ta nejnepatrnější, nepřipouští spojení se Světlem. Proto láska je ta nejvyš-
ší hodnota a kdo toto poznal, dosahuje také pokory, a kdo dosáhl pokory, 
ten získává také spojení s Čistotou.

47. Jednou jsem směl prožít v bdělém stavu (dobře si to pamatuji, ne-
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bylo to ani ve spánku ani ve snění), že se má duše osvobodila od pozem-
ského těla a já jsem byl vynesen do vyšší sféry, pamatuji si to, do sféry, 
která byla hluboko, hluboko pod Rájem, tak hluboko, jak si to lidský duch 
nemůže představit. Avšak tato světlejší, čistší sféra, v níž jsem směl po-
bývat jen krátkou dobu, byla takové oblažující lehkosti a tak plná štěstí 
a harmonického míru, že jsem směl poprvé prožívat Boží milost a lásku 
v tak silné podobě. Tento zážitek trval jen docela krátce. Přitom se mi zdá-
lo, jako by to bývaly byly roky. A když jsem se opět ocitl v pozemském 
těle, myslel jsem, že se musím zadusit, poněvadž zde na této Zemi není 
svobody ducha, poněvadž tato Země je hrubohmotná a temná. Co je štěstí 
a pravá blaženost, to zde na Zemi asi nikdy nebudeme moci pochopit, jen 
to budeme moci vytušit při modlitbě v blažených okamžicích. Vyplatí se 
bojovat o poznání a o pokoru: Je to klíč k bráně do nepopsatelně krásného 
Ráje.

48.  Během let  cestoval  Trigon několikrát  autem na  Gardské  jezero. 
Pokaždé v doprovodu apoštolů a učedníků, samozřejmě také Bílého rytíře 
a Pánova praporečníka. Moji rodiče, kteří oba byli nositeli zlatého kříže, 
mohli se také několikrát těchto cest zúčastnit. Abychom pochopili, že to 
pro mé rodiče byla zvláštní milost, že jako jediní nositelé zlatého kříže se 
toho směli zúčastnit mezi těmi vysoce povolanými, musíme se pokusit po-
chopit toto:  „Každá služba pro Svatý Grál je velká a svou cenou daleko 
přesahuje lidské chápání.“

Všechno, co Pán řekl nebo učinil, bylo splňováním. Jeho slova a jeho 
způsob jednání nemůžeme nikdy srovnávat se slovy nebo způsoby jednání 
lidí. On jednal ve vůli svého Otce. My lidé jednáme jen podle svých poci-
tů, citů, vášní a podle svého nesprávného myšlení, a proto nikdy nemůže-
me vniknout do myšlenkových pochodů Pánových.

A tak se tyto cesty nekonaly pro zotavení nebo zábavu, ani pro změnu 
prostředí, nýbrž každá z těchto cest ke Gardenskému jezeru byla velkým 
splňováním. Proč pro to bylo vyhlédnuto právě Gardenské jezero, mi není 
známo.

Pokaždé, když se Pán zastavil, zastavila se samozřejmě všechna ostatní 
auta, všichni vystoupili a shromáždili se v uctivé vzdálenosti kolem něho. 
Podle  toho,  co se  při  těchto  velkých splňováních dělo,  obracel  se  Pán 
k tomu nebo onomu se zvláštními slovy. Tito vysoce povolaní byli totiž 
vybráni, aby formovali novou Říši. Se svou a skrze svou věrnost, se svou 
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a skrze svou lásku. Kdyby byli bývali čistými nádobami, byla by mohla 
světlá síla skrze ně proudit  na německý lid.  A kdyby již tenkrát  nebyl 
býval  německý  národ  odvrácen  od  Světla,  pak  by  byly  tyto  samotné 
paprsky postačily k tomu, aby jej očistily. Při jedné z těchto cest přistoupil 
Pán k mé matce a řekl přátelsky, s dobrotou, která byla jen jemu jedinému 
vlastní:  „Ano,  paní  Fritsch,  tyto cesty nejsou žádné cesty pro potěšení 
nebo zotavení. Pokaždé při nich dochází k velikému splňování, k velkému 
kosmickému dění, o němž nemohu s lidmi hovořit, poněvadž by tomu ne-
rozuměli.  Při  jedné  z  těchto  cest  došlo  také  k  boji  mezi  Luciferem 
a mnou.“

S přátelským úsměvem řekl Pán mé matce: „Nesmíte si to představovat 
nějak  pozemsky  viditelně.  Když  nastaly  tyto  události,  odešel  jsem  do 
ústraní, abych se vzdálil těmto lidem zde. (Poznámka autora: těm vysoce 
povolaným).  Tam  v  naprostém  tichu  byly  vykonány  velké  děje,  které 
žádný pozemský člověk neviděl a které zná jen Bůh, můj Otec. Pozdější 
pokolení,  bude-li  Země  existovat,  nebudou  moci  pochopit,  že  mě  lidé 
nemohli poznat.“  Při téže  cestě, zase na jiném místě a v jiný den (tyto 
cesty trvaly obyčejně tři až pět dnů, někdy dokonce týden), přistoupil Pán 
opět k mé matce a ukázal na překrásnou vilu (má matka mi pak vyprávěla, 
že něco tak krásného dosud nikdy neviděla): „Podívejte se, paní Fritsch, to 
by se nám také líbilo!“ Je jasné a logické, že člověk s velkým smyslem pro 
krásu se nadchne také pozemskou krásou, i když je to jen vila. Pán však, 
který  jest  Dokonalost  a  přišel  z  Dokonalosti,  zakoušel  často  fyzickou 
trýzeň, kterou vyvolávala disharmonie a ošklivost, které vládnou na této 
Zemi. Všechno, co On řekl a činil, vyzařovalo krásu a harmonii. Nikdy 
nemohl pochopit, že existují lidé, kteří necítí touhu po kráse. Dnes už ne-
vím, při jaké příležitosti to bylo. Moje matka měla obzvláště silnou touhu 
po kráse, a proto měla velmi silný vztah s Pánem! (Touha po kráse, touha 
po Světle a touha po poznání se nedají od sebe oddělit. Lidé jako moje 
matka,  kteří  mají  obzvláště  velký  smysl  pro  krásu,  byli  přirozeně při-
tahováni k Pánovi.) Pán mi řekl toto:

„V Tisícileté říši bude také přepych. Přepych a nádhera nebudou pak mít 
nic společného s tím, co pod těmito pojmy dnes rozumějí lidé. Přepych v Ti-
sícileté říši nebude mít nic společného s nesmyslnou marnotratností, s hroma-
děním  bohatství  a  věcných  hodnot,  nýbrž  bude  výrazem  zvýšeného 
a zjemnělého smyslu pro krásu. A nádhera pak bude slabým odleskem nadpo-
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zemské krásy a nádhery, která vládne nahoře. Kdyby lidé přeci jen měli více 
touhy po kráse, už to samotné by jim umožnilo najít cestu vzhůru.“

49.  V době,  kdy byl  Pán spojen s obzvláště silným prouděním při-
cházejícím shora – vřelo a vlnilo se to, bez ustání to mocně proudilo shora 
dolů k Němu a od Něho zase zpět vzhůru –, tehdy potřeboval obzvláště si-
lnou pozemskou ochranu, jakousi ochrannou hradbu kolem svého těla. Ne-
smíme  si  to  představovat  tak,  že  by  byl  musel  mít  kolem sebe  rytíře 
v brnění nebo vojáky ve zbrani, nýbrž jednoduše lidi, kteří měli velkou 
lásku a věrnost k Němu a k Jeho Otci, tedy k našemu Bohu. Tato věrnost 
by pak byla pozemským valem kolem svaté osobnosti Toho, který přinesl 
Pravdu,  jakýsi  druh  ohnivé hradby,  takže temno  by se  nemohlo  dostat 
k pozemskému tělu. Poněvadž však Pán musel jednat občas s úřady nebo 
s různými lidmi a také rád někdy šel na pěkný koncert, do opery, nebo se 
chtěl podívat na film, musel přirozeně mezi lidi. V tom případě musel mít 
pozemsky kolem sebe kruh lidí. Pět nebo šest míst před Pánem bylo ob-
sazeno nositeli kříže, stejně tak vedle Něho, vlevo a vpravo za Ním. Poně-
vadž můj otec byl poněkud menší postavy (dřívější generace byla skoro 
o hlavu menší než dnešní), sedával v divadle nebo v kině vždy před Pá-
nem. A aby Pán dobře viděl, schoulil se můj otec doslova do sebe a seděl, 
přitlačen k jedné straně,  skutečně v křečovité poloze.  Pokaždé byl rád, 
když bylo po všem, neboť když se pak vzpřímil, měl bolesti nebo i křeč 
v šíji. Jednou mu řekl Pán se smíchem:  „Dnes se zase jednou pro mne 
hodný pan Fritsch obětoval.“ A přátelsky se usmívaje, pokračoval: „To ale 
nemusíte, pane Fritschi.“ Pán vždy myslel na druhé, nikdy ne na sebe!
Usilujte o přesvědčení

Obzvláště bolestivé pro Pána bylo, když musel vždy znovu zjišťovat, že 
lidé nepěstují vlastní názor, vlastní sílu úsudku a vlastní samostatné myšlení. 
Proto kázal v jedné ze svých přednášek o „prodejných žoldácích“. Klidně 
můžeme říci, a to platí i o nositelích kříže: Takoví lidé, až na nepatrné vý-
jimky, jsou neschopni sami zkoumat a samostatně rozhodovat. Snad jim chybí 
odvaha, která patří k dalšímu vývoji schopnosti správného zkoumání a zva-
žování, totiž jednat samostatně ve svobodné odpovědnosti. Pánovi byl milejší 
člověk, který na základě nesprávného rozhodnutí udělal něco špatně, než ti 
lidé, kteří z pouhého strachu, že se dopustí chyby, nedělají vůbec nic. Proto 
mi jednou v rozhovoru řekl:  „Člověk, který sedí za pecí, nemůže si zlámat 
nohu.“  Člověk, který dělá mnoho chyb, tím dokazuje, že se pohybuje.  Lidé, 
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kteří nedělají žádné nebo skoro žádné chyby, nemají se považovat ve Stvoření 
Boha za živoucí, nýbrž za mrtvé loutky.

Asi v roce 1932 pronesl Pán v chrámu slova: „Usilujte o přesvědčení.“ 
Tato přednáška byla mimořádně podnětná. Stále ještě existovala Výmarská 
republika,  bylo však  stále  zřejmější,  že  v  Německu  dojde  k  velkému 
převratu.  Extrémně levicové stejně  jako  extrémně pravicové skupiny se 
snažily dostat k  moci všemi prostředky,  ať legálními nebo nelegálními. 
Vůdce německých nacionalistů, tajný rada von Hugenberg, usiloval o moc 
podobně jako Hitler se svými nacionálními socialisty, a také komunisté. Po 
celá léta byly na denním pořádku vzájemné útoky mezi nimi, od pomluv 
až ke skutečným střetům. Střety byly stále ostřejší a vyvrcholily mezi Ně-
meckými nacionalisty  a Nacionálními socialisty.  Docházelo dokonce ke 
krvavým bitkám s mrtvými a raněnými. Tisk byl plný nadávek, vzájem-
ných útoků, urážek a pomluv. V takové vyostřené situaci pochopili Hin-
denburg  a  Hitler,  že  nebudou  mocí  zvítězit  nad  komunisty,  jejich 
společným nepřítelem, budou-li rozděleni. A tak se rozhodli pro spolupráci 
a podepsali tajnou dohodu. SA a ocelové přilbice, dříve dvě znepřátelené 
organizace, oslavily jednoho dne velkou slavnost sbratření. Fráze, které při 
tom vycházely z úst řečníků, musely znít odpudivě a neupřímně pro kaž-
dého pozorovatele a samostatně pociťujícího a soudného člověka. Vyvr-
cholením důkazu spojenectví byl společný pochod s pochodněmi ocelo-
vých přilbic a SA. Jak mnoho, lépe řečeno, jak málo lidí tehdy prohlédlo 
celou prolhanost tohoto „sbratřovacího jednání“? V této souvislosti musí-
me chápat slova Pánova: „Rozhlédněte se kolem sebe, na všem se můžete 
učit. Je vám k tomu poskytována příležitost denně, každou hodinu. Pozo-
rujte, co se děje ve všech zemích. Masy lidí, které po dlouhé roky v nej-
různějších politických stranách spolu dříve bojovaly a vzájemně se po-
tíraly,  nebály  se  opravdu  dokonce  ani  vražd,  přes  noc  jdou  někdy  po 
ulicích se zpěvem a kývají přátelskými pochodněmi tak, jako by byli přáte-
li už kdoví kolik let. Přes noc. Jenom proto, že jejich vůdcové, sledujíce 
nějaký cíl, si pojednou podali ruce. Kde najdete v takových věcech sku-
tečně pevné přesvědčení? Kde přesvědčení vůbec! Není ho. Bez citu po-
chodují tisíce lidí, kteří jsou pro velkou věc bezcenní. Na takové půdě ne-
může nikdy vzniknout říše, která se zachvívá v božských zákonech. Proto 
také nemůže tímto způsobem nikdy ozdravět.“

Všimněte  si  prosím  výrazu:  „proto  nemůže  tímto  způsobem  nikdy 
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ozdravět.“ V této větě předpověděl Pán již v roce 1932 budoucnost ně-
meckého národa.  V této větě je také poukaz na to,  jak málo vlastního 
pevného  a  jasného  přesvědčení  je  i  mezi  nositeli  kříže.  Když  byl  Pán 
v roce 1938 zatčen a každý nositel kříže, jenž byl přesvědčen jak o věci 
samé, tak o pravé osobnosti Pánově, musil pocítit, že je vyzýván k zesílené 
čilosti duchovní i pozemské, aby odvrátil to nejhorší, tehdy zažil Pán snad 
to nejhorší zklamání svého života: Z těch tehdy přibližně 800 nositelů kří-
že jich odpadlo asi 600 přes noc. Jako by je vítr odvál, jednoduše „tu již 
nebyli“. Kde tehdy zůstalo opravdové přesvědčení, které se přece může ko-
nečně dokázat jenom v činu a činem? Důkaz, že takové přesvědčení chybí 
(což se ostatně projevilo již dříve), zasáhl Pána do nejhlubšího nitra nikoliv 
kvůli Němu, ale pro věc, které přišel na Zemi sloužit. Mnoho, mnoho nosi-
telů kříže, kteří přece museli být při zpečeťování přesvědčeni, že On je 
Synem Člověka,  začalo  najednou  pochybovat  o  Jeho  poslání  a  o  Jeho 
Slově.

Mnohé by se nebývalo mohlo stát, kdyby bývali všichni tehdejší nosite-
lé kříže pevně stáli ve svém přesvědčení jako skála v bouřlivém moři. Pán 
by nebyl musel tak těžce trpět a nebyl by musel odejít z této Země, kdyby 
byl měl pro Něho tak nutný pozemský kruh a tím současně i zakotvení.

Nezáleželo přitom na pozemské tělesné blízkosti přesvědčených nositelů 
kříže, nýbrž vůbec na jejich existenci. Síla přesvědčení nositelů kříže by býva-
la byla  planoucím plamenem a tím by se  spojila s  Prasvětlem,  které  bylo 
tenkrát inkarnováno v pozemském těle Oskara Ernsta Bernhardta Abd-ru-shi-
na – Parzivala – Imanuele. Kdyby lidstvo nebylo tenkrát selhalo jako celek, 
neboli jinými slovy, kdyby bylo bývalo v milionech lidí na Zemi více touhy 
po Světle, kdyby nebyla selhala především bílá rasa, kdyby nebyl selhal tehdy 
povolaný německý národ a pak nositelé kříže a mezi nimi v prvé řadě vysoce 
povolaní, rytíři, apoštolové a učedníci, pak by se byla přiblížila Tisíciletá říše 
a vítězství Světla do blízkosti již dnes na Zemi viditelné a hmatatelné. Pravdě-
podobně by nebylo došlo ke druhé světové válce.

Osud této Země a všeho pozemského lidstva se rozhodne podle toho, jaké 
síly budou ve veškerém lidstvu převažovat: zda ty, které chtějí směřovat ke 
špatnému chtění temna, nebo síly a snahy světlé, dobré. S hrozivým napomí-
náním stojí ve vesmíru Slovo:  „Jestliže vy zklamete, zhroutí se svět!“  Tím 
jsou  míněni  nositelé  kříže,  kteří,  jakmile  přijde  hodina,  mají  poskytnout 
slabým  jiskřičkám  touhy  po  Světle  přebývajících  v  jejich  bližních  sílu 
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a potravu, aby nemusely zhasnout a aby konečně zvítězilo na Zemi Světlo 
v boji s temnem.

Když jsem byl naposled v  Kipsdorfu,  hovořil  ke mně Pán v tomto 
smyslu: „V důsledku strašného selhání nositelů kříže je těch málo věrných, 
kteří  tu  zůstali,  vybaveno  tisícinásobnou  silou,  neboť  oni  musí  zápasit 
a bojovat za všechny, kteří tu už nejsou, podobně jako nyní v Rusku při 
velké porážce Němců teď musejí přeživší nahradit chybějící. Kdybych byl 
dříve některému nositeli kříže řekl, co všechno musí vykonat při výstavbě 
pro Novou říši, byl by zmalomyslněl před velikostí svého úkolu.“

Prostřednictvím četby Poselství a Napomenutí může každý jednotlivý 
nositel kříže dosáhnout nejvnitřnějšího přesvědčení, že to závisí jedině na 
něm, jestli tisíce lidí klesnou a budou zničeny, nebo jestli budou stoupat 
vzhůru a budou schopny v jásavém díku a štěstí poznat Boha. K tomuto 
přesvědčení  se  dojde jedině skrz  odvážný čin,  jedině  tak,  že  se  každý 
jednotlivec již postaví do své úlohy. V modlitbě mu bude vyjasněno, co má 
v následujícím okamžiku dělat, a získá i sílu, aby to uskutečnil. Bude mít 
dlouhodobý cíl stále před očima…

Tohoto cíle může dosáhnout jen ten, kdo je pokorný, ten, kdo nejprve vidí 
velké dění a svůj velký úkol a pak až teprve sebe samého. Jen ten, kdo je 
pokorný, dojde v prožívání k přesvědčení a k opravdovému vědění, a tím také 
konečně k opravdové svobodné radosti ze všeho štěstí, které toto Stvoření na-
bízí jako možnost pro každého jednotlivého lidského ducha.

Kamkoli je nositel kříže postaven, tam má také působit, na tomto místě 
se musí nechat vést. Velké působení může přijít až po určité době učení. 
V návaznosti na tuto dobu učení budou pravděpodobně mnozí nositelé kří-
že dosavadní kruh působení opouštět a budou vedeni na jiné místo. V kaž-
dém případě by ale bylo špatné přikládat době „tady a teď“ příliš nepatrný 
význam. Každý stupeň musí být zcela splněn, než může člověk postoupit 
na další.

Nositel  kříže  je  jako  správce skladiště  potravin  během velkého  hla-
domoru, na jehož prozíravosti, pečlivosti a spravedlnosti záleží, jestli dosta-
tek potravin obdrží všichni nebo jen omezený počet lidí. Předpokládejme, 
že tento správce nezásobil  pečlivě skladiště tak,  jak byl  pověřen.  Nebo 
předpokládejme, že po té, co naplnil sklad, nedbal na to, aby byly potravi-
ny dostatečně chráněny před zkažením. Při nejlepší vůli nemůže plesnivé, 
zkažené a různými škůdci napadené zboží v krátkém čase, který má k dis-
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pozici, ani nahradit, ani jen odněkud dodat. V tomto obraze jde o pozem-
skou  potravu,  stačí  však  jen  slovo  „pozemský“  nahradit  slovem 
„duchovní“,  abychom porozuměli  roli  nositelů  kříže  v  soudu.  Všechno 
duchovní je tak nesmírně živoucí, obzvláště jedná-li se o konečné dění, že 
existuje mnoho obrazů, které to mohou pozemsky znázornit. V různých 
přednáškách hovořil Pán v tomto smyslu: „Vy všichni dostáváte do rukou 
meč.  Běda  vám,  použijete-li  ho  nesprávně!“  Velký  celek  nedokážeme 
nikdy přehlédnout, v nejlepším případě snad jen vytušit. Kdybychom vě-
děli  nebo  mohli  vidět,  která  vlákna  nás  s  velkým děním spojují,  pak 
bychom  si  i  v  nejmenším  kruhu  působení  byli  snad  trochu  hlouběji 
a opravdověji vědomi své vysoké úlohy a nepokládali ani to nejmenší za 
příliš bezvýznamné.

Poslední slova v Kipsdorfu
(Sepsáno 25. 12. 1973)

V březnu to začne…
Mezi mnohým jiným:
Jednoho března to začne… – konečné dění, o kterém se svědčí v pro-

roctvích a v Bibli.
Začne to strašlivým morem, který nastane docela náhle a během tří 

týdnů zahubí dvě třetiny lidstva. Teprve pak pozná lidstvo, že stojí v soudu, 
dříve ne! Dříve ne! Lidé potom budou pochybovat o spravedlnosti Boží, 
protože ze země budou odstraněni jen ti takzvaně dobří. Jen ti všichni, 
o kterých Kristus zvěstoval, že vlažní budou vyvrženi.

To jsou všechny ty lidské duše, které se nevyvinuly, které nejsou dosta-
tečně dobré, aby mohly vejít do Tisícileté říše, ale ani dostatečně špatné, 
aby byly zničeny v rozkladu. Ti takzvaní dobří lidé, kteří ale žádné dobro 
nevytvářejí, protože nemají touhu po Světle. Mezi lidmi zavládne takové 
zoufalství, jaké si žádný člověk nedokáže představit. Proč, budou volat, si 
Bůh bere ze země jen ty dobré?

Lidé budou po tisících páchat sebevraždy, ale lékaři a vědci budou mít pro 
toto také vysvětlení! Jedná se prý o nakažlivou bakterii nebo virus, který prý 
ještě nebyl objeven. A tisíce lidí  se  zblázní,  což bude způsobeno zářením 
Světla.  (Je možné, že Pán řekl „statisíce“, na to si nemohu vzpomenout.) 
Také v tomto případě bude lékařská věda tvrdit, že se jedná o virus, který se 
usadil v mozku. Ale pomoci nebude moct žádný lékař na světě!
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Žádná z těch lidských duší,  které budou v této době odstraněny ze 
země, ještě není ztracena. Budou mít příležitost dále dozrávat na jiných 
planetách, dokud i tam nezačne poslední soud. Země je jediná planeta, kde 
se mohou setkat lidští duchové různé duchovní zralosti. Existují ještě jiné 
planety, kde smějí žít lidští duchové. Nejdůležitější planetou je však Země, 
kde se setkávají všechna záření z veškerých částí Stvoření. Až budou tito 
vlažní vyvrženi, jak řekl Kristus, pak teprve začne konečný boj.

Poprvé na Zemi pak bude stát Světlo a temno přímo proti sobě. A ten-
to konečný boj bude trvat jen několik měsíců. Zděšeně jsem se zeptal: 
„Pozemských nebo duchovních měsíců?“

Pán se shovívavě usmál nad takovou lidskou nevědomostí: „Ne, ne, po-
zemských měsíců. Kdyby to byly duchovní měsíce, tak by se Tisícileté říše 
nemohl dožít žádný lidský duch žijící v pozemské formě.“

Nemohu vám vylíčit tu hrůzu, která v krátké době nastane nad celým 
lidstvem.  Celé lidstvo pak bude zdánlivě bez Boží  pomoci.  Bude to ta 
doba, o které se říká, že si Bůh zahaluje svou tvář. Každý věřící však může 
tímto obdobím směle projít.  Bůh stojí  při  každém člověku dobré vůle 
a každému člověku bude tolik pomoženo, nakolik se sám otevře Světlu. 
Zbloudí ještě mnoho lidí, kteří mohli být zachráněni, ale ti nebyli v po-
sledním  okamžiku  bdělí.  A  naopak  bude  zachráněno  mnoho  lidských 
duchů, kteří už byli ztraceni, neboť jim pomůže zachraňující touha a světlí 
pomocníci je tak budou moci vyzdvihnou vzhůru.

Poslední fázi soudu dokončí temno samo. Třetí světová válka by svými 
strašnými zbraněmi tuto zemi zcela zničila tak, jak to kdysi potkalo Mallo-
nu. Ale Bůh pak sám zasáhne!

Ani vy a ani jiný člověk nemusí klesat na mysli, neboť Bůh nikoho ne-
opustí. Je to naopak, lidé se odvrátili od Boha, proto jim On nemůže po-
moci. Přistupte k tomu odvážně. Láska k mým věrným pomůže všem, kte-
ří mne hledají!

Zeptal jsem se ještě Pána: „Ve kterém roce se to stane?“
Na to řekl Pán se smíchem: „To nevím!“

Politické dění
Již roku 1932 hovořil Pán o atomové bombě a jejím účinku, roku 1939 

o rozdělení Německa. Ruský národ jako celek bude prvním národem této 
země, který pozná Světlo.  Americký národ bude druhým, který přijme 
Světlo.
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Avšak posledními dvěma národy, které přijmou Svaté Slovo, budou ně-
mecký a židovský národ.

V  konečné  fázi  posledního  soudu  bude  na  celém  světě  vládnout 
bolševismus, pak jej ale před úplným zničením zachrání jeden německý 
generál. Z německého národa zbyde jen velmi málo lidí!

Doslova: „Z východu to přichází, ale na jihu to začne!“ (Bolševismus 
přijde z východu, ale začne to v Arábii, Egyptě a Izraeli – „ale na jihu to 
začne!“)

Poté, co budou vyvrženi vlažní, začne očista u nositelů kříže! Ta bude 
strašná, neboť bez pokory nemůže být zachráněn žádný lidský duch! Po očis-
tě bude skupina pozemských pomocníků, kruh nositelů kříže poprvé takový, 
že bude stát jako skála v rozbouřeném moři. A pak začne konečný boj.

Pokud jsem Pánovi správně rozuměl, vtrhnou Rusové ještě jednou do 
Německa. Úplnému zániku západoevropské kultury však zabrání jeden ně-
mecký generál.

Po tomto dění ještě zpočátku nebude hned mír, na některých místech 
ještě vzplane válka, ale bojovníci Grálu uhasí tyto plameny už v zárodku. 
Po tomto dění ještě lidé nebudou schopni přijmout Svaté Slovo. Zpočátku 
budou ještě existovat církve a také jiná náboženská vyznání, ale Světlo se 
po tomto dění bude šířit rychleji než kdy jindy, jelikož už nebude existovat 
žádné temno.

Zpočátku zde ještě bude vražda a zločin, ale v Tisícileté říši budou zákony 
všude tak přísné a tvrdé, že si to dnes žádný člověk nedokáže představit.

V Tisícileté říši už nevládne lidská vůle, ale Boží Vůle.
Zda se lidstvo během těchto tisíce let naučí oprostit se od hmoty,  to 

Světlo nedokáže předpovědět.
„Já mám však o lidstvo strach!“

Hodina svatého zvěstování!
Lidstvo chce důkaz, že jsem věčným prostředníkem mezi Bohem a lid-

stvem, že jsem Kristem předpovězený Syn Člověka. Tento důkaz lidstvo 
dostane a bude větší, než by bylo lidstvu milé. Nadpozemská znamení bu-
dou o mně svědčit. Velká kometa. Kameny promluví,  neboť v poslední 
fázi soudu budou provedeny archeologické vykopávky, které prokáží, že 
jsem Pravda a že přicházím od Boha a že s Otcem zůstanu navždy spojen.

Poslední  důkaz  však  dostane  lidstvo  v  posledních  dnech,  neboť 
v jednom jediném dni, v jedné jediné hodině budou ve všech světadílech, 
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ve všech zemích a městech, na celé zemi lidé silou Světla vzkříšeni a bu-
dou o mně muset svědčit.

Budou svědčit o Svaté hoře, o Svaté zemi tyrolské, o Synu Člověka, 
o Poselství Grálu, budou svědčit o Svatém Slově! Žádný člověk by něco 
takového nemohl zorganizovat. (Pán v žertu řekl: „To by nedokázal ani 
Goebbels.“)

Tato jediná hodina se bude později označovat jako:
„Hodina svatého zvěstování!“

Vomperberg, dne 25. 12. 1973
Poslední chvíle

Poslední chvíle lidského ducha před vstupem do Ráje je nejtěžší chvílí 
v jeho  celém bytí,  tedy  ne  jen v  jeho posledním pozemském životě  nebo 
v čase jeho putování úrovněmi, ale nejtěžší okamžik jeho celého bytí vůbec.

V té chvíli prožije lidský duch ještě jednou všechno, co udělal špatně, 
což bude pro něj to nejstrašlivější prožití vůbec. Ještě jednou musí prožít 
všechny hlubiny svého špatného cítění, myšlení a jednání.

Při tomto prožití se skoro zhroutí a poslední prášek jeho ješitnosti tak 
odpadne. Tím se teprve stane čistým a zralým, aby směl vstoupit do Ráje. 
Vznese se vzhůru do říše radosti, jejíž nádheru nikdo nedokáže vylíčit.

Žádný člověk není tak čistý, aby byl hoden přijmout Svaté Slovo! Nee-
xistuje žádný člověk na této zemi, který by přijal byť jen setinu Boží síly!

V Kipsdorfu roku 1941 jsem řekl Pánovi:
„V Poselství nám řekl Pán všechno, co musíme vědět. Jednu věc nám 

ale neřekl!“
Pán odpověděl se smíchem: „A co by to mělo být?“
„V Poselství se nepíše nic o 144 000 zpečetěných!“
Pán chvíli mlčel a pak smutně řekl: „Zvláštní, žádný rytíř, apoštol ani 

učedník se mě na to nezeptal. Vám má být odpovězeno!“
Pán opět chvíli mlčel a potom, světu vzdálen, velmi tiše řekl: „Když byl 

Kristus zavražděn, zavládl nevýslovný smutek, a to nejen v Božské říši, ale 
také ve všech částech stvoření, kde byli světlí duchové. Tu prosil Parzival 
Boha Otce, aby směl v době posledního soudu působit na zemi, aby velká 
Kristova oběť nebyla úplně zbytečná. Této mojí prosbě bylo od Boha Otce 
vyhověno.

Ve všech částech Stvoření bylo toto božské dění ukázáno v duchovním 
obraze všem čistým lidským duchům. A miliony pokorně prosících lidských 
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duchů si ve vřelé modlitbě vyprosily od Boha, aby se i ony směly inkarnovat 
v posledním soudu na zemi a pomohly mi v mé velké úloze, Bohu ke cti.

Této  prosbě  bylo  vyhověno  jen  několika  málo  z  nich.  To  je  těch 
144 000 zpečetěných, kteří byli vyvoleni a přislíbili věrnost Bohu.“

Dlouho, nekonečně dlouho Pán mlčel. Zcela se vzdálil světu, po velmi 
dlouhé pauze se vrátil zase zpět a velmi tiše a smutně řekl: „Pane Fritschi, 
a kde zůstalo těch 144 000 zpečetěných, kteří teď měli být v konečném 
dění kolem mě jako ochranný kruh? Kde zůstali?“

Když jsem se v září 1931 dostal k Poselství, existovalo, pokud vím, při-
bližně 200 nositelů kříže. Když byl Pán 11. 3. 1938 Hitlerovými biřici za-
tčen, bylo zde, pokud je mi známo, kolem 800 nositelů kříže. Přibližně 600 
nositelů kříže kvůli zatčení zapochybovalo o Pánovi a o Slově a odpadlo. 
Mnozí se navíc stali Pánovými úhlavními nepřáteli. Proti Pánovi, paní Ma-
rii a slečně Irmingard se tehdy roku 1938 zvedla vlna nenávisti, špíny, níz-
kosti a nepochopitelné sprostoty. Boží kletba spočívá od té doby na ně-
meckém národě.
V Kipsdorfu roku 1941

Věděl jsem, že bývalá učednice Iden Freitag, později Iden Tietze, chtěla 
Pána  zničit.  Cenná  proroctví,  která  směla přijmout  v  přítomnosti  Pána 
v jeho místnosti, přihrála do rukou Hitlerovi. V těchto prohlášeních stálo, 
že temno bude zničeno a že Imanuel pak vítězně a zářivě převezme vládu 
nad celým pozemským lidstvem. To je však myšleno duchovně! Iden Frei-
tag tomu rozuměla v souvislosti se svým vztahem k Hitlerovi a použila to, 
aby upozornila na domnělé Abd-ru-shinovo usilování o moc. Abd-ru-shin 
proto napsal slova „Můj cíl.“

Čím více se vyostřoval boj v Německu, boj Světla a temna (nemyslím 
politické boje ani válku, nýbrž boj temna proti světlým bojovníkům a po-
mocníkům Pána na onom světě), tím více byl Pán v nebezpečí také po-
zemsky.

V Kipsdorfu roku 1941 na poslední z mých sedmi návštěv jsem Pánovi 
řekl: „Pane, to je tak strašné, že to ani nemohu vyslovit. Existuje úmysl, 
aby byl Pán odstraněn. Velmi mě to mrzí, ale musím to říct. Chtějí Pána 
zavraždit!“

Pán nebyl vůbec překvapen nebo poděšen, nýbrž zcela klidně řekl: „Já 
vím, pane Fritschi,  ale nemusíte si  kvůli  tomu dělat  starosti.“ (Nemohl 
jsem kvůli tomu mnoho nocí vůbec spát.) „Já vím, že zde je tento úmysl, 
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ale k tomu nedojde. Můj Otec tomu bude umět zabránit, k tomu však ne-
dojde!“ (Pán se dokonce blaženě, rozjasněně usmíval.)

„Rád,  velmi  rád  bych šel,  ale  zůstanu tak  dlouho,  jak  to  můj  Otec 
chce!“

Později dalšího dne mě Pán vyzval, abych s ním šel na procházku, kte-
rá trvala přes dvě hodiny, a po celou tu dobu mi vysvětloval, jak to později 
bude s kastami, charakterem státu, soudnictvím – vězení už nebudou –, 
výchovou, uměním a mnohým dalším. K mé velké lítosti jsem mnohému 
jednoduše vůbec nerozuměl a nemohl to pochopit.

A protože mám kolem toho nejasnosti,  nemohu to,  žel,  ani  při  nej-
lepším chtění zopakovat. Byl jsem tehdy velmi smutný a rozrušeně jsem 
řekl: „Pane, to všechno nemohu pochopit, jsem smutný, že to nedokážu.“ 
Pán se zastavil a řekl dobrotivě, ale vážně a pevně: „Každé mé slovo se 
vyplní!“ Byl jsem uchvácen a dojat – co jsem při tom prožil, se nedá vy-
jádřit slovy.

Pán potom nějaký čas mlčel pohroužený do sebe. Cítil jsem hluboký 
smutek a zoufalství.  Nedaleko SchweizerHofu se Pán najednou zastavil, 
vzpomínám si, že jsme stáli na takové vyvýšenině. Z Pána vyzařoval smu-
tek, který byl tak strašlivý, jako by se zhroutil svět. Pak řekl velmi tiše, 
jako nepřítomen, jako by to ani neříkal on sám:

„Do Tyrolska se už nevrátím. Budu řídit výstavbu z Hradu a nechám 
k sobě čas od času přijít povolané.“

To vše mi bylo tak nejasné a nemohl jsem to pochopit, neboť Trigon 
přece patří k sobě. A Hrad Grálu měl přeci vzniknout v Tyrolsku na Svaté 
hoře.  Nemohl  jsem  si  to  vysvětlit,  ale  netroufal  jsem  se  Pána  zeptat. 
Kromě toho byla mezi mnou a Pánem obrovská propast. On byl docela 
vzdálen světu, i když tělesně stál vedle mě.

Tyto okamžiky byly pro mě tím nejbolestnějším prožitím, měl jsem 
blízko k pláči, ale ovládl jsem se.

Pak  řekl  Pán  dobrotivě:  „Paní  Maria  a  slečna  Irmingard  se  nyní 
dostávají do úlohy, pro kterou nikdy nebyly předurčeny.“ Pán zopakoval: 
„pro kterou nikdy nebyly předurčeny!“

Po krátké pauze:
„Kdo je proti paní Marii a proti slečně Irmingard, ten je také proti mně!“
Najednou  byl  Pán  opět  zcela  přítomen.  Svojí  rukou  se  lehce  dotkl 

mého ramene a řekl: „Pojďte, vznešené paní na nás už čekají s jídlem.“ 
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Odpoledne mi nahoře ve svém pokoji v prvním patře řekl Pán ještě mnoho 
dalších osobních věcí, některé se týkaly i mé budoucnosti. Jeho poslední 
slova ke mně při našem loučení byla: „Budu vždy při vás!“ a pak velmi 
potichu: „Budu vždy při tobě!“
Osudová chvíle lidstva (26. 12. 1973)

Když byl Pán a pan Friedrich Halseband dne 11. 3. 1938 zatčeni, měl 
být Pán vydán do Německa. Tam chtěli  Pána, jak říkali Nacisti,  zlikvi-
dovat, odstranit, zavraždit.

Za to, že se Pánovi nic nestalo, se může vděčit jedině odvážnému zá-
sahu jednoho rakouského finančního úředníka. Když bylo auto s Pánem, 
dvěma rakouskými finančními úředníky a dvěma vysoce postavenými ně-
meckými důstojníky SS v civilu na mostě, který vede přes řeku Inn do 
Schwazu, tu rozkázal řidiči jeden z důstojníků SS hrubým tónem: „Tak, 
teď jeďte doleva na Kufstein, do Německa.“

Ten rozhodující rakouský finanční úředník na to energicky řekl: „Ne, 
jeďte doprava na Innsbruck!“ Němec: „Ne, mám nařízení přivézt zločince 
(tím myslel Pána) do Německa!“

Vznikla prudká slovní potyčka. Rakušan řekl: „Že je pan Bernhardt zloči-
nec, to tvrdíte vy, to ještě není prokázáno. Krom toho jsme tady v Rakousku 
a tady jsou kompetentní výhradně rakouské úřady!“ Byl to tak prudký střet, 
že Rakouský úředník nakonec vyzval Němce, aby opustil vůz. Důstojník SS 
pak ale ustoupil, zůstal ve vozidle a řekl: „Tohoto Bernhardta si tak jako tak 
vezmeme, protože nám ho Rakousko musí vydat!“

Rakouský úředník  na  to  odsekl:  „I  to  se  musí  nejdříve  rozhodnout 
v Innsbrucku!“

Jak by se vyvíjel Pánův osud a s tím i osud Neměcka a lidstva, kdyby 
nebyl ten rakouský úředník tak energický a odvážný, to nedovedu říct.

Ale také paní Irmingard není mimo nebezpečí, dokud ještě vládne temno.
Také o tom se mnou v Kipsdorfu mluvil Pán.
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Spoluprožívání s Pánem a jeho rodinou

Používám Pánova slova,
jak ve mně znějí,
ale netvrdím při tom, že jsou to tatáž slova,
která použil,
ale v každém případě zcela jistě jsou
ve smyslu Jeho slov tak,
jak ve mně žije.

Předmluva
Paní Elisabeth Gecks psala tyto vzpomínky v letech 1956–58. Tedy 

ještě za života paní Marie. Vznikaly z různých důvodů, jak paní Gecks 
uvádí:

Jako výraz  nejhlubší  vděčnosti  za  toto  prožívání  a  osobní  podporu 
v desetiletí na Svaté Hoře a za krátká léta před a po této době.

Předložení  svědectví  ke  spoluprožitým událostem na  Hoře  a  zvláště 
jako duchovní pohled do některých událostí.

I přes to, že to bylo osobní vylíčení, by mohli v mnohém ostatní na-
cházet pomoc pro svůj vývoj. Její úkol a nadání bylo poskytovat podporu 
hledajícím a Světlu a službě se otvírajícím lidem. Její rozdávající přiro-
zenost ji v tom ideálně podporovala.

Paní Elisabeth Gecks se narodila 1. 12. 1884 ve Würzburgu a vyrůstala 
v kultivovaném prostředí. Její otec, Heinrich Stiirtz, vlastnil universitní tis-
kárnu. Paní Gecks zemřela ve věku 88 let v Mnichově 13. srpna 1972.

S Poselstvím se setkala teprve ve svých 41 letech, když toto vznikalo 
a zároveň se setkala s rodinou Bernhardtovou. Byla zpečetěna v květnu 
1927  v  Tutzingu,  když  už  byla  dlouho  vdaná  a  matkou  tří  dětí.  Dne 
23. srpna 1929 dostala první povolání. V prosinci 1931 byla povolána jako 
učednice a zároveň jako křtící učednice.

V roce 1930 odešla do Mnichova „aby poskytovala pomocnou službu 
lidem“, z čehož se vytvořil kruh Grálu, který v krátké době obsáhl celé 
Bavorsko.

Brzy  po  odchodu  paní  Marie  v  roce  1957  přešel  kruh  Grálu  do 
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mladších, mužských rukou, ale její přítomnost jako učednice byla stále po-
máhající a patrná.

Nyní se dostávám k vlastnímu seznámení s paní Gecks. Seznámila jsem 
se s ní v roce 1947 u paní Marie Agnes Martius v lázních Reichenhall. Na 
první pohled jsem v ní poznala velkou osobnost. Oceňovala jsem její přiro-
zenost, její ženský půvab, její zralou krásu a životnost. Obě dámy mě pod-
porovaly  a  doprovázely  po  dlouhou  dobu.  Patřila  jsem od  roku  1950 
k mnichovskému kruhu Grálu a důkladně jsem poznávala působení paní 
Gecks při pobožnostech, při čtení, při práci s dětmi a v slavnostních chví-
lích. Uvolněně naslouchala, byla laskavá a v případě potřeby i přísná. Po-
máhala mnoha lidem, kteří  žijí  dodnes a tím získávala jejich vděčnost. 
Mnozí z nich mi to potvrdili.

Pak nastala doba, ve které potřebovala paní Gecks ve stáří podporu. 
Vyjádřila přání, abych jí stála po boku. Tak se stalo, že jsem ji po celá léta 
měla často u sebe jako hosta a tím ji hlouběji poznávala. Pracovaly jsme 
spolu, zaznamenávaly na magnetofonových páscích její rozhovory a vzpo-
mínky. Její děti byly za to vděčné a udržovaly se mnou stálý, kontakt. Za 
laskavé podpory se později dostala do domova důchodců na okraji Mni-
chova. Ještě i tam po celá léta působila svým vlastním způsobem a, jak 
jsem zjistila, pro mnohé obyvatele zůstala nezapomenutelnou. Směla jsem 
ji až do smrti navštěvovat i s její dcerou Lo v nemocnici v Altperlachu.

Tyto psané vzpomínky paní Gecks jsem po ní zdědila zároveň s mnoha 
dalšími věcmi. Nikdy jsem neměla snahu je zpřístupnit jiným, to se ale 
nyní změnilo. Zjistila jsem, že nyní nastala doba, kdy by mnozí, kteří již 
nepoznali dřívější dobu na Svaté Hoře, se měli dozvědět více. Ujala jsem 
se úkolu opsat a doplnit lehce zkrácenou verzi a doplnit ji vzácnými, starý-
mi fotografiemi. Chtěla jsem tento poklad vzpomínek zpřístupnit několika 
málo jedincům, kteří o to vnitřně prosí. Kéž ti, milý čtenáři, paní Gecks 
pomůže pochopit velké dění na Zemi vylíčením svého růstu a zrání.

Spojme se ve snaze, abychom to duchovní v nás přiváděli stále více 
k životu, abychom mohli lépe sloužit Světlu.

Mnichov, Velikonoce 1993
Ursula von Bieler
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Část první: Doba, která předcházela
Od svých 19 let jsem vědomě hledala pravdu a vysvětlení životních 

souvislostí. Žilo ve mně silné a radostné přesvědčení o Ježíšově Božství 
v době Jeho pobytu na Zemi. Také jsem věděla, že přišel lidstvu na po-
moc.  Pouze  to,  že  musel  tak  strašlivě  zemřít,  jsem  nemohla  pochopit 
a vzbuzovalo to ve mně bezútěšnou bolest.

Cítila jsem, že musím tiše snášet všechny bolesti v myšlenkách na Jeho 
příklad a lásku. „Co všechno musel On protrpět, aby nám svým lidstvím 
pomohl!“

To bylo vždy mé přesvědčení.
Vyrůstala jsem v prostředí, kde panovaly pochybnosti o tom, jestli Ježíš 

vůbec žil, a proto jsem se od dětství musela spoléhat na svůj cit a pevně se 
držet toho, co jsem jako dítě sama vnitřně viděla a sama si vysvětlovala. 
Ptala jsem se jednou otce, jak je to možné, že pochybuje, já jsem přece vě-
děla, že Ježíš žil a že přišel z Božského. Nikdo by mě nepřesvědčil o opa-
ku, i kdyby celý svět o tom pochyboval, já jsem věděla! Tyto řádky z dět-
ství píši jako předmluvu, protože totéž se opakovalo, když jsem poznala 
Abd-ru-shina – Parzivala – Imanuele jako Syna Člověka. Při čtení Poselství 
jsem Ho poznala a věděla jsem o něm ještě dříve, než jsem Ho osobně po-
znala. Toto mé poznání bylo totéž, jako „vědění“ o Ježíšově bytí na Zemi, 
takže i kdyby celý svět se postavil proti, já nikdy neřeknu jinak z mého 
nejvnitřnějšího přesvědčení, než: „já vím!“ V tomto vědění o Ježíšovi jsem 
prožila své první přijímání v nitru to do takové hloubky, že to dodnes patří 
k mým nejhlubším prožitkům. Byla jsem naplněna pouze díkem Bohu, 
velkou, pokornou láskou k Ježíšovi a prožila jsem přijímání v myšlenkách, 
že chci žít podle Jeho slov.

Nevěřím, že jsem si myslela, že jsem Ho opravdu přijala, jakmile jsem 
brzo poznala; že mé pojetí je jiné než ona omezenost a strnulost mnohého, 
co církev učila. Od svého 14. nebo 15. roku jsem měla neshody se svými 
učiteli náboženství, jejichž odpovědi, pokud se vůbec namáhali mi odpo-
vědět, mě nikdy neuspokojily. Přečtení prvních přednášek Poselství, které 
jsem přečetla během jedné noci, se mi stalo zjevením. Mé poznání ulehčilo 
to, že už v dětství jsem měla vzpomínky na svůj minulý život, který byl 
také spojen s otcem. Při tehdejší rozmluvě s otcem se ukázalo, že on také 
o tom ví. To mě uklidnilo a už jsem netrápila matku tím, proč jsem teď 
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zde a jejím dítětem. Když jsem svému otci vyprávěla mnohé podrobnosti, 
řekl mi:

„Ano, žili jsme spolu, ale nemluv o tom s nikým, lidé tomu nerozumí.“
Ano, to jsem věděla také, i když jsem byla tak malá. Mně stačilo, že 

otec o tom také věděl, a tak nás spojovalo vždy něco zvláštního. Mé ná-
boženské vědění nebo vyciťování pohnulo celým jeho životem a jistě mu 
na onom světě otevřelo cestu k vědění.

Vlastně vím, že také on nalezl cestu.
Tak mě vzpomínka na minulost přivedla k reinkarnacím a k otřesnému 

zjištění, že církve o tom nechtějí nic vědět, dokonce to popírají, jak jsem 
se dozvěděla později od katolických i evangelických farářů.

V dospělosti  jsem z katolické  církve vystoupila,  protože mé názory 
a náboženská prožívání si odporovaly. Protože jsem si víru v Ježíše vzala 
s sebou a nechtěla jsem se vzdát přijímání a chtěla se ponořit hlouběji do 
Ježíšova učeni,  vstoupila jsem do Evangelicko-unitářské církve.  O ome-
zenosti Lutherovy církve, který učil o spasení skrze Ježíšovo ukřižování 
jako Bohem chtěné, jsem se dozvěděla od svých dětí z jejich vyučování 
náboženství. Byla jsem z toho zděšená.

Sama jsem již po delší dobu nebyla v žádné církvi. Všude jsem cítila 
zklamání a rozumovou střízlivost. V Poselství jsem pak nacházela ke vše-
mu objasňující vysvětlení. Chtěla jsem např. zavést anděla strážce ve smys-
lu duchovního vůdce člověka a bytostné pomocníky ve hmotnosti. Také 
pojem očistce a pekla je v Poselství jasně vysvětlen zároveň s věděním 
o světlejších a temných úrovních, vzniklých falešným chtěním a činností 
lidí. Tušení o tom všem bylo ve mně vždy, až konečně v mých 40 letech 
jsem směla nalézt celou Pravdu z Grálu v Poselství.

To byl rok 1926, kdy Abd-ru-shin sepisoval Poselství.  Jeho základní 
obrysy jsem chápala a na jejich základě jsem získala milost skrze Pánovo 
vedení dále růsti. Také Jeho každou novou přednášku jsem směla od něj 
slyšet a potom jejich čtením se prohlubovat.

Mé hledání mě dříve vedlo k východním náboženstvím, která věděla 
o reinkarnacích, ale postrádala logiku a zákonitost, když učila, že člověk se 
může podle svého chování převtělit do zvířete nebo do rostliny, při vyšším 
vývoji také do hvězdy – a to mě neuspokojovalo. Pak jsem došla k theo-
sofii a k antroposofii, ale po první radosti, že toto učení obsahuje zákoni-
tost a spasení skrze prožití více životů a z radosti nad opravdovými ná-
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božnými,  ušlechtilými  lidmi  usilujícími  po  výšinách,  přišlo  zklamání 
z jejich přesvědčení, že člověk se může stát božským, a musela jsem hledat 
dále. Prosila jsem stále Boha, jako už po dlouhá léta, aby mi dovolil nalézt 
Pravdu ze Světla; celou Pravdu z Něj, kterou Ježíš skutečné přinesl a kte-
rou jsme měli poznat. Moje modlitba zněla:

„Všemohoucí  Bože,  dovol  mi  pochopit  vše,  co  mi  způsobuje  nutné 
strádání, abych pravdivě žila podle Tvé Vůle, a vše, co Ježíš chtěl a přinesl, 
abych správně pochopila.“

Ještě se musím zmínit o něčem, bylo to tušení, které jsem si do tohoto 
života přinesla a které jsem hledala a později nalezla.

Byla to vzpomínka na to, že moje duchovní „já“ přišlo na Zem k urči-
tému úkolu;  toto „já“ jsem zcela přirozeně poznala ve dvou postavách, 
v nynější, pozemské podobě a tuto jsem měla ve dvou vědomých, pozem-
ských životech.

Již v dětství jsem v sobě nacházela něco nepochopitelného, co mi způ-
sobovalo určitý  zármutek.  Hledala  jsem samotu,  kterou  jsem nacházela 
v naší velké zahradě, a k tomu přispíval velký věkový rozdíl k mým se-
strám, to vše určovalo můj vývoj. Byla jsem ovšem jiná než ostatní děti 
a ještě výraznější to bylo mezi dospělými, kdy mi to přinášelo trápení a ne-
pochopení.

O to více mi přinášela láska ke zcela prostým lidem a zvířatům a také 
to, že jsem směla poradit a pomáhat, když mě někdo potřeboval. Mé da-
rované schopnosti, moje snaha po harmonii a míru, můj smysl pro sprave-
dlnost způsobil, že mi důvěřovaly děti a pak i dospěli. Tím jsem mohla 
často vyrovnávat  a pomáhat,  protože jsem se nikdy neuzavírala, i  když 
jsem se sama cítila vždy osamělá. Již jako malé dítě jsem říkala, že nyní 
přichází doba soudu, o které mluvil Ježíš před 2000 lety a do které my 
nyní přicházíme. Nacházela jsem pouze úžas, ale nikoho, kdo by mi „při-
svědčil“. Proto jsem už potom o této záležitosti nemluvila.

Když jsem tedy poprvé slyšela slovo „Grál“, věděla jsem, že zde je sou-
vislost s mou úlohou, kterou chci hledat.  Když jsem poprvé vycítila, že 
doba soudu přichází, proběhla mnou krátce představa nějakých hrůz, kte-
rými budeme muset projít, ale strachovala jsem se jen chvíli. Pak ve mně 
pevně vyvstala myšlenka, že žiji právě proto, abych v této době podle Boží 
Vůle směla plnit svou úlohu. „Jak můžeš mít strach?“ se ozvalo ve mně 
a už nikdy se  to  neopakovalo.  Nyní,  při  srozumitelnosti  Poselství  a  při 
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vědění o dovolení sloužit, by to ani nebylo vůbec možné.
Až do té doby jsem všude hledala cokoli, co bylo ve spojení se slovem 

Grál. Všechny pověsti a ságy o Grálu. Vždy jsem ale byla znovu zklamána 
pozemskými pojmy kolem všeho a poznala jasně, že zde není žádné jasné 
spojení s vlastním pojmem. Věděla jsem ale, že jednou naleznu spojení 
mezi Ježíšem, Grálem a soudem a pak že zároveň naleznu svůj úkol, mou 
„službu“ a všechno to, co mám před očima a co se vznášelo jako  nepo-
chopitelný cíl. Hluboké hledání v prožitku, že my lidé nevíme všechno, co 
bychom vědět měli, abychom podle toho mohli správně žít, a že žádná 
sekta ani církev ani náboženství toho nedosáhlo, to byla pro mne velká po-
moc v životě.

Vyciťování malých, neviditelných bytostí kolem mne byla velká radost 
mého života. Nepamatuji se, že bych je kdy byla viděla, i když jako malé 
dítě jsem si s nimi chtěla hrát. Mluvila jsem k nim a necítila jsem se v té 
velké zahradě sama. V každém případě jsem tam byla nejraději bez jiných 
dětí, protože při jejich hlasitých hrách byli ti malí pryč.

Marně jsem je volala. Teprve v tichu, k večeru, když jsem sama čekala, 
mohla jsem se radovat: „Tady jste zase!“ Nyní tomu všemu rozumím, také 
rozumím tomu, proč mi jiné malé bytosti pomáhaly, když jsem důvěřivě 
prosila sv. Antoníčka o pomoc. Stejná pokorná důvěra při prosbě umožňu-
je Božím služebníkům pomáhat. Totéž platí i pro uzdravování nemocných 
např. v Lurdech, pouze s tím rozdílem, že se jedná o jiný druh bytostných 
pomocníků,  nikdy  samozřejmě  se  nejedná  o  Marii  z  Nazareta,  kterou 
mnozí nazývají „Boží Matkou“; jistěže byla omilostněný lidský duch, když 
směla být matkou Ježíšovou. Ale úloha léčitelů spočívá v bytostném.

Ještě mnohé bych mohla napsat, co jsem se směla naučit a prožít, abych 
v pravý čas směla poznat Božího vyslance pro tuto dobu. Zároveň jsem při 
tom pochopila Trojjedinost.

Píši „Vzpomínky“. Vzpomínky na Pána. Tyto vzpomínky nejsou ale 
pouze minulost, obsahují v sobě i přítomnost a budoucnost.

Poznámka:
Používám Pánova slova, jak ve mně znějí, ale netvrdím přitom, že jsou 

to tatáž slova, která použil, ale v každém případě zcela jistě jsou ve smyslu 
Jeho slov tak, jak ve mně žije.

Bylo to v březnu 1926. Bylo mi stále špatně a měla jsem bolesti, vnitřní 
a vnější nesnáze, do všeho jsem se musela nutit a žádný lék nepomáhal. 
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Soužila mě alergie více než 20 let tak, že jsem každé léto musela ležet 6 
týdnů se sennou rýmou, s astmatem a vysokými horečkami a celá oteklá. 
Slunce, květiny a louky byly pro mne vysloveným utrpením. V té době mi 
řekla paní Luft, která pocházela z Wiesbadenu a v Mnichově bydlela také 
v Möhlstrasse, o zázračné paní, která by mi jistě pomohla a uzdravila by 
mě.  Pan  a  paní  Bernhardtovi  měli  sanatorium  v  Heilbrunnu.  Pan 
Bernhardt dával lidem vnitřní rady, paní léčila zevně. Paní Luft uzdravila 
také. Jela jsem tedy s ní a paní Bernhardt mě přijala: Cítila jsem k ní ra-
dostnou přitažlivost a přijímala lásku zvláštního druhu, kterou ona vyza-
řovala. Přesto mi ale řekla, že za dva týdny se budou stěhovat do Rakouska 
a tam ona nebude smět léčit.

Aby mi mohla pomoci, potřebovala by 6 neděl, protože napřed musí 
být vše nezdravé z mého těla odstraněno a teprve potom mohou působit 
uzdravující paprsky a síly vnikat do mého těla. Nejdříve odbourání nemoci 
a potom výstavba pomocí povzbuzující,  léčivé síly,  kterou může předat 
a tím bude tělo opět správně reagovat. Ve dvou týdnech by jen rozjitřila 
uprostřed nemoci potíže a pak by nemohla pomáhat s výstavbou.

Paní Maria měla slzy v očích, které se kutálely po tvářích. Tento obraz 
nikdy nezapomenu, takovou velkou lásku – a pak řekla:

„Jak rada bych vám pomohla, ale nyní to už nejde.“
Měla jsem velmi nešťastný výraz, i když jsem byla takovou velkou lás-

kou vlastně v srdci obšťastněna. Tu se zasmála – řekla bych téměř šel-
movsky – úsměvem, který mě později tak často obšťastňoval, a řekla, že to 
přece jen tak nenechá, aby už lidem nemohla pomáhat, a že jistě najde 
prostředky a cesty, aby i tam mohla léčit. Jestli tam potom za ní přijdu? 
Nadšeně jsem ovšem souhlasila.

Několik týdnů jsem nic nevěděla a neslyšela. Rodina Bernhardtova se 
odstěhovala do Iglsu v Rakousku, v Tyrolsku, kde si pronajala malý dům 
na okraji lesa. V květnu jsem náhle dostala lístek od pana Bernhardta, je-
hož jsem v té době ještě neznala a nic o něm nevěděla.

Psal,  jestli  mám ještě  zájem o  léčení  u  jeho  paní,  měla  bych  nyní 
možnost, ale musela bych se rychle rozhodnout. Radostně jsem se rozhodla 
a po rozhovoru s manželem jsem telegrafovala,  že přijedu za osm dní, 
abych mohla doma ještě vše vyřídit. Mezitím jsem dostala zprávu, že paní 
Bernhardt se domluvila s majitelem jednoho sanatoria v Iglsu, který měl 
málo pacientů, že u něj ubytuje své pacienty, ale nebude o tom mluvit, 
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protože jinak by to jeho lékař těžce snášel. Nechtěl se vzdát příjmu pacien-
tů. Takže tato otázka byla vyřešena.

Dále byla  sjednána  dohoda s okresním lékařem v jedné innsbrucké 
nemocnici. Paní Maria tohoto lékaře přesvědčila o svých schopnostech po-
znávat nemoci: On ji prováděl všemi nemocničními odděleními a ona mu 
o každé jednotlivé nemoci nebo poškození řekla. Proto lékař prohlásil, že 
smí pomáhat nemocným tam, kde lékařská věda selhala, a oficiálně s  ní 
pracoval na pokusech. Tak na to vzpomínám. Její pacienti se museli u něj 
ohlásit, ale on přenechal léčení samotné paní Marii.

Lékař v sanatoriu těžko skrýval svou nechuť, ale příjmu pacientů za-
bránit nemohl.

Tenkrát tam byla také paní Schmidt s dcerou Brigittou, později také Il-
ligovi. V létě bydleli Schmidtovi, které také navštěvoval pan profesor Sch-
midt, v soukromí a péči o paní převzala sestra Rosa Markus, aby uvolnila 
slečnu Brigittu. Sestra Rosa byla sama těžce nemocná, v Heilbrunnu se 
uzdravila a zůstala potom jako zdravotní sestra.

Litovala jsem mnohé pacientky pana doktora, protože jsme jim nesměli 
říci o působení paní Marie. Tu považovaly za masérku, protože k nám 
denně  docházela.  Když  paní  Maria  přiložila  ruce,  prošel  mnou  horký 
paprsek, který mě na jednu stranu nádherně oživil, ale potom jsem několik 
hodin spala posilujícím spánkem. Po šesti týdnech jsem byla tak plná síly 
a čerstvá, jako ještě nikdy v životě, a výkonnost mi zůstala dodnes. Když 
jsem se potom kdykoliv v budoucnosti otevřela pomocnému záření paní 
Marie s prosbou, bylo mi vždy z dáli pomoženo, srdce posíleno; jednou 
jsem tím překonala i otravu. Tenkrát jsem ihned cítila reakci a po několika 
dnech reagovalo mé střevo zcela zřetelně a tím začalo léčení, které celá léta 
trvá. Také později jedno jiné léčení mě ušetřilo operace. Moje senná rýma 
po mnoho let ustoupila a později zůstávala v únosných mezích.

Tenkrát  jsem  předvedla  léčení  své  senné  rýmy  sanatornímu  lékaři. 
Nikdy nezapomenu na zlý výraz v jeho obličeji a potom až křičel, plný 
zloby, že to, co nemůže pochopit, to také nechce vidět a ani o tom slyšet. 
Bylo v něm tolik netolerance a zloby a začala jsem tušit podobné výpady 
v budoucnu. Později se, před svými kolegy, rozlítil proti Hoře a paní Marii. 
Sice uškodit nemohl, ale někoho možná odradil od poznání. Nedůvěřivý 
postoj a odřeknutí mého švagra bylo také ovlivněno jím.

Nyní ale k mému seznámení s Poselstvím Grálu a s Pánem.
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Tenkrát, když jsem byla s paní Luft v Heilbrunnu a paní Maria už mě 
nemohla přijmout, přinesla mi příští den paní Luft všechny zelené sešity, kte-
ré pan Bernhardt již napsal a nechal vytisknout pod názvem „Gralsblätter“.

„Protože jste hledající člověk, přinesla jsem vám tyto spisy, které napsal 
pan Bernhardt ku pomoci lidem. Vám mohou také pomoci. Dříve jsem ni-
čemu nevěřila a o nic se nezajímala, ale nyní díky němu se vše změnilo, 
jsem šťastná a také jsem nalezla i cestu k Ježíši,“ řekla mi.

S radostí jsem spisy přijala a slíbila jsem, že je budu číst, vždyť i já 
sama jsem v poslední době na ní uviděla změnu. Pozorovala jsem u ní 
hlubší, vnitřní (niternější) pohled na život. Nyní ale nastalo něco pro ni na-
prosto nepochopitelného. Já jsem nečetla. Po šest týdnů ležely sešity na 
mém stole a já jsem nečetla. Později mi řekla, že už mi je chtěla zklamaně 
zase vzít. Sešity jsem si vzala do Iglsu.

V Mnichově ležely na mém stole a vyvolávaly zavazující přísliby. Pou-
ze jsem na ně vkládala ruce a cítila splňování svých tužeb; ale nedovolila 
jsem si je číst. Stále jsem čekala na něco, co by mi ukázalo, že už se mohu 
do nich ponořit. Byla jsem nemocná a rozervaná vnitřními i vnějšími sta-
rostmi, také jsem neměla žádný klid a samotu. Čekala jsem na atmosféru, 
která by měla vytvořit rámec ku splnění mých tužeb. Cítila jsem, že tyto 
„Gralsblätter“ – se jménem, po kterém jsem toužila,– mi přinesou naplně-
ní, úplný obrat a stanou se štěstím mého života. Bylo to příliš vzácné, pří-
liš velké, než abych po nich sáhla příliš rychle. Cítila jsem, že na toto štěstí 
ještě nejsem zcela připravená, proto jsem vždy jen toužebně vkládala na ně 
ruce, aby paprsky světla mohly do mne proniknouti. Ty jsem viděla zářit 
z nich jako hvězdu. Často jsem stávala před nimi s prosbou a čekala na ně-
jaký vnitřní popud. Potom jsem dostala uprostřed května lístek od pana 
Bernhardta, že smím přijet do Iglsu na léčení. Vytryskl ze mne radostný 
dík. Teď jsem věděla, na co jsem čekala.

Ke čtení jsem si nevzala s sebou nic jiného než Gralsblätter.  Viděla 
jsem, že to je to pravé místo a mně darovaný čas jako odpověď na mé 
prosby.

Nyní jsem byla v Iglsu! Již večer jsem začala číst a četla jsem celou 
noc, ani na okamžik jsem si nelehla. Ráno jsem je měla všechny přečtené. 
Ve svém poselství mi zjevily Pravdu ze Světla. Přemohlo mě téměř nepo-
chopitelné štěstí, že nyní mám v rukou to, co jsem hledala od mládí. Pří-
chod nové doby pravdivého poznání Boha. V jednu chvíli mnou proběhla 
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bolest z toho, že Syn Člověka už nyní dlí mezi námi lidmi a že Ježíš, ke 
kterému se dosud obracely všechny mé prosby, díky a všechna láska, už 
není naším prostředníkem. Hned jsem si ale vzpomněla, že Ježíš sám řekl, 
že odchází k Otci a pošle Utěšitele – Ducha Pravdy, který nás uvede ve 
veškerou Pravdu. A nebylo to nyní tak? Neočekávala jsem sama tento čas, 
který je spojen se soudem a přivede Pomocníka z Grálu? Nyní přišel a já 
jsem ho směla hned poznat z jeho slov, která do mne živě proudila a pro-
bouzela ve mně jásot.

Ježíš nebyl odsunut, pouze doplnil Trojici v jednotu. Toto jsem také po-
chopila. To štěstí se téměř nedalo unést. Na další závěry jsem ještě nebyla 
zralá. Ani paní Marii jsem neřekla nic bližšího, když ke mně ráno přišla, 
jak jsem šťastná, že jsem směla nalézt dlouho hledané Poselství Grálu.

Nyní jsem poznala také jiný původ paní Marie, že to nejsou léčivé lid-
ské paprsky,  které proudí  z jejích rukou,  a naplněná díky jsem se jim 
otevřela. Vždy znova jsem vzhlížela do jejích nádherných, velkých, mod-
rých očí, ze kterých vyzařovala nepopsatelná láska a dobrota. Tak uplynuly 
4 dny, kdy jsem mlčela, i když to ze mne téměř tryskalo, protože jsem si 
netroufala prosit; podívala se na mne, usmála se a neřekla nic. Po všechny 
tyto dny jsem se ale plížila kolem domu na okraji lesa, schovávala jsem se 
za stromy a pozorovala jsem světelné paprsky, které jsem viděla zase jako 
hvězdu a které vycházely z domu nebo domem.

Jindy  jsem se  nořila  do  čtení  nebo  šla  sama  do  lesa  a  chodila  po 
cestách, kde nikdo nechodil, jako vždy, když jsem vyhledávala život v pří-
rodě, který mi přinášel klid a radost.

Nyní jsem v sobě ale nosila touhu smět s ním mluvit, prosit a děkovat. 
Okamžitě jsem ale tato přání zavrhla jako nemožná. Když paní Marie při-
šla po čtvrté, podívala se na mne s úsměvem a řekla:

„Toužíte po tom s ním mluvit a jemu děkovat a přitom toto přání zavr-
hujete jako nemožné. Mám mu říci, jestli smíte k němu přijít?“

„Ach,“ řekla jsem, „to je moje nejhlubší přání, ale jak před ním obsto-
jím, netroufám si ještě s ním mluvit. Myslím, že bych jeho blízkost ani ne-
vydržela.“

„On to umožní,“ zasmála se laskavá paní.
„Pak bych ale měla přání, sejít se někde mimo dům, do domu bych si 

netroufala. Nemohl by přijít do lesa?“
Teď se smála tak nepopsatelně mému zvláštnímu přání a slíbila, že to 
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vyřídí.  A skutečně,  příští  den ráno přinesla příslib, že mohu příští  den 
v 11 hodin v lese u domu na něj počkat.

On přicházel, usmíval se na mne a vykročil do lesa. Následovala jsem 
ho. Přišli jsme k lavičce, on se posadil doprostřed a povzbudivě mi řekl:

„Sedněte si vedle mne.“
Roztřásla jsem se radostí a úctou a posadila jsem se na nejvzdálenější 

konec lavičky, čemuž se zasmál. Nyní jsem směla říci, jak mi je u srdce, 
o svém štěstí, že jsem směla nalézt, co jsem po celý život hledala (bylo mi 
již 40 let). Že jsem nyní poznala, že Ježíš a zaslíbený Syn Člověka nejsou 
jedna bytost, ale že je to zaslíbený Duch Pravdy, že jej nyní smíme poznat 
jako Syna Člověka, který přišel v době soudu na Zem, aby zde mohl půso-
bit a pomáhat, že nás uvede do veškeré Pravdy, jak říkal Ježíš. Již jako dítě 
jsem o tom věděla a čekala na to!

„Ano, našla jste vše již v sobě, potřeboval jsem pouze odstranit závoj. Ne-
věřte ale tomu, že to potká všechny lidi. Většina lidí bude muset těžce bojovat 
o vědění. Pamatujte na to a nečekejte od druhých to, co jste prožila vy.

Prosil jsem Otce o to, abych ještě před soudem směl lidem přinést Po-
selství Grálu, jim říci a jasně vysvětlit, co nyní musí vědět, aby mohli vě-
domě stoupat a vystoupit ze svých bludů. Pokud to lidé přijmou a budou 
podle toho žít, může jim být v soudu mnohé ulehčeno, protože se změní. 
Pak již nebudou bludné cesty, žádná nenávist a vůle po ničení. Žádná zá-
vist a žádná falešná touha po moci. Lidé budou spokojeni, protože každý 
bude vědět že to, jak se mu daří si způsobil sám svými přáními a skutky 
v minulých životech. Budou vděční a šťastni, protože budou vědět, že kaž-
dému je v životě dána možnost splacení a očistění změnou k dobrému 
a čistému, čímž je mu umožněn vzestup. Kdyby byli lidé správně pochopili 
Ježíšovo pozemské bytí, Jeho slova a kdyby podle nich byli žili, mohli do-
sáhnout vykoupení. Takto ale klesli ještě hlouběji a potřebují ještě jednou 
‚Slovo z Pravdy‘, které je vyvede z bludných cest a povede dále.“

Vpíjela jsem jeho slova plná záření ze Světla a čarokrásný mír.
Napadlo mě, že něco takového muselo být i u Ježíše. Než Abd-ru-shin 

ode mne odešel, řekl mi ještě:
„Vy jste mne poznala, ale s nikým o tom nemluvte, nemluvte o Synu 

Člověka. Můj čas ještě nenastal a lidé by neporozuměli. Když se vás zepta-
jí, pak řekněte, že jsem připravovatel cesty. Konec konců, jsem svůj vlastní 
připravovatel cesty,“ řekl s úsměvem.
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Jak odcházel, jestli jsem mu podala ruku, jak jsem se chovala, to už vůbec 
nevím. Byla jsem pak sama na lavičce, přemožena díkem a štěstím a silně 
dojata. Šla jsem potom dále do lesa, daleko od cesty a sedla jsem si na pařez. 
Co jsem tam prožila, je těžko popsat. Co jsem viděla? Nejdříve to byla opět 
světlá louka, která snad vedla ke chrámu a která mi jako dítěti předala slovo 
„Grál“, potom tušení o přicházejícím soudu a vědění o nějaké mé úloze, která 
spočívala v tom, že musím najít v sobě hluboce zasypanou touhu.

Snad to byla na onom světě úroveň, ve které jsem kdysi po smrti Ježíšově, 
když panoval ve všech sférách velký smutek, směla poprosit Syna Člověka, 
abych mu směla sloužit, až přijde jeho čas. (A sama abych směla uzavřít kruh, 
protože jsem Ježíše poznala až po Jeho smrti. Toto jsem ale tenkrát ještě ne-
věděla.) Víc nevím, jen jsem se vznášela plná štěstí a míru. Uplynuly hodiny, 
než jsem se vzpamatovala, bylo pozdní odpoledne, když jsem se na pařezu 
probrala. Moje duše, můj duch směly opustit mé pozemské tělo, abych na jiné, 
vyšší úrovni směla přijmout potvrzení a zavolání.

Před několika lety, v hodinách mezi životem a smrtí, jsem směla znova 
prožít v duchu cestu od slibu po Ježíšově pozemské smrti. (S veškerou touhou 
a milostí mi bylo dovoleno nalézt kvetoucí zemi, kde na sluncem zalitých, 
světlých ulicích jsem nalezla tři zlaté klíče – Spravedlnost, Lásku a Čistotu – 
klíče Božského Trigonu a knihu, ze které jsem měla hlásat, jsem měla pevně 
k srdci přitisknutou.)

Brzy jsem směla do Pánova domu přicházet: již jsem se neobávala, že to 
nedokáži vydržet; Abd-ru-shin zastínil své světlé vyzařování.

Řekla jsem mu o svém nádherném prožití. Odpověděl velmi dobrotivě, ale 
vážně:

„Bylo to pouze jednou jedinkrát, kdy jste směla a měla vidět a prožít to, 
co je umožněno pouze vašemu duchu. Už se to nemůže opakovat, protože 
byste odlétla, a vy máte zůstat ještě na Zemi. Zachovejte toto vysoké prožití 
vašeho ducha, jako něco zvláštního, jako posilující dar milosti!“

Když jsem směla přijít příště, prosila jsem, jestli už budu povolána ke služ-
bě, věděla jsem, že jsem „povolána“ sloužit Jemu a Jeho dílu, věděla jsem to 
už od dětství. Dobrotivě, ale zároveň vážně se na mne podíval a řekl varovně:

„I když jste ze Světla povolána, nemůže povolání ihned následovat, pro-
tože  jste  mne  nalezla!  Musíte  se  ještě  vážně  připravovat  a  od  mnohého 
uvolnit.“

Tak jsem si uvědomila, co vlastně znamená „povolaný“ a že s vlastním po-
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znáním Jeho (Pána) ještě dlouho nic neznamená. Zastyděla jsem se. Přesto 
jsem se za několik dní zeptala znova – jaká nezralost! Jak dlouho ještě budu 
muset čekat, než budu povolána. Pán cítil moji velkou touhu a nezlobil se. 
Vážně, ale se zářící dobrotou, která z něj vždy vyzařovala, řekl, že to bude 
záležet na mně, ale nebude to dříve než za dva roky.

„Ale můžete v době přípravy toužit, ale nikdy nebuďte netrpělivá. To 
mějte vždy na paměti.“

Bylo mi, jako by se mi tato slova vpálila do srdce.
Nyní jsem směla k němu častěji přicházet a On mi vyprávěl o Dni sva-

té Holubice – o obnově síly 30. května a před slavností, kterou On také zde 
na Zemi slaví. Moji touhu upokojil tím, že letos to ještě není možné, abych 
se zúčastnila slavnosti, protože je to teprve 8 dní, kdy jsem nalezla cestu, 
a já se musím ještě nejdříve vědomě připravovat na křest (zpečetění) a na 
Hostinu. Při příští slavnosti to ale už bude možné.

Šla jsem tedy 30. května ráno opět hluboko do lesa ponořená do po-
božnosti, ze které jsem získala podivuhodnou posilu. Kolem mne bylo ti-
ché tkaní, jako by celá příroda měla podíl na daru milosti této světlé hodi-
ny, což tak skutečně se děje. Pociťovala jsem zase jako ve školce toto tiché, 
radostné tkaní a život kolem mne.

Jednou, také v této době a zase v zahradě, jsem si vzpomněla na Štěpá-
na, který byl pro svou víru v Ježíše ukamenován. Řekla jsem:

„Jak to musí být krásné smět trpět a zemřít pro své přesvědčení, jak byl 
šťastný! Přála bych si to také. Nic šťastnějšího přece nemůže být.“

Na to řekl Pán:
„Ze Světla není chtěno, aby lidé trpěli a umírali pro své přesvědčení, to 

se stává pouze jako důsledek pronásledování lidí. Utrpení a bolest je Světlu 
cizí. Bůh chce radost a štěstí pro lidi. Také nechce, aby pro Něj trpěli, to je 
falešná představa. Veškeré utrpení přichází na svět pouze špatným chtěním 
a špatnými činy lidstva, protože pravou cestu ztratili.  A všechno temné 
nenávidí Světlo.“

Později přišla řeč i na „svaté“ a „mučedníky“, které katolická církev 
jako svaté označuje. Tehdy mi Pán řekl:

„Světlo nechce utrpení, Bůh chce štěstí pro lidi. Mučedníky nesmíme 
nazývat svatými. Svatí lidé nemohou být, tento pojem byl církví zkřiven. 
Mučedníci konali pouze svou povinnost. Byli pravými, skutečnými lidmi, 
jakými mají být všichni. Stali se proto vzorem, ideálem, nemohou se  ale 
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nazývat svatými, žili a umírali jako praví lidé, toužící a usilující ke Světlu, 
ve kterých žilo přesvědčení o Pravdě. Byl to přirozený projev jejich díků 
a jejich lásky k Synu Božímu. Nemohli dělat nic jiného. Proto je nemůže-
me nazývat ‚svatými‘, byli a zůstali navždy lidskými duchy. ‚Svatý‘ je po-
jem, který nelze použít pro lidi nikdy.“

Na počátku mého pobytu v Iglsu jsem stála s touhou v srdci na malém 
lesním kopci  a dívala se dolů na silnici,  když jsem náhle spatřila Pána 
a paní Marii s dětmi, jak přicházeli. Zamávali mi nahoru, bylo to jako po-
zvání. Stála jsem ale na skalním výběžku, který příkře vybíhal nad silnici. 
Ale myšlenka, že bych mohla s nimi jít, nepřipustila žádnou výhradu a va-
rování, sestoupila jsem dolů s lehkostí a bez závrati, kterou jsem po léta 
trpěla. Jako bych byla podporována. Měla jsem na sobě v tento horký den 
lehké, voálové šaty bez rukávů, jak se tehdy nosilo, a nikdy jsem si přitom 
nic nemyslela.

Nyní jsem se ale zalekla, že bych měla Pána pozdravit takto s holými 
pažemi, to bylo nemožné. Oblékla jsem si vestu, kterou jsem nosívala se-
bou, abych se na ni mohla v lese posadit. Moje hluboká úcta mi to poradi-
la. Pozdravil mě radostným úsměvem a řekl paní Marii:

„Podívej se, nevidí žádnou překážku, když může k nám přijít.“
Měla jsem z toho velkou radost. Nyní jsem prožila něco nového. Pan 

a paní Bernhardtovi se svou rodinou. Paní Marii jsem směla prožívat kaž-
dý den a její radostnou přirozenost, která mi připadala jako čistá, proudící 
horská voda, nepopsatelně působící. Pána jsem ale dosud prožívala pouze 
v jeho vyšším Bytí (Sein). Zde mi připadal poprvé zcela jako člověk, tak 
jednoduchý a prostý, také plný radosti s paní Marií a dětmi.

A já jsem směla jako samozřejmost s nimi putovat lesní cestou a byla 
jsem jejich přirozeností ještě radostnější a hlouběji prožívala krásnou pří-
rodu. Tato prostá přirozenost Pánova, který nemluvil nic, co neobsahovalo 
duchovno, a přesto z něj vyzařovala harmonie a Světlo, které nepocházelo 
z lidí. Když seděl nebo šel tiše bez jediného slova, jeho oči zářily jako zla-
té. To mě vždy, po celá léta, překonávalo. Nechtěl se projevovat navenek, 
takže lidé, kteří sami nepochopili, že je jiný, nic zvláštního na něm nepo-
zorovali.

Proč také? Neměl zapotřebí dávat najevo, že je něco jiného, On přece 
byl „Já jsem“. Když byl mezi cizími lidmi, byl zcela nenápadný ve svém 
skromném, zdrženlivém postoji. Také mlčel, když nemělo cenu něco říkat, 
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když poznal, že nikdo nereaguje na několik jeho poznámek, které v roz-
hovoru pronesl. Pak už jen pozoroval.

Před odjezdem z Iglsu jsem jednou vyprávěla o své lásce navštěvovat 
neznámé kraje, cizí země, zcela sama a bez pomoci. Vždy jsem se poddala 
neviditelnému vedení a tím jsem prožívala to nádherné tkaní v přírodě. 
Troufala jsem si i na neschůdné horské túry, protože jsem vždy cítila ko-
lem sebe pomoc. Již dlouho před tím, než jsem nalezla Poselství, jsem slý-
chala varování malých bytostných a vždy je poslechla, totéž i zde, v Iglsu.

Vždy se mohu vystavit nebezpečí bez starostí, protože v případě nouze 
budu včas varována.  Proto jsem směla prožít  i  překrásné cesty za mě-
síčních nocí. Jedno léto a potom v noci jsem zcela sama šla ulicemi a le-
sem nazpátek.

Vyprávěla jsem to s radostí  a vděčností,  že nyní vím o pomoci by-
tostných a o tom, odkud jsou.

Ulekla jsem se, když jsem neviděla žádnou radost v očích pána, jak 
jsem očekávala. Naopak, byly zcela tmavé, jak jsem později častěji zažíva-
la, když s námi nebyl spokojen. Řekl vážně a varovně:

„Nenapadlo vás, že to byla od vás domýšlivost, že jste se vystavovala 
nebezpečí a potom jste jednoduše čekala, že vám bytostní pomohou?“

Bylo mi, jako bych spadla z výše falešných představ. To jsem přece ale 
nechtěla! Bylo mi velmi smutno z toho, ale přitom mi bylo líto, že už to 
nebudu moci nikdy dělat.  Pevně jsem se rozhodla, že už nikdy nebudu 
pokoušet bytostné, protože nyní by se už jednalo o vědomé bezpráví.

Pokud děláme vědomě něco nesprávného,  stane se z toho duchovní 
vina a ta se podle Božích zákonů projeví. V dalších letech jsem ještě něko-
likrát směla prožít pomoc bytostných, někdy doslova záchranu, ale nikdy 
jsem na tom neměla vinu. Směla jsem dostávat i poučení a varování také 
pomocí nesplněných přání v nesprávné době, přání se pak často přece jen 
splnila, pokud jsem si z toho vzala poučení.

O čem také přemýšlím a jsem naplněna nekonečnou vděčností a štěs-
tím, jsou veškeré ty milosti duchovních a pozemských pomocí, které vždy 
můžeme obdržet, i když ještě chybujeme.

Zase jednou jsem směla získat  poučení a nový poznatek.  Vyprávěla 
jsem o dvou překrásných dnech strávených vysoko v horách.

Můj manžel a já jsme si naplánovali s jedním společným známým – 
malířem –  horskou túru a přenocování v horské chatě, ke které jsme  měli 
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klíč. Bylo to v době říje jelenů a těšila jsem se na prožitek v divoké přírodě.
Byly to pro mne dva pohádkově krásné dny.  Byla jsem plná  radosti 

a nijak se mě nedotklo, že mi manžel před cestou řekl, že on jít nemůže, 
ale to mi nemá kazit radost a mám jít s malířem sama. Ten byl poněkud 
zaražen, což jsem nechápala a ptal se, co by tomu řekli lidé. Můj muž se 
smál a řekl, že on na tom nic divného nevidí a to je přece hlavní věc. Já 
jsem na tom také nic divného neviděla a řekla jsem: „Vždyť jsem přece 
vdaná!“ Takže to pro mne byly dva překrásné dny, a tak jsem je také vylí-
čila. Znova jsem ale musela zažít, že Pán se vůbec neradoval, naopak, oči 
mu ztmavly a řekl:

„To jste neměla dělat. Být sama v divoké přírodě s malířem a přes noc 
v chatě.“

Vystrašeně jsem tvrdila, že bylo všechno krásné a čisté mezi námi, ani 
slovo nepadlo, měli jsme pouze společnou radost z přírody. Abd-ru-shin ale 
dokončil své napomenutí:

„Něco takového ale vyvolává nebezpečné a nezdravé zachvívání, myšlen-
kové formy, které jsou ženě pro čistotu jejího bytí nebezpečné a ohrožují také 
muže. V budoucnosti to nesmíte opakovat.“

Ano, i tím jsem se musela nadále řídit a podřídit tomu svou touhu po 
osamělém prožitku v přírodě. Od tohoto okamžiku ale odpadla ode mne veš-
kerá extravagantní přání, ke kterým jsem ještě měla sklony.

Jak  nezodpovědně člověk někdy činí,  i  když  nic  špatného nechce,  ale 
z nevědomosti o působení stvoření přece falešně koná. Nyní jsme ale obdrželi 
klič, kterým můžeme otevřít bránu ke všemu nutnému vědění! Také tenkrát 
v Iglsu  jsem  si  Pánovi  stěžovala,  že  mé  manželství  je  těžké,  že  nejsem 
šťastná, přineslo mi mnoho zklamání a vnitřních bojů.

„Radujte se přece,“ odpověděl Pán.
Nerozuměla jsem hned, ale pak jsem pochopila. Podle své povahy bych se 

láskou k němu beze zbytku strávila a vyčerpala, rozplynula bych se v něm 
a zapomněla na své hledání nebo bych nenašla sílu jít vstříc vědění, které se 
mi nyní  otevíralo.  Později jsem také zjistila,  že  mé manželství  bylo nutné 
k rozvázání dřívějších pout, ke zrání a tím i k možnosti pomoci jemu i našim 
dětem. Tenkrát jsem kvůli němu příliš pozdě poznala v Ježíši Syna Božího.

Proto jsem při našem zasnoubení našla mráček na jeho čele, který jsem si 
přála odstranit. Tato bolest, dík a láska k Ježíši byla pak vždy jasnou hvězdou 
v mém životě, což mi až později bylo jasné a tenkrát, po Ježíšově pozemské 
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smrti,  to byl  důvod být mezi  prosícími, kteří  poprosili  Syna Člověka, aby 
s ním směli přijít k soudu a směli mu sloužit. Od té doby jsem hledala celý 
život svou „zvláštní úlohu“.

Tuto  touhu  nedovedlo  utišit  ani  krásné  dětství,  láska  rodičů,  pozdější 
krásný domov, láska k muži ani k dětem.

Později, v letech, kdy jsem již směla pobývat na Hoře a dozvěděla se 
o všech souvislostech s pozemským životem Ježíše, byla jsem zoufalá bo-
lestí a zalitá slzami jsem spěchala k Pánovi. Znova mi řekl tatáž slova:

„Radujte se přece!“
„Z čeho se mám radovat, téměř umírám bolestí,“ křičela jsem. Zalil mě 

proud dobrotivosti a Světla a On řekl hlasem, který působil jako balzám na 
mé rány v srdci:

„Ano, radujte se z milosti, že můžete všechno napravit, za to, že jste 
poznala Syna Božího,  za to,  že vaše prosba pomáhat Synu Člověka se 
splnila a že mu smíte sloužit na zemi.“

Ještě jednou mě utěšoval a uklidňoval: „Smíte se radovat,  smíte na-
pravovat smíte sloužit Světlu v jeho působení a ku pomoci lidem!“

V té době se mi mé povolání – služba – zdála jasným, osvobozujícím 
světlem a udržovalo mě v radosti, díku a štěstí, i když bolest, kterou jsem 
cítila v lásce k Ježíši, byla do mne pevně vetkána a nikdy zcela nezmizela. 
Což se ani nemělo stát.

Uzdravená  a  posílená  léčivýma  rukama  paní  Marie,  nekonečně 
obšťastněna milostí vedení samotným Pánem, vrátila jsem se ke svým po-
zemským povinnostem. S novou odvahou jsem se ujala všech potíží mého 
manželství a viděla jsem v tom svou úlohu – pomoci svému muži a vésti 
ho po nalezené cestě ke Světlu. Totéž jsem doufala i ve vztahu k dětem.

Našemu chlapci dávali lékaři málo naděje, nyní ale po 4 nedělích léčení 
u paní Marie se mohl se mnou vrátit do Mnichova se zlepšeným zdravím. 
Dokonce prohlásila, že dříve zakázaný sport už nebude jeho srdci škodit. 
U paní Marie byl i jiný náš příbuzný na léčení, který trpěl 25 roků nesne-
sitelným ekzémem a žádný lékař ani žádná léčba mu nepomohla. Po něko-
lika  týdnech  byl  zcela  uzdraven,  ekzém  se  nikdy  nevrátil  a  on  zůstal 
navždy vděčný. Žel, Poselství nepřijal. Věděl, že by musel mnohé v životě 
změnit a k tomu se nemohl odhodlat. Myslel, že na to bude mít v bu-
doucnosti ještě čas. Ale ten čas už pro něj nenastal, těžce umíral na zraně-
ní ve válce. Předčasně zemřel.
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Jistě, že v těchto měsících litoval. Kéž na onom světě se probudí!
Na podzim jsem se zase směla vrátit do Iglsu. Směla jsem strávit nepo-

psatelných 8 dní s Pánem a také se slečnou Irmingard, ze které se stala pů-
vabná mladá dívka. Bylo jí sotva 16 let a podnikala krásné výlety do lesů 
nebo do hor v té překrásné krajině. Někdy se přidali i dva zbývající a také 
paní Maria, která si jinak na chůzi příliš nepotrpěla.

„Měl bych tento čas využít, hodně chodit do lesů a posilovat tělo, poz-
ději na to nebudu mít čas,“ říkal Pán.

Byl plný radosti, těšil se ze všeho, také z radosti dětí. Nacházeli jsme 
houby, já jsem znala jménem mnoho květin, i latinsky, radostně se smával. 
Tak dobrotivě a nezatíženě Abd-ru-shin ve svém lidství vyhlížel. V poz-
dějších  letech  jsem  si  uvědomovala,  že  podobně  se  dálo  i  Ježíšovým 
učedníkům, když s ním putovali.

V těch počátečních dobách mého tamějšího pobytu si Pán jednou postě-
žoval, že musí najít odborníka-nakladatele pro své Poselství, které stále z nitra 
doplňuje a píše. Myslela jsem na našeho příbuzného a navrhla jsem ho. Právě 
si hrál na dvoře s dětmi Alexandrem a Elisabeth. Pán ale odpověděl:

„Ne, to nejde, ten nebude nikdy smět sloužit Grálu.“
Byla jsem zdrcená, měl také dobré stránky, kvůli kterým jsem ho měla 

ráda. Pán řekl:
„Podívejte se sama.“
Směla jsem s ním jít k oknu a podívat se na dvůr. A nyní jsem uviděla 

jemnohmotmýma očima – což jsem později směla častěji ve službě prožít 
– obličej, který mě poděsil. Jeho nízké náchylnosti se odrazily v jeho obli-
čeji, že vypadal jako Faun. Pochopila jsem, že to byla i pomoc pro mne jej 
takto vidět. Byl zcela zotročen a já mu nikdy nebudu moci pomoci a on 
nikdy nebude moci být povolán ke službě Grálu. Teď jsem také pochopila, 
proč  paní  Maria  při  léčení  měla  vždy  vedle  sebe  sestru  Rosu  jako 
jemnohmotnou ochranu, což jinak nebylo nutné.

Za to, že jsem na týden byla pozvána do domu Grálu, jsem denně – 
a dodnes – děkovala jako za dar. Tak jsem také směla nahlédnout do způ-
sobu života a nyní mohu popsat, jak dny probíhaly, přirozeně, v plné práci, 
prostém jídle a skromnosti ve všem ostatním, v harmonických a klidných 
záchvěvech bez velkých slov. Člověk byl vnitřně puzen v usilování do vý-
šin skrze něco nepojmenovatelného, co z Abd-ru-shina vycházelo, i když 
byl u stolu a i když nic neříkal.
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Právě tato skromnost, toto bytí, které se navenek nechtělo projevovat, 
tato harmonie, která byla v něm a s ním, tento klid, který z něj vyzařoval, 
jeho přirozenost jako člověka mě tenkrát a po všechny časy nejvíce za-
sahovala. Zároveň jsem vyciťovala skrze pozemskou schránu nadpozem-
skou vznešenost, jádro, jeho vlastní bytí, o to hlouběji, že jsem jeho vyza-
řování  viděla.  V  těch  dnech  mluvil  hodně  o  výstavbě  stvoření  a  jeho 
zákonech, o budoucnosti a o mnohém dalším, co ještě čekalo na zapsáni.

Nechtěla jsem ho nikdy nazývat jeho pozemským jménem a činila jsem 
tak jen ve styku s jinými lidmi. Ve svých dopisech jsem ho vždy nazývala 
„Můj  vysoký  vůdče“ a  stejně  tak  při  osobním  oslovení.  Konečně  mi 
jednou řekl s úsměvem:

„Jistě,  můžete  mě  tak  nazývat,  ale  toto  oslovení  zcela  neodpovídá. 
Jmenujte mě prostě Abd-ru-shin, to je správnější. Moje vlastní jméno to 
ovšem také není, tam se jmenuji jinak, to se ale dozvíte později, nyní se tak 
ještě nemohu nazývat.“

Od této doby jsem ho nazývala v osobním styku i  v písemném Ab-
d-ru-shin.

Později, když  Božský paprsek klesl z Imanuele skrze Parzivala, směli 
jsme se dozvědět jeho vlastní jméno – Imanuel. Ale jako později mnozí 
lidé vždy vše, co je pozemskému vzdáleno, co je nepochopitelným způso-
bem nejvyšší, berou příliš pozemsky. Jak často Pán říkal:  „Buďte přece 
konečně  duchovními,  vy  lidé,“  bylo  toto  světlé  jméno  později  zprofa-
nováno: „Imanuel dnes dělal to a ono“ a tak dále. Proto Pán, znechucen 
touto nemožností, toto ostouzení zakázal.

„Ještě říkejte: Imanuel teď snědl jablko,“ zlobil se. „Což nechápete sva-
tost a význam tohoto jména?“

V přednášce „Budiž Světlo!“ dal zcela jasně toto na vědomí.
Na počátku mého pobytu na Hoře jsem Abd-ru-shina už nazývala Pá-

nem, to mi bylo nejpřirozenější. Náhle se toto oslovení stalo všeobecným. 
Někteří ho tehdy nazývali „Králem“, což některé hledající mátlo a uzaví-
ralo cestu. Zde je také podobnost s Ježíšem.

Všechno, co pozemskými pojmy bylo snižováno, mi kvůli Pánovi pů-
sobilo velkou bolest, protože On ve své podstatě vůbec nemohl být po-
chopen. Měla bych říci „vytušen“, protože který člověk by mohl takovéto 
božské mystérium pochopit?

Dříve, když Parzivalův paprsek vstoupil do připraveného  pozemského 
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těla Oskara Ernsta Bernhardta, když v roce 1920 nalezl paní Marii a oba 
poznali svou sounáležitost a v den Holubice prožili smysl svých pozem-
ských životů a ve spojení s Ježíšem vědomě prožili tuto hodinu v Božském 
paprsku,  tehdy  pozemské  jméno  Bernhardt  ztratilo  duchovní  význam. 
Všechno, co v této pozemské době učením prožil, mu mělo pomoci poro-
zumět lidem, aby je mohl ještě před soudem vyvést z jejich bludných cest 
ke Světlu, a také, aby správně vysvětlil důvody pobytu Ježíše na zemi. Jeho 
pozemská doba přípravy, kterou sám hledal a neznal svoji pozemskou misi, 
byla nyní ukončena a tím i duchovně jeho pozemské jméno.

Tomu samozřejmě cizí lidé nemohou rozumět. Toto vědomí mu půso-
bilo velké utrpení, často na Hoře mi to téměř rvalo srdce, když jsem se to 
dozvěděla. Ve dnech, kdy Pán zvláště trpěl, jsem byla bolestí nemocná, 
aniž bych věděla proč. Až mi Pán sám vysvětlil souvislost.

Moje láska k Němu, moje poznání tohoto „utrpení s Ním“ způsobilo, 
že jsem takto reagovala, aniž by se o tom mluvilo. To asi prožívali Ježíšovi 
učedníci při velkém utrpení jejich Pána. Tam byla ale přirozeně jiná cesta. 
Úloha obou byla zcela odlišná. Ježíš nepotřeboval zakotvení s duchovnem 
v sobě.

Přišel přímo z Božského a zase se vrátil k svému původu, lidem na 
zemi zakotvil pouze Světlo své Lásky. Nepotřeboval ke svému působení 
procházet zmatky a rozbroji na zemi.

Jak potom Pán trpěl vědomím, že temno využije tohoto období, aby 
lidé, kteří hledali „Světlo Pravdy“, k Němu ztratili důvěru a také ti, kteří 
ještě neměli v sobě pevné přesvědčení o Jeho Poselství a Božském poslání. 
Pán mi také vyprávěl, že v dětství a jako mladý muž viděl svět, jaký by 
měl být, a netušil, jaký je doopravdy, jednal podle toho a každému důvě-
řoval. Tak viděl také ženy jako pravé ženství. Z tohoto jeho postoje také 
vznikla jeho mladistvá svatba. Teprve potom se mohl z této chyby poučit 
a vyvodit důsledky.

Potom mu ale hledání a touha již nedovolilo se usadit, což se také ne-
mělo stát. Musel být hledajícím a v sobě rozpoznat původ svého pozem-
ského života, na který byl připravován. To mi vyprávěl ale až v Kipsdorfu, 
kdy  často  mluvil  o  svém  dětství  a  mládí  a  zvláště,  když  mě  pak 
v Bischofswerdě  (pozn.  překladatele:  Biskupice)  provázel  po  určitých 
místech.

Nyní ale zpět do Iglsu, k mému pobytu na podzim roku 1926.
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Paní  Maria  byla  velmi  zaměstnána  nemocnými.  V domě Grálu  žila 
a vedla domácnost paní Anitta Klette se svými dvěma chlapci – jako by 
patřili k rodině. Měla za muže bratra paní M. Luft a pana a paní Bernhard-
tovi potkala v Drážďanech a hned je poznala. Přijela s nimi z Drážďan do 
Bavorska. Byla vidoucí a měla astrologické schopnosti.

Myslím, že v Iglsu již byla s mužem rozvedená. Byla výjimečně inte-
ligentní,  ale  přesto  velice  egocentrická.  Na  mne  působila  jako  had 
s chladnýma očima, které nemohly zastřít ctižádost a uplatnění se. Měla 
jsem dojem, že se považovala za stejně důležitou při úloze Pánově jako 
paní  Maria.  V Iglsu  jsem to ještě  nemohla  tak pozorovat  jako později 
v Tutzingu, ale její pobyt v domě Grálu mě bodal do srdce.

Pán vždy věděl, co mnou hýbe, věděl o každé otázce, ještě než jsem jí 
vyslovila. Proto mě zavolal jednou v Iglsu k sobě a řekl:

„Nemůžete pochopit, proč je tato paní u nás. Bolestně pociťujete její bytí.“
„Ano,“ potvrdila jsem, „nemohu pochopit a bolí mě, kvůli vám a paní 

Marii, že máte u sebe člověka, jehož chtění není zcela čisté.“
„Správně jste to pochopila,“ odpověděl Pán,  „ale my jí  musíme po-

skytnout možnost být s námi, i když navíc tu musíme mít i její rodinu 
a jejich chtění. Ale ona je nejvyšší povolaná. To, co je jí dáno pro službu 
Grálu, muselo by se rozdělit mezi sedm dalších. Kvůli chtění jejího povo-
lání je u nás, aby se mohla připravit. Musí přece, když žije v tomto světlém 
záření, se stát pravým, pravdivým člověkem. Světlem povolaná přece ne-
může zklamat! Proto ji máme u nás a tím se přece musí stát čistou.“

Poslední slova řekl Pán s takovým důrazem, jako by nemusel přesvěd-
čovat jen mne. Nikdy se už o tom nemluvilo, až do doby, kdy došlo k roz-
loučení, když Pán musel prožít těžké zklamání a trpkou zkušenost s ní, že 
i ti nejvýše povolaní mohou zklamat, když jako lidé nejsou čistí.

Jednoho večera jsme seděli a stolu a Pán řekl s úsměvem slečně Ir-
mingard:

„Co kdybychom dnes večer pozvali paní Gecks na noční procházku při 
měsíci?“

Srdce mi poskočilo radostí nad touto nabídkou a nad Abd-ru-shinovou 
dobrotou, se kterou na mne pamatoval. Byla jasná noc s úplňkem a pu-
tování na okraji lesa nám všem udělalo radost.

Když se můj pobyt v Iglsu blížil ke konci, řekl mi Abd-ru-shin, že tento 
domek na pokraji lesa pronajal pouze na léto a nyní chce zpět do Bavorska 
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a že hledá dům blízko Mnichova, u jezera Stamberg.
„Pověřuji vás úkolem takový dům najít. Vím, že mi brzo budete moci 

podat zprávu.“
Hned jsem si radostně řekla, že ho také naleznu, a byla jsem šťastna, že 

jsem dostala takový úkol, i když jsem byla trochu zaskočena odpovědností.
Okamžitě jsem se dala do práce, proháněla jsem všechny makléře, ale 

uplynul týden a pořád nic. Jednoho dne jsem stála v silném dešti na mari-
ánském náměstí a zklamáním jsem byla skoro zoufalá. Násilím jsem se 
okřikla a řekla jsem si: „Dnes musíš hledané najít.“ Najednou se na mne 
snesla  velká  jistota  a  klid  a  něco  mě nutilo  jít  k  novinovému stánku. 
Otevřela jsem koupené noviny – a skutečně! Tam to bylo! Byl to dům blíz-
ko Tutzingu, který byl k pronajmutí, a pak ještě jeden v Possenhofen.

„Buchenhaus (Bukový dům) v Tutzingu je to pravé,“ řekla jsem si a ra-
dovala jsem se. Okamžitě jsem telegrafovala že jsem hledaný dům našla. 
Abd-ru-shin telegrafoval nazpět, že příští ráno přijede ranním vlakem do 
Mnichova, že ho mám čekat na nádraží. Hned jsem ohlásila jeho návštěvu 
k prohlídce domu.

Pak nastal ten den, přijel sám a já ho směla doprovázet.
„Bukový dům“ stál na výšině a jeho louky hraničily s lesem, v parku 

stály staré buky, před domem bylo stíněné místo, chráněné živým plotem. 
Další  místa  se  starými,  vysokými stromy obklopovala dům.  Z velkého 
balkonu byl překrásný pohled přes jezero k horám.

Toto místo bylo jako připravené pro Abd-ru-shina, pro jeho poslední 
klidné  chvíle  příprav  a  pro  práci  na  Poselství.  Abd-ru-shin  měl  radost 
a rozhodl se, že dům okamžitě najme. „Je to ten pravý,“ řekl mi. „Věděl 
jsem, že ho najdete.“ Bylo správné, že dům v Possenhofen jsem ihned vy-
loučila, aniž jsem se tam byla podívat.

Byl nádherný podzimní den a Abd-ru-shin se rozhodl, že jej využije na 
výlet přes park Feldafinger a podél jezera. Udělal si ten den volno.

„Můžete si přitom prohlédnout i ten druhý dům, o kterém víme, že to 
není ten pravý.“

Tento den, kdy jsem s ním směla putovat byl dar, vždy bude ve mně 
znít jako hudba z vysokých sfér, jako tušení světlejších dálek, které nelze 
popsat. Žádný výraz ani slova nemohou vylíčit rajskou blaženost ve mně. 
Pán mi daroval vhled do svého bytí, svou přípravu shora dolů a směla jsem 
to tušením vycítit nebo spíše vytušit. Ale můj duch to přijal celé.
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Jeden obraz ale mohu uveřejnit. Hovořil o svém těle jako o vejci, zcela 
bez skořápky, kolem něhož se musí vytvořit blána, stále silnější blána, aby 
jeho vlastní „já“ chránila; nakonec se vytvoří tvrdá, neprůhledná skořápka, 
která vše drží pohromadě. A potom, do takto hotového vejce (do pozem-
ského těla), bude proudit stále vyšší a vyšší vlna Božího Světla z jeho pů-
vodu – z Parzivala – jakmile si sám uvědomí svůj původ a své poslání. 
Nejdříve se ale jeho pozemské tělo muselo zocelit a v klidu se na to při-
pravit. Úplné spojení s Parzivalem způsobilo, že jeho pozemské tělo bylo 
celých 8 dní v bezvědomí. Později, již na Hoře, mohlo nastat jeho nejvyšší, 
vlastní spojení Božským zářením s Imanuelem. Byl to dlouhý řetěz příprav 
a těžký úkol, jak tuto nesmírnou, vyzařující sílu na zemi pokud možno od-
stínit, aby pozemská stvoření ji snesla a nemusela zajít.

A to je to strašné, tento obrovský dluh nás lidí, že jsme tuto zemi při-
vedli do takové ztrnulosti. Ne náhodou byla jedna z posledních přednášek 
Pánových „Ztrnulost“. Po všech zklamáních teprve potom pochopil, musel 
poznat, jak hluboko klesla Země od vraždy Syna Božího, jak zoufale již 
ustrnula, aby pomáhající Slovo Syna Člověka poznala. Radostné poznání 
a proměna lidí nenastala. Jeho služebníci byli také neschopní a nevyužívali 
síly Světla k tomu, k čemu byla určena.

To hrozné zklamání způsobilo, že musel od nás předčasně odejít, síla 
Světla byla v něm příliš silná a on ji musel v sobě stále zadržovat, protože 
lidstvo už nesneslo ani tu nejmenší část. Jednou o tom se mnou mluvil 
v Kipsdorfu. Jak nevýslovně bolestné!

Již před lety nám v jednom projevu v úzkém kruhu říkal,  že by se 
nemohl udržet na Zemi, kdyby ho neobklopoval náš kruh v zářící věrnosti, 
jako plamenný kruh, který by ho chránil a on by mohl skrze něj zde zakot-
vit, udržet se. Když Hora musela padnout, protože služebníci nebyli dost 
čistí a dost praví, aby sloužili, když se hlavně starali o své lidské slabosti 
a svá přání a Pán byl zajat nacisty, udělaly se v kruhu trhliny v té době, 
kdy kruh měl dvojnásob pevně stát. Právě ti jedinci ztratili pak důvěru 
v Pánovo poslání a nehledali chybu u sebe, u „sloupů“, kterými měli být 
a které především měly Horu nésti a chrániti.

Tenkrát po prohlídce domu a výletu zůstal Pán u nás v Mnichově. Jaký 
to byl pro nás dar! Pro mne to bylo jako posvěcení našeho domu. Pán také 
mluvil o paní Marii, která byla mnohem méně chráněná, v té době  ještě 
bylo její pozemské tělo jako syrové vejce, proto musel být stále někdo po 
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její pravé straně, aby ji zastínil, nikdy nesměla jít sama. To souviselo s při-
pravujícím se dělením záření její léčivé síly.

Také schopnosti z místa jejího původu, schopnosti nejvyššího stvoření 
se musely nejdříve v jejím těle zakotvit a vyvíjet se.

Již v lglsu se mnou mluvil Pán o budoucím určení pana Alexandra. 
Tam se tenkrát do něj vnořila duchovně první příprava tak, aby později 
jeho tělo sneslo silnější záření. Později ale, žel, již na Hoře, když mu bylo 
18 let a byl to silný, zdravý mládenec, to jeho tělo nezvládlo. Když byl zce-
la spojen s paprskem z prastvoření ze Lva, svého původu, bylo jeho tělo 
tak silně postiženo, měl silnou horečku a zřejmě v tomto stavu do něj vni-
kl virus dětské obrny, který byl ve vzduchu, a proto ho nepřekonal.

Tak mi to vysvětlovala paní Maria, že se to takto muselo stát. Tedy 
nikoliv vyzařování samotné jako takové – na které bylo tělo dobře připra-
veno – ale spolupůsobení obého.

Elisabeth Gecks

Část druhá: Doba v Tutzingu
Vzpomínky z let prožitých v blízkosti Abd-ru-shinově.
Podzim 1926 – 10. únor 1928.
Brzy poté, co jsem směla nalézt dům „Buchenhof“, už v září začalo 

stěhování.  Byla  to  pro  mě šťastná  doba  přípravy.  Směla  jsem tak  na-
hlédnout do způsobu života celé rodiny. Byl to život prostý, nenáročný, 
samozřejmý, jasný a harmonický – píle a pracovitost v celém domě. Také 
pro náš lidský život bych si sotva mohla představit lepší vzor než ten, který 
jsem zažila v domě Abd-ru-shinově po všechna ta léta, pak také na Hoře 
a v Kipsdorfu. Proto mě to nutí, abych vylíčila, pokud se to dá vyjádřit 
slovy, veškeré své prožití, které se ve mně zachvívá a jež mi jistě nebylo 
darováno jen pro mé osobní poznání.

Také zvířata zde byla chována s láskou a přirozeně i květinám byla vě-
nována velká péče, takže se jim dobře dařilo. Slečna Irmingard, dospívající 
dívka  v  onen  čas,  měla  mnoho  květin  na  starosti,  vypěstovávala  malé 
sazenice, při čemž jsem jí směla radit. Sama pečovala také o kanárka, kte-
rého jsem směla přinést. Pán měl vždy okolo sebe nějakého psa, věrně od-
daného a slunícího se v zářivé dobrotě svého pána, za což se mu odmě-
ňoval láskou a věrností.

„Ano, zvířata mě znají,“ zvolal jednou Pán, když přišel poprvé do naše-

70



Spoluprožívání s Pánem a jeho rodinou

ho mnichovského domu. Můj velký vlčák, který ležel nahoře před mými 
dveřmi,  se  vyřítil  se  zuřivým  štěkotem  po  schodech  dolů,  když 
u domovních dveří zazněl zvonek.

„Děvčata zřejmě opět pustila neopatrně někoho nahoru do haly,“ po-
myslela jsem si. Spěchala jsem tedy za štěkajícím psem, ale ten náhle zml-
kl. Když jsem se podívala dolů skrze zábradlí, spatřila jsem dojemný, ne-
zapomenutelný obraz. Uprostřed haly stál Abd-ru-shin a před ním seděl, 
s hlavou k němu obrácenou – skoro by se chtělo říci nábožně – Rex, můj 
pes. Abd-ru-shin položil ruku na hlavu zvířete a shlížel na něj dolů nezapo-
menutelně dobrotivým,  zářivým pohledem.  Když mě uviděl,  vyřkl  ona 
výše zmíněná slova. Od toho dne jsem vždycky věděla, kdy byl Pán ve 
městě, neboť Rex naříkal vždy tak dlouho, dokud ho zase neuviděl, patrně 
zpraven malými bytostnými, s nimiž si tak často hrával na zahradě. Pes 
také zřejmě vyciťoval Pánovo záření a uchovával je ve svých smyslech, ne-
boť od toho dne už neštěkal na žádného nositele kříže, který přišel do na-
šeho domu. Pak nedal pokoj, dokud si nesměl lehnout k nám, blaženě roz-
tažený, když jsme seděli pohromadě a hovořili o duchovních věcech. Tak 
otevřená a vnímavá mohou být zvířata!

Chtěla bych uvést ještě jiný zážitek se zvířaty, i když předbíhám, pro-
tože se týká až pobytu na Hoře.

V době, která mu byla určena, nalezl Abd-ru-shin malou usedlost na 
Vomperbergu. Jednoho chladného zimního dne, kdy bylo vše zaváto hlu-
bokým sněhem, nastěhoval se tam s paní Marií a třemi dětmi. Paní Illig 
a já jsme pomáhaly při stěhování a zařizování. Lidé líčili předešlého maji-
tele jako člověka nepříliš dobrého a hrubého. Každopádně mu chyběla lás-
ka ke zvířatům. Jeho velký pes jménem Friedel neměl u něho dobré živo-
bytí a lidé se ho báli. Tohoto psa přenechal jako něco, co patří k domu. 
Bylo mi hned dovoleno, abych ho krmila. Spřátelili jsme se a zůstali stále 
dobrými přáteli, ačkoli pes přesně věděl, kdo je jeho „pánem“.

Pán ho dal hned pustit ze řetězu, na němž býval připoután ke své boudě 
za každého počasí. Teď se mohl volně prohánět po zahradě a vklouznout 
do boudy, kdy se mu zachtělo. Domnívali jsme se, že hned první noc tomu 
tak bude. Byla to ledová zimní noc, a kde byl pes? Ležel poloztuhlý na 
sněhu na druhé straně domu, přímo pod Pánovou ložnicí. Už první noc 
poznal ten správný pokoj. V každém případě se mu vedlo tak jako mému 
Rexovi, když poznal Pána a probudila se v něm láska k Němu. Ano, taková 
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jsou zvířata! Zachvívají se čistě ve svém druhu v Boží vůli. A my lidé? 
Abd-ru-shin byl tak dojat, že Friedel už vůbec nemusel nocovat venku pod 
širým nebem. Tak se stal ze psa na řetězu Pánův veselý domácí pes.

Opět Tutzing! Společně s rodinou se přistěhovala také paní Klette se 
svými dvěma chlapci. Točila se vlastně stále kolem paní Marie, když jsme 
k ní směly přijít. Měla jsem vždycky dojem, jako by šlo o chtěné potla-
čování této zářivě dobrotivé, slunné paní, která se však tomu, jak se zdálo, 
jenom usmívala. Příznačný je jeden malý zážitek: Jednou v létě 1927 sedě-
la paní Maria s paní Klette na lavičce v zahradě. Když jsem k nim při-
cházela, paní Klette na mě zavolala: „Sedněte si k nám!“ a poposedla si tro-
chu, abych si mohla sednout mezi ně. Hned nato, jako by na vysvětlenou, 
odříkala posměšnou říkanku „O dvou růžových keříčcích a jedné hromád-
ce hnoje“. Taková nestydatost, bouřilo to ve mně. Zůstala jsem stát jako 
přibitá. Paní Maria neřekla nic, ale povzbudivě se na mě usmála, takže 
jsem si bez váhání sedla na místo, které mi nabídla.

Paní  Klette bylo svěřeno vedení domácnosti  a péče o všechny děti, 
nejen o její. Jak zodpovědný, důležitý a krásný úkol – a jak toho zneužíva-
la a zrovna dětem Bernhardtovým, především slečně Irmingard, neposky-
tovala  potřebnou  péči.  To mi  vyprávěl  Abd-ru-shin  po  jejím odchodu, 
když jí předtím poskytl možnost, aby sama poznala, co je bezpráví a mohla 
se změnit.

Přitom její  děti měly všechno co ostatní a děti  paní Marie nemohly 
dostat něco navíc, protože neměly být upřednostňovány v případě, že by to 
pro pět dětí nestačilo. To Pán ani paní Maria nechtěli.

Abd-ru-shin se musel cele věnovat předávání Poselství lidem, kteří ho 
počali  hledat.  Paní  Maria  se  věnovala  výhradně  nemocným.  Pokud  si 
vzpomínám, první malý kruh žáků se scházel u něho každý týden. On četl 
a probíral po pořádku to, co bylo nově napsáno. Jaký to byl pro nás záži-
tek! Pán nás  nazýval  „novici“ a hovořil  o  „řádu Grálu“,  který by měl 
vzniknout. Směli jsme se ptát na to, co nás zajímalo, na všechno jsme se 
směli ptát.  Abd-ru-shin říkal,  že také on by chtěl na nás, podle našich 
otázek a chápání poznat, co lidé potřebují a jak by mohli přijmout jeho 
Slovo. Po prvé mluvil o svém duchovním jméně „Abd-ru-shin“, o službě 
Grálu a o povolanosti. Říkal, že to vyžaduje čisté lidství, ale nevyžaduje 
mnišství.

Před  mým  příchodem  Abd-ru-shin  jednou  přikázal,  aby  si  lidé  při 
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pozdravu nepodávali ruce. Dochází přitom často k nevhodné výměně zá-
ření. Ovšem ve zvláštních případech, které jsou nám povoleny, smíme také 
ruku přijmout. Protože to však lidé v neznalosti zákonů stvoření obecně 
nepochopili  a  pro  cizí  lidi  by  se  to  často  mohlo  stát  překážkou,  Ab-
d-ru-shin opět toto ustanovení zrušil.

Do tohoto pohostinného domova jsem směla přicházet  každý týden 
jedno odpoledne a večer. Také můj muž byl někdy pozván. Měl velkou 
úctu k panu a paní Bernhardtovým. Zabýval se také Poselstvím, Ježíše 
vlastně ještě nepoznal, a trvalo mu dva roky, než se tím probojoval. Pán 
o sobě nikdy nemluvil, objasňoval omyly v názorech lidí a církví, rozši-
řoval obzor.  Svým Slovem a svým bytím zprostředkoval u mého muže 
touhu po Světle a probudil v něm zbožné úsilí. Lidé jím byli přitahováni 
tak jako můj muž. Veškeré vyšší úsilí bylo podpořeno nebo také teprve 
probuzeno.

Tak do mého manželství opět vstoupila radostná naděje. Ovšem, když 
jsme s manželem něco nesli, pak to, co jsem nesla já, mi můj muž vždycky 
odňal právě na tom mostě, který tehdy ještě vedl nad tratí a na nějž bylo 
vidět z balkónu, odkud nás už Abd-ru-shin vyhlížel.  To mě pak hnětlo 
a trápilo, cítila jsem to jako přetvářku. Pán jako vždy vycítil moji mrzutost 
a mé myšlení a vysvětlil mi, že se kvůli tomu nemám hněvat. To, že můj 
muž chce před ním vypadat jako někdo jiný, by mohlo znamenat počátek 
snahy stát se doopravdy takovým, a proto bych ho neměla zatěžovat odmí-
tavými  myšlenkami.  Tak  se  i  ta  nejmenší  příhoda  stala  povzbudivým 
prožitím a poznáním.

Občas chodíval Pán s paní Marií a slečnou Irmingard do města a také 
k nám, pokud nešel k Luftovým na Möhlstrasse 25. Pan Luft si obou vel-
mi vážil, nezabýval se však Poselstvím, a proto je nepoznal, měl je rád jen 
jako lidi.  Byla to vždycky radost,  když přišli  oba se slečnou Irmingard 
a my jsme jim směli  připravit  něco dobrého k  jídlu.  Pán nepohrdl  ani 
sklenkou ušlechtilého vína, zatímco slečna Irmingard se těšila úplně jako 
dítě na vanilkovou zmrzlinu.

Vždycky mě hluboce dojímalo, s jakou radostí  Pán všechno přijímal 
a jak děkoval i za nejmenší pozornost, zatímco bylo spíš na nás, abychom 
děkovali. Když jsem směla sedět u stolu vedle něho jako „paní domu“, jak 
říkal, vždy jsem si hluboce uvědomovala, vidouc jeho prostotu a dobrotu 
v dávání sebe sama, jak vysoko a nesmírně daleko od nás byl a jaký dar 
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nám dal svým jednoduchým lidským bytím. On zde, před našima očima, 
žil v zákoně dávání a braní.

V době pobytu v Tutzingu a někdy i v pozdější době navštěvoval Ab-
d-ru-shin také občas kino. Jistě tam mohl vidět mnohé, co potřeboval k po-
chopení a poznání lidského druhu, aby nám pomohl. Často přitom prožíval 
i radost, jako třeba u filmu „Robert Koch“. Směla jsem často chodit s nimi 
a učila jsem se dívat se na všechno z hlediska Poselství. Také na opery 
chodili rádi, zejména Wagnerovým hudebním dramatům dávali přednost.

Hudba „Madame Butterfly“ se nám také velice líbila, ale zvlášť krásné 
bylo jedno představení Mozartovy „Kouzelné flétny“. Pro mě to byl neo-
byčejný zážitek. Pán měl vůbec hudbu velice rád. Těšily ho desky s dobrý-
mi hudebními i pěveckými nahrávkami, protože vlny tónů se spojují s vyš-
šími sférami. Říkal ovšem, že to vše je zatím jen slabé tušení a že vlastní 
grálská hudba bude teprve jednou nalezena povolanými,  kteří  ji  budou 
smět  přijímat  z  vyšších  sfér  skrze  „Cecilii“.  Po  prožití  Wagnerova 
„Bludného Holanďana“ mluvil Abd-ru-shin velmi vážně o tom, že lidé se 
dali splést falešnou myšlenkou vykoupení, jak to reprodukují mnohé ságy, 
do jejichž původního základu byl později vložen falešný smysl. Vždyť ve 
všech dobách, pokud je nám známo, existuje názor,  že čistý,  ušlechtilý 
člověk –  zpravidla  žena  –  by  mohl  obětováním svého  života  skutečně 
duchovně zachránit někoho pokleslého nebo nemocného. Odráží se v tom 
zřejmě vzpomínka na staré vědění, že žena je více spojena se Světlem než 
muž. Nikdy ale nikdo nemůže vzít na sebe vinu druhého, chce-li mu po-
moci, každý si ji musí odpykat sám.

Jestliže někdo chce druhého vysvobodit tím, že sám si vezme život, je 
to jen velký omyl, bezpráví. Sám se zatíží vinou, aniž tím druhého za-
chrání. Nemáme právo zacházet tak se svým životem.

Sentin zkrášlený vykupitelský čin byl  neoprávněnou domněnkou, pra-
menící z naprosté neznalosti zákonů stvoření.  „Jak se lidé zapletli do fa-
lešných představ!“ zvolal Pán v nelibosti. Holanďan by mohl dojít vysvo-
bození jen tím, že by její oběť, ve kterou napřed doufal, nakonec nepřijal 
a zabránil tak její smrti. Poté měl odplout lodí co nejrychleji pryč, aby, byť 
nevykoupen, jak se domníval, bloudil věčně dál. Tím by se sám správně 
rozhodnul,  což  by  ho  mohlo  skutečně  zachránit.  Tak  vysvětloval  Ab-
d-ru-shin tento zákon stvoření a falešnou představu, kterou jsem i já v sobě 
dosud nosila. Sentin charakter a způsob myšlení nacházely ve mně vždy 
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velkou odezvu.
Nyní jsem byla od toho osvobozena. Tak se měnil každý, jakýkoli záži-

tek  s  Abd-ru-shinem  v  poznání  a  velkou  touhu  stát  se  opravdovým, 
správným člověkem.

Jednou, bylo to později na Hoře, jsem si stěžovala Pánovi:
„Ach, kdypak budeme konečně dokonalí?“
„Nikdy,“  řekl nato a doplnil: „Veškeré úsilí je nekonečné, musíme jít 

stále dál. Pro vývoj neplatí žádné hranice, ani pro čistého ducha, který vě-
domě vystoupil nahoru do své původní úrovně, do takzvaného Ráje. Tam 
jsou úrovně nekonečné. Dosažení dokonalosti v tomto smyslu by přineslo 
zástavu úsilí a tím stav klidu. Stav klidu ale znamená jít zpět. Ve Světle je 
všechno v pohybu. Nějaké dokončení ve vámi zmíněném smyslu neexis-
tuje, jen věčný pohyb vpřed, stále dál v nekonečných dálavách duchovní 
říše. Dokonalý lidský duch je takový, který po svém putování hmotnostmi 
byl díky svému úsilí nakonec tak očištěn, až se stal světlým a všechno 
hmotné se mohlo od něho uvolnit. On pak jako vědomý, nyní vyvinutý 
duch ve svém vysokém úsilí může vejít do duchovní říše, která je věčná, 
aby tam mohl vědomě žít, zachvívat se ve stálém usilování a působit ve 
vůli Boží. Jeho vývoji v úrovních jeho druhu ovšem nebrání žádná hrani-
ce, neboť tyto duchovní úrovně jsou ve svém druhu také nekonečné.“

– – –
„Nechápete-li, jak se vám ještě před rokem mohlo leccos zdát dobré 

a správné, a dnes už ne, můžete z toho poznat, že jste o kousek pokročila,“ 
utěšoval mě jednou Abd-ru-shin, když jsem se trápila nad tím, jak mnoho 
starého jsem ještě neodložila a při ohlédnutí zpět jsem často s hrůzou zjis-
tila, jak jsem ještě donedávna o tom či onom smýšlela, to či ono dělala 
nebo opominula a teprve teď jsem zpozorovala, že to bylo nesprávné. Ale 
to byl také jeden z rozhovorů až na Hoře.

První  zimu  pobytu  v  Tutzingu  jsme  četli  a  slyšeli  zvěst  o  Terezii 
z Konnersreuthu. Debatovalo se, zda je to skutečnost nebo podvod. Církev 
v ní  viděla omilostněnou,  téměř svatou ženu.  Přijela jsem do Tutzingu 
a nadšeně prohlásila, jakou milostí je tato žena obdařena, když smí trpět 
Ježíšovými stigmaty.

Abd-ru-shin se na mě zděšeně podíval a řekl opět jako tehdy v Iglsu:
„Světlo nechce, aby lidé trpěli. Utrpení si dělají jen oni sami, ale po-

chopí-li to správně, mohou se opět skrze ně od své viny osvobodit. Je to 
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něco samo pro sebe. Kdyby lidé šli stále cestou vedoucí ke Světlu a ne-
zaplétali se, nikdy by je žádné utrpení nepotkalo. Bůh to nechtěl! Pak se to 
však stalo nutným, protože lidé vytvořili utrpení svým špatným myšlením 
a konáním a tím také ztratili spojení nejen se Světlem, ale i s bytostnými 
a duchovními pomocníky. Vaše myšlenka, že Terezie z Konnersreuthu je 
omilostněná,  tj.  světice  určitého  druhu  podle  katolického pojetí,  svědčí 
o tom, že na vás samotné stále ještě lpí do jisté míry katolické myšlenky. 
Skutečnost je úplně jiná.“

A pak Abd-ru-shin vysvětloval, jak je to s tím ve skutečnosti a že by 
chtěl vydat spis, který by měl lidem přinést osvícení a také jim pomoci 
z mnoha omylů.  Bylo by tam rovněž objasněno opakování pozemských 
životů, zatížení vinou a opět možnost odpykání a uvolnění. Mnozí pak ten-
to spis četli, také cizí lidé, mnozí s tím i souhlasili anebo aspoň o tom zača-
li přemýšlet. Ale ta pronikavá pomoc, kterou tím chtěl Abd-ru-shin lidem 
dát, nebyla jimi, až na malé výjimky, přijata. Bylo to zklamání, jaké musel 
Pán stále znovu prožívat. Katolická církev ale slavila triumfy.

Mé napojení  na  Abd-ru-shina  a  paní  Marii  bylo  tak  silné,  že  jsem 
mohla dosáhnout duchovní a tělesné pomoci i na dálku. Tak jsem byla 
jednou  při  těžkých  projevech  otravy  zachráněna  svou  vnitřní  prosbou 
a dvěma řádky napsanými paní Marii. Pomoc se dostavila ihned. Za první 
zimy v Tutzingu jsem jedné noci zápasila s takovými vnitřními mukami 
v jisté životní otázce, že jsem nakonec duchovně vyslala volání o pomoc 
Abd-ru-shinovi, abych byla schopna poznat, co je správné a mohla se roz-
hodnout. Poté se nade mnou rozhostil takový klid a vyrovnanost, že jsem 
v té chvíli viděla úplně jasně, co je mou povinností. Tím jsem opět našla 
vztah ke svému muži.

S Abd-ru-shinem jsem o tom nehovořila, neobtěžovala jsem ho nikdy 
otázkami, které nebyly duchovního druhu. On ale věděl o všem, co se ve 
mně odehrálo, protože do toho byly vetkány účinky vnitřního poznání.

Když jsem příštího dne přišla do Tutzingu, řekl mi: „Minulou noc jste 
ve své nouzi stála u naší postele.“ Ulekla jsem se při té představě, ale on 
řekl s úsměvem: „Měla jste na sobě zelený plášť.“ Nebyla jsem si vědoma 
toho,  že  bych  odlétla  pryč  a  v  posteli  zanechala  jen  svoji  pozemskou 
schránu. Je poučné, že při takovém ději si duše vezme na sebe vhodnou 
formu zjevení. Více jsme už o tom nemluvili. Cítila jsem se tak lehce, jako 
bych měla křídla, jako by ze mě spadlo závaží, jehož jsem si dříve nebyla 
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vědoma. Neřekla jsem to,  ale Pán se na mě podíval  vědoucím zrakem 
a pravil: „Ano, teď jste se dostala o kus dál, stala jste se lehčí.“

Zapisuji  mnohé  ze  svých  čistě  osobních  zážitků,  protože  právě  ty 
ukazují, s jakou trpělivostí a dobrotou se Pán věnoval hledajícím a prosí-
cím, kteří tak byli připravováni k službě. V této první době měl Pán na to 
ještě dosti času. Často mi přišlo na mysl, že je to jako v době Ježíšově – 
když Ježíš také sám vedl a učil své učedníky. Ale ti byli prostší, ne tak 
pokřivení jako my. Jakými bychom mohli a měli být, jak jsme se mohli 
vyvíjet ve světlé síle Pánově!

Mnohou  pokřivenost,  křečovitost,  jakož  i  můj  sklon  k  blouznivému 
nadšení vyháněla ze mě paní Maria svým svěžím, přirozeným způsobem 
a když to bylo nutné, i přísností a posměchem. Nejkrásnější byly vycházky 
do lesů a do hor, při nichž Pán upíral svůj pohled do nekonečných dálek 
a výšek. Otvíralo se mi poznání stvoření a všeho, co v něm působí, směla 
jsem se vžívat do Božích zákonů.

Vzpomínám si, jak jednoho nedělního rána při vycházce k jezeru Dei-
xelfurter hovořil Pán o Parzivalovi. Bylo to, jako by do mě pronikal příliv 
Světla. Když na to myslím, cítím to jako pobožnost.

Pán,  tehdy jsem říkala  Abd-ru-shin,  pracoval  každý den  až  do  pěti 
hodin odpoledne. Diktoval slečně Irmingard Poselství, přecházeje přitom 
sem a tam. Tehdy nesměl nikdo vstoupit do pokoje. Abd-ru-shin mi jednou 
vysvětlil  s  úplnou  samozřejmostí,  že  slečna  Irmingard  je  jediná,  které 
může  diktovat  Poselství,  protože  on  je  přitom  cele  spojen  se  světlým 
paprskem svého původu a čerpá sám ze sebe Božskou Pravdu. Tu proudí 
z něho paprsek Světla tak silně a nezastíněně, že by to člověk jako já nebo 
jiní nesnesli. To jsem dovedla dobře pochopit. Po diktování přišel Pán se 
slečnou Irmingard zcela přirozeně a prostě jako člověk dolů do jídelny, kde 
jsme se pak všichni shromáždili ke kávě.

Někdy jsem zde směla být celý den a pak doprovodit paní Marii dolů 
k vile, která stála téměř u jezera a kde bydleli po celé léto pan a paní Pfaf-
fovi. Paní Maria léčila pana Pfaffa tak, aby zmírnila jeho utrpení. Každý 
umírající, jehož ošetřovala paní Maria, zemřel klidně, bez těžkých muk. 
Ale kdo byl nevděčný a odvrácený od Světla, tomu pomoci nemohla. Tak 
vznikli i  mnozí její  nepřátelé. Už v Heilbrunnu si musela prožít takové 
zklamání. Na Hoře mohli být léčeni už jen nositelé kříže nebo hledající. 
Světlá síla zde působila jistě také mnohem silněji, než by to bylo  možné 
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jinde. Nuže, Pfaffovi se věnovali Poselství. Jejich dcera se později provdala 
za profesora Fischera, který se po její předčasné smrti tak hluboce vnitřně 
otevřel, že později byl povolán jako učedník.

Pán mi  jednou na  Hoře vyložil,  že moje neteř  Irena  Schönborn  se 
nikdy docela nevyléčí ani nezesílí do té míry, aby byla tak výkonná v práci 
jako zdraví lidé. Mohla být ale povolaná dík svému duchovnímu zaměření 
a charakteru. S milostí by byla přijata, kdyby zvládla alespoň čtvrtinu toho, 
co se normálně požaduje a na co by také stačila. Zmiňuji se o tom ve spoji-
tosti s tím, že ji léčila paní Maria. Rozhovor se konal druhý rok na Hoře.

Tehdy trpěla zvlášť silnými bolestmi a byla na tom velmi bídně, když tu 
jí někteří, především paní Schwarzkopf, trochu povýšeně naznačili, že asi 
nestojí  duchovně  správně,  jinak  by  byla  zdravá.  Ovšemže  se  pak  její 
zdravotní stav zhoršil v důsledku deprese, která na ni padla po takovém ne-
laskavém chování a začala hloubat, co je na ní asi tak špatného.

Po rozhovoru s Pánem jsem musela občas některým lidem vysvětlovat 
že nemají soudit druhé bez lásky, povýšeně. Po celá ta léta jsem směla po-
znávat, že všechno, co jsem prožívala, bylo dáno nejen mně, ale i proto, 
abych pomáhala také druhým. Přirozeně jsem u jiných použila jen to, co 
bylo pro ně vhodné.

Teď mi právě napadá jeden Pánův pokyn. Když jsem se ještě nenaučila 
správně vážit slova, řekla jsem občas: „Máme dělat právě to“ nebo „Mám 
teď…“ Tu mě Pán vždy důrazně opravoval:  „Smíme!“  nebo  „Smím!“ 
Jaký to hluboce pronikavý rozdíl,  jaká milost  spočívá ve slově „směti“ 
(„dürfen“), je v tom celý svět pro nás lidské duchy – „smět sloužit“.

Nyní opět k Tutzingu. Na podzim a počátkem zimy měl Abd-ru-shin 
hotovou „kostru Poselství Grálu“, jak mi to označil a přál si, aby se dostala 
do rukou lidí.

„Prosil jsem Otce, abych mohl ještě před Soudem zvěstovat lidem posel-
ství z Grálu. Jak mnoha těžkostí může být lidstvo ušetřeno, jestliže příjme Po-
selství a osvojí si učení, které je v něm obsaženo. Každý pak bude vědět, že 
místo, na kterém v životě stojí a to, co prožívá, si vytvořil sám. Je mu však 
dána možnost odpykat si dřívější provinění a darována i příležitost duchovně 
zrát. Pak nebudou už žádné války, protože přestane existovat touha po moci, 
nebude žádné nenávisti, žádné závisti ani u jednotlivců ani u národů. Tím od-
padne veškeré zlé chtění, které vleče za sebou všechny ostatní neřesti a vrhá 
lidi do bídy. Může začít jejich vzestup. Pak už bude jen boj na základě obou-
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stranného posilování a podpory, ušlechtilý zápas vedený za vzájemného po-
bízení a udržování v pohybu.“

Jak Pánovi zářily oči při představě, že nyní vyvede lidi ze vší jejich vnitřní 
bídy a otevře jim bránu k opravdovému lidství, aby splnili svou úlohu ve stvo-
ření, v pozdějším stvoření. Ach, a jak velké zklamání musel potom prožít!

Prosila jsem pak, zda bych směla převzít některé práce spojené s vy-
dáním díla, protože jsem do toho trochu nahlédla a můj otec si často po-
všiml, že v obchodních věcech mám bystrý postřeh. Ale Abd-ru-shin řekl, 
že  to  není  nic  pro  mě,  že  by  to  bylo  škoda,  protože  moje  úloha  je 
duchovní. Avšak brzy nato už byl můj muž tak daleko, že mohl převzít vy-
tištěné malé fialové poselství „Ve světle Pravdy“ od Abd-ru-shina, které 
vyšlo v nakladatelství Oskara Ernsta Bernhardta v Tutzingu, v jednom leh-
čím svazku a vázané v plátně. Na jaře a v létě 1928 následovaly ještě 4 se-
šity „Gralsblätter“ a v srpnu vyšel první sešit časopisu „Der Ruf“, který 
měl celkem 12 sešitů, ale později už nebyl na Hoře dále veden. Pak v roce 
1930 vyšel dík panu Halsebandovi, s jehož povoláním a úlohou to bylo 
spojeno, velký svazek „Ve Světle Pravdy – Poselství Grálu“ tak, jak to Pán 
dokončil na Hoře. V r. 1931 pak následovalo „Poselství doznívá“ („Na-
chklänge“),  kde byly obsaženy promluvy,  které nám Pán postupně četl 
o nedělních pobožnostech.

V zimě 1926/27 měl  Abd-ru-shin dvě přednášky mimo Tutzing,  ve 
Stuttgartu, což zařídila rodina Kölleova. Jednu přednášku uspořádal také 
v Mnichově, v přednáškovém sále umělecko-průmyslového muzea. Malý 
sál byl plně obsazen,  ale jeho slova většině z nich nešla k srdci.  Poza-
stavovali se nad tím, že člověk nemá v sobě nic božského. Také článek 
v novinách „Münchener Nachrichten“ zavrhl tuto zvěst a tím odmítl Ab-
d-ru-shinovu výzvu k probuzení.

Po vydání malého Poselství míval Abd-ru-shin mnoho návštěv, ale pře-
devším dostával hodně dopisů a sdělení od těch, kteří se cítili obšťastněni, 
jak vyprávěl. Ale poznali ho snad jen nemnozí. Hodně výtisků Poselství se 
prý dostalo do klášterů a mnohé z nich byly kladně přijaty.

Velkou radost měl Abd-ru-shin z otevřenosti a přístupnosti spisovatele 
Georga Conrada,  velkého ctitele  Richarda  Wagnera,  protože vytušil,  že 
Wagnerovým úkolem bylo vytvořit posvátné slavnostní dílo Parzival.

Conrad byl bohužel už velmi starý a churavý, do Tutzingu mohl přijít 
jen jednou, na počátku. Abd-ru-shin ho ale navštívil několikrát a já jsem 
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mu směla vyřizovat pozdravy. Také jsem mu směla přinést růži z oltáře 
z květnové slavnosti 1927, kdy měl být pokřtěn (zpečetěn), ale už se jí 
nemohl zúčastnit. Georg Conrad byl dojat a rozechvěn až do hloubi nitra, 
plakal  štěstím. Tato posvátná hodina,  kterou jsme oba společně prožili, 
byla pro mě velkým darem, byla to hodina Světla.

Jednou  jsme  měli  doma  malý  večírek.  Bylo  to  ještě  v  době,  kdy 
Conrad, který bydlel blízko, mohl k nám na Möhlstrasse ještě docházet. 
Přijeli také pan a paní Bernhardtovi z Tutzingu a zůstali u nás, jak se to 
někdy  stávalo,  přes  noc.  Mimo  Georga  Conrada  zde  byla  i  Gabriela 
Englerth, tehdejší wagnerovská pěvkyně z Mnichovského státního divadla, 
s níž jsme byli spřáteleni. Byla to velká umělkyně a zároveň ryzí člověk, 
proto si jí Abd-ru-shin vážil. Po večeři zpívala svým překrásným hlasem 
pro Abd-ru-shina. Žel, sama se ani pak Poselstvím nezabývala.

Jednoho studeného prosincového dne 1927 se konal pohřeb pozemské 
schrány  Georga  Conrada.  Byl  to  velký  slavnostní  obřad  v  krematoriu 
s mnoha projevy, neboť to byla známá, velmi oblíbená a vážená osobnost, 
také jako básník a spisovatel známý a uznávaný, přitom skromný a prostý. 
Mezi mnoha lidmi stáli také pan a paní Bernhardtovi – a já.

Hned na počátku slavnostního obřadu paní Maria zneklidněla a začala 
něco hledat ve své kabelce. Pochopila jsem, že by chtěla něco napsat a po-
dala jsem jí zápisník a tužku. Pak mi pošeptala, že on, Conrad, nemůže to 
přehánění vydržet a prosí ji, aby s ním šla ven na volné prostranství. Tiše 
jsem doprovodila paní Marii ven. Když jsem viděla, že tam není nikdo, 
kdo by ji mohl obtěžovat, vrátila jsem se opět potichu dovnitř, abych neru-
šila pobožnost odpoutávajícího se lidského ducha, který si při tom vyprosil 
pomoc paní Marie. Bylo na ní vidět, jak je šťastná kvůli němu a vypadala 
opravdu radostně, když jsme Pán a já vyšli z krematoria.

Když jsem je na zpáteční cestě doprovázela k vlaku, procházeli jsme 
ulicemi Maximilian a Perusastrasse. Na rohu ulic Perusa a Theatinerstrasse 
zůstala paní Maria s výkřikem stát:

„Ach, jak to tady vypadá!“
A v prorockém vidění popisovala, jak zde v těchto ulicích všechno leží 

v troskách. Také nádraží viděla zničené přesně tak, jak se to pak všechno 
událo za náletu ve válce, kterou vyvolali lidé svým falešným zaměřením 
a působením.

Pán mi jednou řekl:
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„Většinu katastrof si lidé vytvářejí sami.“
Bylo to na Hoře, dlouho před válkou a bombardováním. Jednou se Ab-

d-ru-shin zmínil, že ho v Tutzingu vyhledal nějaký právník, který četl Po-
selství a potom také časopis „Gralsblätter“ a zeptal se ho, zda jistý článek 
v něm líčí skutečně jeho vlastní prožití, neboť má pocit, jako by byl na-
psán celým srdcem („mit Herzblut“ – „krví srdce“). Abd-ru-shin mu to po-
tvrdil.  Byly  to  články  uveřejněné  v  obou  posledních  číslech  časopisu 
„Gralsblätter“.

Jednou jsem směla jít  s  Abd-ru-shinem do Německého muzea v Mni-
chově. Prohlíželi jsme si mimo jiné i ponorky a letadla. Vidím ho, jako by to 
bylo dnes, jak stojí před letadly, vážný, se zákmitem hrůzy v rysech obličeje. 
Jeho oči byly úplně tmavé, když řekl: „Lidé budou i tyto stroje používat ke 
zkáze jako všechno, co smějí vynalézat. Dokud se lidé nezmění, nic nebude 
použito jen k výstavbě, nikdy jim to nemůže přinést opravdovou pomoc.“ Vi-
děl jistě dopředu, jakými hrůzami a utrpením, které jsme my lidé vyvolali, 
budeme muset projít. Jak často jsem pak za válečných náletů musela myslet 
na to, s jakým zděšením se Abd-ru-shin díval na letadla, cítě, jak strašně jich 
lidé zneužijí. A jak daleko může toto zneužití ještě dojít?

A teď ještě jednou k paní Klette. Vzpomínám si na jeden letní den nebo 
jaro 1927. Paní Klette bydlela se všemi dětmi v domě Luftových, pan a paní 
Bernhardtovi bydleli k mému velkému potěšení u nás. Mezitím musel Ab-
d-ru-shin učinit smutnou zkušenost, že také povolaní selhávají, když jako lidé 
nestojí správně a nejsou čistí. Jak často jsem ho viděla trpět tímto poznáním. 
Pán chodil s paní Klette po zahradě kolem dokola a já jsem cítila, že se jí 
dostalo posledního napomenutí.  Pán se  vrátil  do domu velmi vážný. Paní 
Klette se omluvila kvůli bolesti hlavy a k jídlu pak přišly k nám už jen „děti 
Bernhardtovy“. Téhož večera odjeli všichni,  i paní Klette se svými dětmi, 
zpět do Tutzingu. Příští den nebo za několik dní přišla ke mně paní Klette 
celá rozrušená a řekla mi, že Abd-ru-shin se od ní zcela odklonil a ona prý 
musí odejít. Ona ale přece ví, že je to Syn Člověka a nechce, aby ji zapudil.  
Úpěnlivě mě prosila, abych byla prostřednicí  této její  prosby.  Najednou se 
zdála velice pokorná, ale cítila jsem, že je nesmyslné za ni prosit. Naléhala na 
mě tak, že jsem přece jen jela za Abd-ru-shinem do Tutzingu, ale nebylo mi 
přitom moc dobře. Řekla jsem podle svého cítění, že přicházím vyřídit její 
prosbu, ale prosit za ni že mi nepřísluší, že by to bylo přece nemožné chtít za-
sahovat do Abd-ru-shinova vědění a jeho pokynů.
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On řekl vážně, že jí ponechal dosti dlouhou dobu k tomu, aby se mohla 
změnit. Nestalo se tak a teď by se už také nezměnila, je konec.

Paní Klette byla, pokud vím, jediná, kterou Pán sám vykázal. Později 
nechával všechno tak, aby se samo projevilo, a nesprávně stojící lidé se 
vždy zcela zákonitě ztratili. Čekání na to bylo pro Pána často velmi mu-
čivé.  Toho  dne,  kdy  paní  Klette  odešla,  mi  Pán  dal  přečíst  spisy 
o duchovním dění počátečního období, kdy poznala jeho misi a co všech-
no směla tehdy spoluprožívat. Jaká milost – a pak všechno zničila její silná 
touha po uplatnění a její chtění dostat se nad hranici, která jí byla dána 
jako člověku.

Jak dovedla zneužívat svou moc a jak právě slečna Irmingard musela 
pod ní trpět! Patrně nevěděla, že já jsem v této ještě velmi mladé dívce vy-
ciťovala jiný druh a jiné určení. Jednou se tak přede mnou zapomněla, že 
ve své nenávisti vyslovila nespokojenost, že nemůže zaujímat místo slečny 
Irmingard. Nikomu jsem o této hrozné věci neřekla, vědouc, že i při Ab-
d-ru-shinově shovívavosti to bude muset mít jednou svůj konec, pokud by 
u ní nedošlo k proměně.

Teď mi napadá jeden rozhovor s paní Marií. Seděla jsem vedle ní, když 
řekla jen tak mimochodem,  že Irmingard prohlásila, že se nikdy nevdá – 
proč vlastně ne?

„To je přece úplně jasné,“  řekla jsem nato, „její místo je přece u Ab-
d-ru-shina, kvůli němu je přece na zemi.“

Pravděpodobně chtěla paní Maria slyšet, co si o tom myslím, protože to 
bylo ještě v době, kdy byla v domě paní Klette, která chtěla ovládnout také 
paní Marii. A o Irmingardině určení se vskutku nikdy nemluvilo.

V květnu, v Den Holubice 1927 jsem směla být pokřtěna (zpečetěna) 
v Tutzingu. K slavnosti byla upravena velká jídelna v přízemí. Sám Pán mě 
k tomu připravoval po dobu osmi dnů,  kdy jsem směla pobývat  mimo 
domov. Jaký to byl dar! Jednou jsem stála vedle něho v zahradě, když mě 
důtklivě začal napomínat, že nesmím děkovat jemu, ale můj dík musí stou-
pat k Bohu, kterému všichni sloužíme. On je jen místodržící Boží na zemi. 
Podal mi to obrazně: Jestliže král pošle vyslance, aby přinesl dar, tu nedě-
kujeme doručiteli, nýbrž předáváme dík dál, králi. Tak je tomu i u něho. 
„Syn“ nepřijímá dík pro sebe, ale postupuje ho dál „Otci“.

Den před pokřtěním (zpečetěním) pravil Pán s úsměvem paní Marii:
„A co když nám omdlí?“
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Ale paní Maria mě utěšovala, že mé tělo by už mělo obdržet dost po-
moci na to,  aby uneslo tu sílu.  Můj muž ještě na to nestačil,  měl sice 
velkou úctu k „panu a paní Bernhardtovým“, ale víc nevyciťoval – a s Po-
selstvím se také ještě nevypořádal. Paní Maria ho léčila, za což jí byl velmi 
vděčný. Také naši nejstarší dceru Anneliese, která studovala na institutu 
v Mnichově, léčila během prázdnin a zbavila ji urputných bolestí hlavy, 
které jí už po mnoho měsíců nedokázal zmírnit žádný lékař.

Lásku k paní Marii nikdy neztratila, i když, žel, ani později nepoznala 
její vlastní bytí a původ. Musela jsem zakusit velkou bolest, než jsem došla 
k  poznání,  že  nikomu nemůžete  pomoci  svým vlastním cítěním a po-
znáním, ale že se musí otevřít každý sám. Nemůže to být vůbec jinak, spo-
čívá to v zákoně Božím. Mé dětí chtěly poznat mystéria rozumem – a tím 
zastřely své cítění. S mým mužem to bylo jiné, ten stále musel bojovat se 
svou potřebou uplatnit se. Mediálními cestami mohlo temno později použí-
vat jeho touhu po uplatnění a žárlivost vůči jiným povolaným a stále více 
ho másti.

Protože klesal  ve svých myšlenkách,  muselo být  i  jeho vedení stále 
nižší, až ho zmátli temní duchové. Bylo pro něho nepochopitelné, nechtěl 
uvěřit, že by jeho vysoký vůdce s ním už nemohl mít žádné spojení. Do-
mníval se, že to je ten, který mu říká, že on jediný je ten pravý, zatímco 
všichni ostatní by ho chtěli jen vytlačit a zničit.

Vnitřní nejistota a pochybnosti o spravedlnosti Pána způsobily, že se 
pak jeho obzor stále více zužoval.

Jednoho krásného letního dne jsem směla jet s panem a paní Bernhard-
tovými a jejich dětmi na výlet do Starnbergu. Abd-ru-shin chtěl vzít paní 
Marii na projížďku člunem, aby překonala svůj strach z vody. Ale paní 
Marií nebylo možno pohnout k tomu, aby do člunu nastoupila a prosila tak 
naléhavě, abychom ji té hrůzy ušetřili, až Abd-ru-shin poznal, že to nemá 
požadovat, protože to jasně souvisí s tím, co prožila jako Kassandra, kterou 
kdysi utopila Klytaiméstra. Neměla by být tedy vtažena do vibrací těchto 
vzpomínek. Paní Maria se uklidnila, hrůza jí zmizela z obličeje a hned z ní 
byla opět ta radostná, vzletná paní Maria. Učinila však malý ústupek, když 
souhlasila s tím, že pojede parníkem na hrad Berg.

Když jsme dopluli na druhou stranu, šli jsme parkem k votivní  kapli 
a dolů k jezeru na břeh, u něhož se utopil král Ludvík II. se svým lékařem 
Dr. Guddenem. Paní Maria označila místo tragédie trochu dál napravo od 
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kříže, který tu stojí. Musel být strašný ten boj dvou mužů zápasících ve 
vodě, kdy se nakonec oba utopili. Lékař nechtěl krále drženého v zajetí za 
nic na světě nechat uniknout a vrhl se za ním do jezera, ale ten se tak 
zoufale bránil, až je velké vlny strhly oba dolů. Paní Maria, prociťujíc ten-
to děj, řekla, že motivy lékaře musely být nesprávné, temné.

„Nedal mu snad tehdejší princ-regent k tomu peníze?“ zeptala se mě.
Na to jsem ani nepomyslela: „Na něco takového byl příliš korektní a šle-

chetný,“ odpověděla jsem. „Považoval za svou povinnost držet krále v zajetí 
při představě, že by všechny jeho plány a stavby mohly zemi zruinovat, ale 
jeho smrt určitě nechtěl. Možná v tom hrály úlohu i pletichy jiných.“

Paní Maria podotkla, že by se tím chtěla ještě jednou zabývat, pak by 
snad už viděla souvislosti zcela jasně. Ale potom se k tomu už asi nevrátila, 
alespoň já jsem o tom nic neslyšela, takže jsem na to také přestala myslet. 
Prohlédli  jsme  si  také  zámek  Berg,  který  byl  tehdy  ještě  přístupný. 
V prvím patře vlevo se jeden z pokojů návštěvníkům neukazoval.

„Tam  bydlel  králův  lékař?“  zeptala  se  paní  Maria  provázejícího 
úředníka a ten jí to potvrdil.

Poté  paní  Maria  řekla,  že  v  tom  pokoji  viděla  muže,  přirozeně 
v jemnohmotné formě, který seděl na podlaze s těžkou železnou pokladni-
cí, z níž, s ošklivým výrazem ve tváři, chtivě vybíral a počítal peníze.

Možná, že princ Albrecht, který nyní v zámku bydlí, přestavěl dům tak, 
že myšlenkové formy a temno vůbec byly odtud vypuzeny. Působí teď 
světle a svobodně, zbaven všeho, co na něm dříve lpělo. Škoda, že nyní je 
uzavřena také první, dolní část parku, kde stojí krásná lavička pod starým 
červeným bukem, kde jsme tehdy všichni dlouho seděli a hovořili o zvlášt-
ních věcech.

V létě přijela do Tutzingu také paní Illig, která si pro sebe a děti najala 
na léto malý domeček.

Ve Vídni žil jeden stoupenec Poselství Grálu, pocházející z Maďarska, 
Josef Molnar se svou paní, která byla stejného smýšlení.

Molnar připravoval Abd-ru-shinovi přednášku v lékárnickém sále.
Paní Illig a já jsme směly doprovázet Abd-ru-shina a paní Marii. Na 

této cestě se už projevovalo, že paní Illig se pohybuje zvlášť nablízku paní 
Marii, pro jejíž ochranu byla určena. Později na Hoře obdržela 1. povolání 
jako „vnitřní strážkyně brány“ a byla pak neustále kolem paní Marie. Pán 
a paní Molnarovi se o nás a o všechno postarali. Na procházce městem se 
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Pánovi líbilo velkorysé náměstí Burgtheaterplatz, ale především ho zaujal 
Štěpánský dóm. Vystoupil se mnou až nahoru na věž, odkud byl rozhled 
na celou Vídeň, okolní lesy a výšiny a přirozeně i na tok Dunaje. Měl ra-
dost z této vysoko se tyčící stavby a zdůraznil, že je na ní skutečně vidět 
hlubokou úctu k Bohu a pravou zbožnost jejího stavitele. Jen tak mohla 
vzniknout tato stavba. Nejvíce to cítíme právě u gotických kostelů jako 
např. u chrámu „Münster“ v Ulmu. Jednou si Abd-ru-shin a paní Maria 
s námi  oběma  zajeli  kolem  poledne  do  Prátru.  Navštívili  jsme  také 
Schönbrunn.

Večer byl „Sál lékárníků“ tak plný, že by se sotva ještě někdo dostal 
dovnitř. Abd-ru-shin byl velmi vážný, ještě teď ho vidím stát za pultem. 
Jedním pohledem,  který  obsáhl  velký  prostor  a  jistě  vnikl  do  každého 
jednotlivce, přehlédl to množství lidí a řekl:

„Kdo přišel s nedobrými myšlenkami, ať opustí tento sál.“
Tu vznikl  vzadu neklid a  po  chvíli  vynášeli  ven  nějakého mladého 

muže, který při těchto slovech dostal křečovitý záchvat. Byl snad posedlý? 
Už nevím, co tehdy Abd-ru-shin k tomu řekl.  Po přednášce přistoupila 
k Abd-ru-shinovi malá, velmi jemná stará dáma, hluboce dojatá, s přáním 
udržet si s ním spojení. Byla to paní Herrmannová, původem Angličanka, 
která se narodila v Indii a prožila tam své mládí. Pokud vím, přednesl Ab-
d-ru-shin přednášku „Bylo jednou…“ („Es war einmal…“).

Příštího dne ráno jsme zase jeli zpět. V oddělení nebyl nikdo cizí. Ve-
dle paní Marie seděla paní Illig, vedle Pána já. Pán byl velmi, až nezvykle 
živý a radostný. Hovořil o neobyčejných duchovních věcech, vycházeje ze 
svých přednášek. Vím, že jsem to jen tak vpíjela do sebe dovnitř, ale ve 
vědomí mi nic nezůstávalo. Bylo mi, jako by mě to unášelo někam pryč. 
Tu zvolala k němu naproti sedící paní Maria:

„Ale no tak, zacloň se přece víc, jak to má Lissi (paní Maria mě tak 
často nazývala) vydržet a ještě když sedí na Tvé straně. Teď by málem 
omdlela.“

Nyní mi byl můj podivný stav jasný, ale byla jsem šťastná a vděčná za 
tento dar a doufala jsem, že můj duch to přijal. Oba se na mě usmívali a já 
jsem se už opět cítila řádně a dobře ve svém těle.

V červenci konal Abd-ru-shin velice vážnou a povznášející  slavnostní 
pobožnost. Zodpovědnost za to, že smíme sloužit, hluboký smysl a účinky 
věrnosti  Svatému Grálu,  to  vše  se  do  mě nesmazatelně  vrylo.  Byla  to 
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Slavnost, při níž probíhalo duchovní dění, úkon Grálu: svěcení praporů.
Znali jsme se s panem Dr. Heyerem, vyhledávaným lékařem nervových 

chorob v Mnichově. Protože léčil hlavně hypnózou a my jsme z Poselství 
Grálu věděli o jejích duchovních vazbách a následcích, chtěli jsme ho také 
přivést k tomuto poznání. Abd-ru-shin, jehož tento lékař zajímal, přijal po-
zvání na setkání s ním. Po jídle jsme zůstali sedět v kruhu. Dr. Heyer mu-
sel jistě v Abd-ru-shinovi vypozorovat mimořádnou osobnost. Ten ovšem 
seděl  mezi  námi jako vždy prostý a skromný.  Mluvil  ale velmi vážně, 
klidně jako obvykle, přece však velmi důrazně, obraceje se k Dr. Heyerovi, 
jak je hypnóza pro lidi nebezpečná. Rozhovořil se důkladně o tom, že i při 
nejlepší vůli způsobili lékaři, neznalí zákonů stvoření, tímto léčením dale-
kosáhlé škody. Cítila jsem, že z Abd-ru-shina vychází veliká síla a přála 
jsem tomuto vynikajícímu lékaři, aby pochopil a našel v Poselství alespoň 
toto poznání.

Ten sice klidně naslouchal, ale nakonec pokrčil rameny a uzavřel se. Řekl, 
že tímto způsobem může zbavit lidi bolesti a utrpení a to je jeho úkol jako lé-
kaře. Vůbec nechápe, jak by mohla hypnóza v tomto smyslu škodit, on s ní 
má jako s terapií ty nejlepší zkušenosti. Abd-ru-shin musel i zde poznat, jak 
těžko se dají lidé poučit, jak je pro ně těžké oprostit se od toho, v čem pevně 
uvízli, a pro lékaře s příliš velkým sebevědomím zvlášť. Věda byla tehdy ještě 
velmi strnulá, jak si stěžoval i jeden známý lékař.

Zvláštním darem pro nás byly dny, kdy Abd-ru-shin a paní Maria zůstali 
párkrát u nás přes noc a jednou jen Pán sám. Náš dům se mi zdál jako posvě-
cený.

Jednou navštívil  Abd-ru-shina také známý badatel  v  oboru duchovních 
věd,  velký  okultista  profesor  Schrenknotzing.  Bylo  to  u  Luftových,  kde 
tenkrát Abd-ru-shin občas přijímal návštěvy. Mezitím jsme byly s paní Marií 
pospolu. Ta se svým báječným, živým temperamentem, polohněvivě, polove-
sele prohlásila, že takový člověk je si příliš jist sám sebou, než aby citem po-
chopil, co mu ještě chybí. Tak to také bylo. Nevzpomínám si, že by ten člověk 
pronikl hlouběji do Poselství Grálu, které varuje před okultními pokusy.

Jednoho dne koncem roku 1927 Pán prohlásil, že musí jít hledat nějaké 
místo na hoře, které mu bylo určeno. Odjel úplně sám, za tři dny se vrátil 
a oznámil nám, že tu „Horu“ už našel a že by se tam chtěl co nejdříve přestě-
hovat. Tak šťastného jsem ho snad ještě neviděla. Je to prý jen malý domek 
na výšině nad údolím Innu, na úbočí Karwendlu, odkud je rozhled do široka 
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do daleka. V dáli se rýsují hory, jimiž je údolí orámováno, Kaiser a Stubaier. 
Výšinu pokrývají louky, povlovně se táhnoucí a jemně se vlnící, což působí 
tak blahodárně a on to má tak rád. To je ta Hora, určená odedávna pro tuto 
dobu, Svatá Hora, na níž má být zakotveno Světlo a kterou on sám musel vy-
hledat.

Pán měl Tutzing velmi rád, zvláště ten daleký výhled na jezero s hora-
mi v pozadí, rád by tam strávil v klidu ještě pár týdnů, ale už to nešlo. Ne-
mělo to být, Pán už na to neměl čas.

Ještě je třeba zmínit se o tom, že paní Herrmannová z Vídně přijela do 
Tutzingu, když se krátce předtím ohlásila u Abd-ru-shina. Rozhodla se, že 
bude žít  v  Pánově blízkosti  a ve Vídni se vším skončila. Ubytovala se 
v Tutzingu a na jaře 1928 odešla s námi na Horu. Bydlela nejprve v malém 
domečku vedle sestry Rosy, která také přišla brzy po nás.

Před stěhováním vedl Pán ještě jednu slavnost, 5. ledna, pokud se pa-
matuji. Několik osob bylo pokřtěno (zpečetěno), ale už si na ně nemohu 
vzpomenout. Můj muž Dr. Wilhelm Gecks byl také přitom, jakož i slečna 
Annemarie Peters z Magdeburku. Protože Pán vycítil, že je to žena velmi 
senzitivní, měla jsem se jí ujmout. Později to bývala často moje služba při 
slavnostech, starat se o takové lidi. Šla jsem jí tedy naproti k vlaku, abych 
ji zavedla domů, kde měla bydlet. Vystoupil však někdo úplně jiný, než jsem 
si představovala, soudíc podle obrázku mladého děvčete, který poslala.

Můj první dojem byl zarážející a u Abd-ru-shina a paní Marie tomu 
bylo  také tak.  Byla  to  osoba  velmi exaltovaná,  jejíž  rozrušení  bylo tak 
velké, že ji téměř celou noc nebylo možno uklidnit. Abd-ru-shin a paní 
Maria řekli po několika dnech dobrotivě, že to vypětí snad zachází přece 
jen příliš daleko.  Neřekla jsem ani  slovo o tom, že jsem už téměř vy-
čerpaná působením jejího druhu. Ještě pár dní zůstala slečna v Tutzingu 
a pak odcestovala zpět domů. Konečně se pohnulo stěhování a já jsem 
směla každý den přicházet a pomáhat balit. A potkalo mě štěstí, že jsem 
směla jet s nimi na pár týdnů na Horu, abych i tam pomáhala při stěhování 
a zařizování. Z Berlína přijela paní Illig, která také směla jet s námi.

Bylo to ještě v Tutzingu, když Pán hovořil o tom, že paní Maria je částí 
Jeho, Abd-ru-shina, že se v Něm rozplyne a zcela s Ním spojí při vstupu do 
Světla. Tehdy jsem tomu ještě dobře nerozuměla. Tak jsem toto vysvětlení 
přijala nejprve opravdu dětsky pozemsky a naříkala jsem, že paní Maria 
zde  už  více  nebude  a  pocítila  jsem  především  jen  velkou  bolest 
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z rozloučení. Zní to nepochopitelně, ale přijala jsem to jen v úzce omezené 
pozemské malosti. Abd-ru-shin se usmíval ve své veliké dobrotě a shoví-
vavosti. Objasnil mi to a uvedl mě do vyššího duchovního pochopení toho-
to procesu záření. Od té doby mi bylo jasné mystérium Jeho poslání a Jeho 
působení na zemi v pozemském šatě, jakož i to, že je spojen v paprsku se 
svým nejvyšším Bytím ve Světle. Pochopila jsem i sounáležitost paní Ma-
rie. Přirozeně že při rozumovém myšlení to nemůže být úplně jasné, i když 
to tak vypadá, je to klam. Jen duchovní prožití v citu nám může dát tuto 
představu.

Světlé  jméno  Ducha  Svatého,  Imanuel,  v  Tutzingu  ještě  nevyslovil. 
Teprve když se 18. dubna 1931 tento paprsek úplně spojil s Parzivalem – 
Abd-ru-shinem k působení ve hmotnosti jako „Syn Člověka“, dal nám toto 
jméno a naposled vysvětlení v přednášce „Budiž Světlo!“

Nikdy nezapomenu, jak jsem v Mnichově při pobožnosti četla Pánovu 
přednášku  „Budiž  Světlo!“  a  jak  mě  světlá  síla  prozařující  toto  Slovo 
prožhavovala a proudila mnou tak, že to moje tělo sotva uneslo. Když jsem 
to pak Pánu sdělila, řekl mi, že jde o přirozený děj při vnitřním a vnějším 
otřesu, způsobeném duchovním přijímáním síly ze Slova, jež vysvětluje 
nejvyšší světlé dění.

Lidé se mají vždy držet vedení ze Světla a skrze zakotvení Světla na 
Hoře čerpat stále novou sílu k uskutečnění života podle Božích zákonů. 
Paní Maria mi po Pánově odchodu vyprávěla, že tehdy v Bischofswerdě 
po pohřbu jeho pozemské schrány volala, proč je obě nevzal s sebou, proč 
v Kipsdorfu odešel bez nich.

Pak ale hned pochopila – nebo jí to pak řekl on –, že má ještě zůstat ku 
pomoci lidem, kteří by to jinak ještě nedokázali.

Ach, paní Maria mi také ještě řekla, že jí Pán odtamtud pověděl, že je 
všemi zklamán, že nikdo se nestal takovým, jakým by měl dávno být, ani 
ti, kteří se snažili sloužit, ne, nikdo! Hrozné! A proto je to dvojnásobná 
milost,  že se  ještě  smíme namáhat v  paprsku Světla.  Když jsem tehdy 
v Iglsu nalezla vytouženou světlou Pravdu, domnívala jsem se, že i já se 
mohu stát hned ve všem správnou! Ano, Pán do nás také zpočátku vkládal 
velké naděje, než poznal, jak temno silně obaluje zemi a ovládá ji a jak sví-
rá všechny lidi a drží je v omezenosti a ztrnulosti. Bez silné pomoci Světla, 
jenom sám svými silami by se nikdo z těch, co ještě po něčem touží, nedo-
stal z toho temna ven, do zdravé, světlé země. My, kteří dík této milosti 
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smíme  přesto  všechno  ještě  sloužit,  musíme  se  skrze  ni  stát  skutečně 
pravými nositeli Světla!

Při mé poslední návštěvě v Kipsdorfu v květnu 1941 mi Pán řekl:
„Kdybych ještě jednou zatoužil po domově tak jako před čtrnácti dny, 

Otec pro mě přijde. Všechno jsem splnil. Slovo a jeho účinky se zachvívají 
ve vesmíru. Mohl bych jít. Ale když odejdu, bude to pro lidstvo nesmírně 
těžké.“

A v téže době, ve městě Kötschenbroda, kde mi byl ukázán dům, který 
patřil paní Marii a kde ji Pán v r. 1920 našel, řekl také, že bez pomoci 
Světla by lidstvo jen samo ze sebe nikdy nemohlo najít východisko z toho-
to chaosu.

A jaká to byla milost, že nechal ještě na zemi přímé spojení se Světlem 
v paní  Marii  a také slečnu Irmingard,  abychom to ještě mohli  dokázat 
a aby mohla vzniknout nová, Boží říše, podle Jeho Vůle!

Musíme toho dosáhnout s touto Božskou pomocí!
Teď jsem trochu předběhla ve svém prožívání. Bylo to způsobeno na-

ším shromážděním učedníků 21.–22.  dubna 1956,  třetím pod vedením 
slečny  Irmingard  a  pana  Alexandra,  kdy  se  tato  doba  a  slova  Pánova 
dostaly zvlášť do popředí a znovu ožily.

V souvislosti s tím, co jsem uvedla dříve, vzpomínám nyní ještě na je-
den Pánův výrok, který pronesl,  když jsem při svém posledním pobytu 
v Kipsdorfu směla přijít k němu do pracovny. Byl tak vážný a smutný, byl 
to také jeden z těch dnů, kdy hovořil o tom, že možná brzy odejde. Tehdy 
řekl – a v jeho slovech se chvělo hrozné zklamání –, že od lidí nic víc neo-
čekává, že těch zklamání už bylo dost. Kdyby mu byla ještě k tomu dána 
možnost, chtěl by prožít radost z jednotlivců, kteří nezklamali. Radoval by 
se z nich a za ně.

Hrozná, ostrá bolest mi pronikla do srdce a zachvacuje mě vždy znovu, 
když si na to vzpomenu. Ale Pán, vida mou bolest, usmál se na mě s ne-
představitelnou božskou laskavostí a dobrotou, takže jsem se, jako by za-
halena jeho světlými paprsky, znovu vzchopila. A přece, i já jsem ho zkla-
mala – a jak jsem se mohla a měla vyvíjet pod tímto přímým  světlým 
vedením.

Snad se tento spis plný bolesti stane děkovnou modlitbou, která bude 
smět stoupat k Němu vzhůru a skrze Něho dále ke stupňům Božího trůnu! 

Elisabeth Gecks – duben 1956
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Část třetí: Doba na Vomperbergu částečně i později od února 
1928
Směla jsem pomáhat při stěhování z Tutzingu na Vomperberg. Z Berlí-

na přijela na Horu také paní Illig. Byl zářivý, i když velmi chladný zimní 
den. Ve Vomperhofu byla krátká polední přestávka a pak se šlo po velice, 
tenkrát  ještě  úzké  a  příkré  horské  cestě,  vzhůru  k  malému  horskému 
domku. Vidím stále ještě před sebou to putování, plné očekávání, ale také 
pro paní Marii velmi obtížné. Směla jsem nést klec pro ptáky slečny Ir-
mingard. Je to jako by to bylo včera. Nevytopený dům byl ledový. Stě-
hovací vozy nemohly projet po úzké horské cestě a musely jet kolem chaty 
pro sáňkaře. Tak se stalo, že první den dojel jen jeden a kromě všech věcí 
pro kuchyň chybělo všechno ložní vybavení,  polštáře a pokrývky.  Měli 
jsme jen to, co si každý přinesl. Tak byla noc nesnesitelně studená. Slečna 
Irmingard a Elisabeth spaly pro nedostatek místa v jedné posteli a paní Il-
lig a já v druhé. Poněvadž na spánek nebylo ani pomyšlení, tiše jsme se 
bavily. Nakonec jsem si natáhla své vlněné rukavice. To slečnu Irmingard 
srdečně rozesmálo. Její smích byl nakažlivý, takže jsme se musely smát 
všechny, z vedlejšího pokoje se ozval docela vesele Pánův hlas:

„Oh, jak ten smích dělá dobře!“
Náš úlek, že jsme se bavily příliš hlasitě, se změnil přirozeně v radost. 

Alexandr si obsadil podkrovní světničku a tam mrznul.  Bydlel tam pak 
několik let.

Po tři týdny jsem směla s paní Illig pomáhat a stravovat se tam. V do-
mečku však bylo velmi málo místa, proto jsem po několika dnech začala 
chodit každý večer do Vompu. Cesta byla zmrzlá a tmavá, to mi ale neva-
dilo. Byla jsem šťastná a věděla jsem, že mě malí bytostní chrání. Bylo to 
nutné, ne lehkomyslné. Těšilo mne to. Jen mě trochu mrzelo, že jsem ne-
byla tak šikovná jako paní Illig, nebyla jsem obdařena takovou praktičností.

Hlavní věc byla, že uměla tak mnohé, že na této samotě nahrazovala 
tehdy řemeslníky. Byla jsem šťastná, že jí mohu ulehčit ve všedních pra-
cích, které se též musely vykonat.

Dávala mi svou převahu velmi cítit, takže to nezůstalo nezpozorováno. 
Brzy si mě zavolal Abd-ru-shin do svého pokoje a řekl, že ví, že musím 
pod paní Illig trpět, ale mám prý myslet na to, jak jsou i v životě člověka 
důležité kladivo a kovadlina, jedno potřebuje druhé, aby mohly navzájem 
působit.
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Obraz těchto slov,  která  mi Pán dal,  mne provázel  po všechna léta 
a pomáhal mi v leckteré jinak deprimující situaci. Dokud jsem byla příliš 
měkká, nemohla jsem být kovadlinou, proto jsem musela být správně vy-
klepána, a tohle v mém případě k tomu patřilo. Kromě toho jsem si uvědo-
mila, že jeden druhého musí svým způsobem doplňovat a pomáhat mu, že 
se tak musí podílet na věci, která má z toho vzejít.

Nutí mne to vylíčit podrobně tak mnohé, co je přece osobní. To proto, že 
v každém slově Pánově, které platilo mně, byla taková hloubka a mnoho-
strannost,  že obsahovala pomoc pro nás lidi  vůbec.  Proto jsem mohla již 
často pomoci jiným a být  pro ně poučením, třebaže jsem se neukazovala 
zrovna v nejlepším světle, když jsem odhalovala své nedostatky. Jak bylo teh-
dy v životě Pánově všechno prosté i obtížné. Nejnutnější věci bylo třeba ob-
starat v Innsbrucku. Nevadilo mu, že se o to sám staral. Vždy šel ve všem ra-
dostně příkladem. Jeho pozemský život byl dokonalým příkladem.

V primitivním domečku na  příklad  nebyla  vana.  Bylo  nutné ji  koupit 
v Innsbrucku. Směla jsem Abd-ru-shina a Alexandra doprovázet. Cesta byla 
velmi namáhavá a nebezpečná, protože se muselo vystupovat po zledovatělé 
lovecké stezce. Strachovala jsem se o Pána, ale on bral ty trampoty s tak vese-
lou  samozřejmostí,  že  se  tento podnik  jako všechno,  co se  muselo  udělat 
v pozemskosti, změnil v radost.

Tak jsem se učila, jak zaujímat správné stanovisko ke všem pozemským 
věcem, a jak se k nim radostně i duchovně stavět.

Když bylo vše zařízeno, měla jsem se vrátit do Mnichova. Zdálo se mi, že 
to neunesu. Byla jsem pak překvapena a šťastna, když mi Abd-ru-shin řekl, že 
si můžeme vystavět na jeho pozemku domeček, bude-li můj muž srozuměn se 
sem nastěhovat, abychom žili v jeho blízkosti. Můj manžel s tím rád souhlasil. 
Dědictví po mém otci mi umožňovalo být nezávislou a mé nejmladší dcerce 
lékař doporučil pobyt v horách ze zdravotních důvodů.

Přestěhovali jsme se už koncem května do našeho dřevěného domku, kte-
rý byl vystavěn tak, aby tu mohli bydlet i hosté Pánovi. Kromě toho tu stál 
ještě jeden domek se dvěma vchody do obytných místností. V jedněch, kde 
byla  i  kuchyně,  bydlela  paní  Illig,  do menších se  nastěhovala  sestra  Rosa 
a u ní se ubytovala paní Herrmannová, která vyučovala děvčata a také mou 
dcerušku.

Abd-ru-shin denně sledoval práci tesařů ze Schwazu. Našel si také růz-
né cestičky, které ho obzvláště těšily. Směla jsem je také poznat, když jsem 
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doprovázela jeho a slečnu Irmingard. První byla střední cesta na dolním 
konci horského svahu „Gralshöhe“. Stála tam lavička, odkud byl volný vý-
hled do údolí Innu, na klášter Ficht a v dálce na „Divokého císaře“. Dnes 
ve výhledu brání vzrostlé smrky. Na stejném svahu, ale výše, byla cestička, 
k níž se dalo projít  průchodem. Tady také byla umístěna pěkná, zelená 
lavička, na níž Pán často rád v klidu lesa odpočíval.

Bylo to někdy začátkem května, když mě vzal Abd-ru-shin na cestu 
k „Obratu světů“, kam ho to stále táhlo. Význam tamějšího duchovního 
dění v té době ještě dřímal jako ve spánku, aby se v určený den probudil.

Jednou jsem směla jít s Abd-ru-shinem a paní Marií k prostřední cestě. 
Když jsme se vraceli  domů,  bylo to na luční  cestě pod domem Grálu, 
hovořil Abd-ru-shin o blížícím se soudu. Byl nádherný slunečný, jarní den.

Najednou při  Pánových slovech a jeho vysvětlení,  týkajícího se vy-
sokých bytostných, otřásl jasným, klidným jarním ovzduším mohutný úder 
hromu. Po Pánově obličeji proběhl radostný záblesk:

„Merkur mě zdraví. Posílá pozdrav mým slovům,“
tak zůstala jeho slova v mé vzpomínce. A paní Maria radostně tento 

pozdrav vysokého bytostného Božího služebníka potvrdila.
Dne 28. května 1928 jsme mohli prožívat první „Slavnost Holubice“ na 

Hoře. Jídelna v domě Grálu se změnila v místo pro pobožnost. Pán stál za 
oltářem a naše prožívání nebylo prostorem omezeno.

To léto podnikal Abd-ru-shin mnoho vycházek a dalekých výletů, na 
které nezapomenu, např. do St. Georgu ve Felssenském údolí na druhé 
straně Hochnisslu.

Jednou jsem směla jít s Pánem a slečnou Irmingard k „pěti pastvinám“. 
Bylo nádherné letní ráno. Pán se radoval z výhledu a tiché horské přírody 
daleko od shonu lidí, takže jsem byla dvojnásob šťastná. Nahoře se nabízel 
pohled na louky, které se pod námi rozprostíraly, na Vomperberg, na němž 
byl dům Grálu. Pán na to shlížel pln radosti.

„Jak se krásně rozprostírá na tom lesním svahu. Přijde mnoho lidí, kteří 
mne hledají a kteří chtějí sloužit svaté věci. Vyroste velké sídlo.“

Náhle se však jeho rysy zastřely,  zatemnily,  jako by se hrůza na ně 
položila, a zvolal hlasem tak plným bolesti, že se mi srdce skoro zastavilo:

„A pak zase přinesou nahoru to své malé lidské! Oh! Jak budu potom 
opět toužit po svém domově!“

Byla jsem jako ochrnutá hrůzou a bolestí. „Pane, to přece není možné, 
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hledají-li Pána a chtějí sloužit Grálu!“ zvolala jsem.
„Ach, lidé,“
řekl jen ještě a v jeho hlase, v těchto slovech bylo tolik děsivého tušení 

všech zklamání, všech selhání i povolaných. Obrátil se a vrátil se zase do 
přítomnosti. Jeho rysy byly zase prozářeny a sestupoval svými rychlými, 
krátkými kroky, v nichž bylo tolik síly a harmonie. Už nikdy o tom nemlu-
vil. Já jsem si tento otřesný zážitek uvědomila, když během let bylo připra-
veno Pánovi jedno zklamání za druhým.

Stále více lidí prosilo, aby smělo žít na Hoře. Pán, poznávaje v nich po-
volané,  jimž byla splněna jejich dávná prosba sloužit Synu Člověka při 
jeho poslání na zemi a kteří své poslání poznali, vyhověl všem prosícím 
a vycházel jim vstříc v radostné důvěře. Viděl také dobré chtění, které této 
prosbě jistě nechybělo. Avšak jak se osada rozrůstala, čím více lidí při-
cházelo na Horu – tím více nebo méně přinášeli s sebou své „malé lidské“. 
Ano, zde nahoře mělo být jen jediné: úsilí naplňovat vůli Boží a při tom 
oživovat čisté, pravé lidství, stoupat v lásce ke Světlu a tím působit a napl-
ňovat také pravou lásku k bližnímu. Nebyl od nás očekáván mnišský život, 
měli jsme však býti pravými, přirozenými lidmi, kteří se svobodně vyvíjejí 
v odpovědnosti. Všechno staré a malé lidské jsme měli nechat za sebou 
v rostoucím poznání nového.

Mohl však  proud Světla námi čistě protékat? Ach, jak byl Pán vždy 
zklamanější,  vždy  smutnější.  Kdo  se  osvobodil  od  „Propasti  vlastních 
přání“? Pánova slova byla stále varovnější. A ti, jimž byla obzvlášť určena, 
ti je na sebe nevztahovali.

Po jednom takovém kázání v hale jsem přišla k Pánovi. Zdálo se mi, že 
mé selhání je tak veliké, že již nemohu doufat. Pán se na mne dobrotivě 
usmál a řekl smutně:

„Vás jsem svým napomenutím nemínil.  Ti,  jimž bylo určeno,  je na 
sebe nevztahovali. Tak je to vždy. Jedni berou má slova na sebe a vidí 
v nich napomenutí sebe samých a druzí, kteří je nutně potřebují, jdou ko-
lem nich v domnění, že je nepotřebují! Už když odcházejí z pobožnosti, 
žvaní, myslí na něco jiného, všedního … a to vlastní, co jsem jim dával, už 
od nich odletělo!“

Toto bylo řečeno později, avšak na tato slova plná bolesti jsem si vzpo-
mněla v souvislosti se zklamáním Pánovým ve chvíli, kdy se mi ve vzpo-
mínce vynořila starost o mne samotnou, která byla také určitě oprávněná, 
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neboť moje chtění bylo vždy větší než to, co se mi dařilo.
Onoho dne jsem byla na odpoledne pozvána s několika jinými dámami 

k paní Halseband. Vím ještě, že bych byla šla raději sama do lesa, abych 
přemýšlela  o  Pánových slovech,  abych sama mohla lépe splňovat.  Do-
mnívala jsem se však, že by bylo nesprávné odmítnout a doufala jsem, že 
chvíle tam strávené budou také probíhat pod zdrcujícím dojmem Pánova 
kázání. Ještě nyní však pociťuji hrůzu a zklamání nad průběhem toho po-
zvání. Paní Halseband vystupovala v roli dámy velkého světa plná radosti. 
Mělo to být dámské odpoledne (Damentee), které bylo vzdáleno veškeré-
mu vědění Grálu, zato s nicotnostmi všedního dne a potěšeními světa dole 
v nížinách. Nebylo cítit ani stopy po doznívání dojmů z onoho rána, jinak 
by to muselo být jiné. Myslím, že jsem bolestí oněměla. Chtěla jsem něco 
říci, ale nedostala jsem ze sebe slova. Což by byla má slova pomohla? Úlek 
Pánův při jeho vidění tenkrát nahoře na pastvinách, zklamání z nás, lidí, to 
mě skoro udusilo.

„Čím se zabývají, když odcházejí z pobožnosti, to také dobře vidím!“
To mi Pán také tenkrát řekl. Večer jsem o tomto povrchním odpoledni 

mluvila s paní Reinhard (myslím, že to byla ona). Ona sdílela stejný názor.
Vraťme se však k prvnímu létu na Hoře.
Tenkrát se jako první zdola nastěhoval pan Könecke. Abd-ru-shin to ne-

chtěl dovolit. Musela jsem to odříct. Poněvadž ale neustále o to prosil, Pán 
dal svolení a on se nastěhoval k nám, protože tehdy neměl peníze, aby se 
ubytoval jinde. Byl plný Poselství a Pána. Paní Marii se tu však něco nez-
dálo, poněvadž stále něco kritizoval a přitom neměl žádné poznání.

Snad nevědomky cítil, že paní Maria nemá k němu žádnou zvláštní dů-
věru. Řekla mi:

„Nevím proč, ale mám z jeho přání nedobrý pocit i vzhledem k vám, 
přinese vám jen starost.“

Po několika zážitcích s ním se toto tušení potvrdilo. Naše nejstarší dce-
ra, po několika měsících pobytu na Hoře, kdy nalezla cestu k učení a byla 
šťastná, odjela do Drážďan, aby studovala zpěv. Brzy potom ztratila zase 
svou vnitřní cestu. Nějakou dobu zůstala s Köneckem v našem domečku 
sama. Tehdy mi Pán řekl, že to zavinil Könecke, že on to byl, kdo jí tak 
uškodil svými kritickými poznámkami, které smazaly její poznatky. Tak 
jsem to aspoň pochopila. Pán možná jen řekl:

„Je to Könecke, kdo, jí tak uškodil.“
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Tehdy Pán řekl v souvislosti s některými nedorozuměními (určitě se to 
týkalo především pana Halsebanda):

„Být  věcný,  to  je  správné,  ale  věcnost  se  nesmí  zaměňovat  s  rozu-
movou střízlivostí. Ta nemá s věcností co dělat.“

V tomto prvním létě na Hoře Pán často hovořil o blížícím se soudu 
a co všechno při dnešním stavu lidstva způsobí. Mluvil též o očistě, která 
přinese katastrofy, jež budou vyvolány při konečném dění na zemi na po-
čátku nové Říše Boží na zemi. Paní Illig si zřejmě myslela, že se to vše 
stane do podzimu. Vím jen, že Pán stál s námi dvěma u našeho domku, 
když paní Illig řekla:

„Nejpozději do podzimu bude po všem.“
Tehdy Pán velmi zvážněl a řekl, že si o tom nesmíme dělat žádné před-

stavy. Nikdo to nemůže určit, ani on ne, jenom Bůh sám. Později mi jednou 
Pán řekl, zděšen, jakým způsobem se mnozí zabývají myšlenkami na blížící 
se katastrofy:

„Jak si to jenom představují, co se stane! Tak, jak si lidé představují, že 
soud proběhne, to by Země vůbec nemohla dál existovat, všechno by bylo 
zničeno!

Jestliže záplavy budou muset bořit nebo přijdou spalující vedra, tak se to 
nestane  nikdy  všude  najednou.  Bude  to  tady  a  pak  tam.  ‚Soud‘  přinese 
duchovní třídění, rozhodnutí pro každého podle jeho úsilí vzhůru nebo dolů, 
ke Světlu nebo k temnu. Katastrofy si však lidé zaviní většinou sami.“

Někdy přišel Abd-ru-shin s paní Marií a s dětmi si s námi posedět. Byla to 
pro nás velká radost. Pán byl také šťastný a byl jako člověk dojemně prostý. 
Uměl se radovat z každé maličkosti. Obzvláště vyciťoval naše dobré chtění 
a naši vděčnost, které mu působily radost. A každé slovo, které pronesl, bylo 
vždy darem. A když mlčel, seděli jsme tiše, šťastni, přijímajíce v harmonii 
darující sílu jeho záření.

Dne 24. června, na svátek Jana, byl obzvláště krásný večer a Pán byl zase 
jednou u nás. Tenkrát jsem prostřela stůl na louce před domem. Seděli jsme 
všichni ještě venku, když se setmělo a na všech kopcích vzplály jánské ohně. 
Na svátek Jana si vždy připomínám ten krásný večer a Pánovu radost.

Ráda bych se zmínila o zážitku, při němž jsem poznala na sobě výchvěvy 
myšlenkových forem, které mohou škodit,  jestliže se jich hned nezbavíme. 
Bylo to na podzim 1928, můj muž se vrátil do Mnichova. Tenkrát mne vy-
zval  pan  Könecke,  abychom  se  šli  projít.  Procházku  lesem můžeme  prý 
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využít k rozhovoru. On se cítí stále tak sám. Nechtěla jsem ho urazit, nic jsem 
v tom neviděla. Tak jsme šli do lesa. Vůbec si nevzpomínám, o čem jsme na 
té procházce mluvili, zda o hudbě, přírodě nebo o něčem jiném. Vím jen, že 
po návratu řekl, že bychom si měli častěji vyjít a že teď, když můj manžel 
není na Hoře, bych se mu neměla vyhýbat. Je prý to nesmyslné a je to škoda. 
Myslela jsem si, proč bych s ním nemohla jít na procházku, jsem vdaná, nic 
na tom není. Cítila jsem se však nějak nesvá, ale už jsem o tom nepřemýšlela. 
Příští den jsem byla pozvána k Pánovi. Byl velmi vážný, řekl:

„Včera byly kolem vás výchvěvy, které by neměly být a zde na Hoře už 
vůbec ne!“

Zhrozila jsem se a zároveň jsem byla udivena, nechápala jsem to. Řekl:
„Moje paní mi to řekla.“
Abd-ru-shin  mi vysvětlil,  že  vycítila  nebo viděla  naši  procházku.  Vím 

ještě, že jsem byla zoufale nešťastná a nemohla jsem pochopit, co nesprávné-
ho mohla paní Maria vidět. Byla jsem si plně vědoma čistoty svých myšlenek. 
Řekla jsem:

„Pane, nahlédněte do mne, zkoumejte mne, je-li něco nečistého ve mně, 
nejsem si toho vědoma, pak tomu však budu muset věřit.“

Vím ještě jako by to bylo nyní, jak celé mé myšlení bylo nařízeno tak, 
abych stála skutečně před jeho pohledem zcela pravdivě. Tu řekl Pán a mně 
spadl kámen ze srdce:

„Také nemohu objevit ve vás něco nečistého, to se musí vysvětlit, neboť 
Maria se nemýlí!“

Příští den jsem měla opět k němu přijít. Chtěl si o tom pohovořit s paní 
Marií. Když jsem přišla řekl mi, že paní Maria vskutku viděla kolem mne 
záchvěvy, které nebyly docela čisté, a proto se na mne velmi rozzlobila, že 
jsem se jim dala na pospas. Ano, ty nebezpečné výchvěvy nevycházely ze 
mne, z mých myšlenek. Já jsem vnitřně čistá, ale vyšly z někoho jiného 
a tomu se už nesmím vystavit. Pak přišla paní Maria a vysvětlila mi ten děj 
s opětovným varováním. Z Poselství mi nebylo neznámo nebezpečí, které 
na nás padá s myšlenkovými formami. Zažila jsem je, jsouc vedena paní 
Marií a Pánem. Já sama bych je nebyla ve své bezelstnosti vůbec zpozo-
rovala nebo lépe řečeno myšlenkové prostotě, v nedostatku bdělosti. Proto 
se na mne paní Maria hněvala. Vždy jsem se mohla učit, jak být bdělejší 
a jak prožívat nové poznatky.

V říjnu jsem přijela s dítětem do Mnichova, což mého manžela velmi 

96



Spoluprožívání s Pánem a jeho rodinou

potěšilo a blahodárně na něho působilo. Když přijel Abd-ru-shin s paní 
Marií do Mnichova, manžel se opět zcela otevřel a Pán mu daroval svou 
fotografii s věnováním:

„Čisté chtění nakonec zvítězí.“
To bylo pro něho novou pobídkou.
O tomto létě se dá mnoho vyprávět. S paní Illig jsme chodily střídavě 

pro poštu do Schwazu, jeden den ona, druhý den já. Byla to radost. Pán 
stál vždy už na balkoně nebo u okna a vyhlížel nás. Tenkrát ještě nevedla 
nahoru pohodlná dlouhá cesta, nýbrž jen příkrá lovecká stezka, po níž mu-
sel člověk často stoupat s těžkými zavazadly. Často jsem si při tom vzpo-
mněla, jak mi paní Maria v Iglsu řekla, že jsem velmi náchylná k úpalu. 
Ona viděla, že jsem jím onemocněla již jednou a pak jsem sedm let trpěla 
závratěmi a bolestmi hlavy. Po jejím ošetření se tyto příznaky ztratily.

Zjišťovala jsem to a děkovala za to, že mi stoupání a vedra vůbec ne-
škodí, protože jsem to nedělala z lehkomyslnosti pro sebe, nýbrž proto, 
abych přinášela poštu pro Pána, protože tu nikdo jiný nebyl. Tak se mi 
dostávalo netušené pomoci! A nijak mi to neškodilo.

Stalo se jednou, že byl obzvlášť parný den, přesto jsem stoupala po 
lovecké stezce, poněvadž jsem věděla, že Abd-ru-shin čeká. Přišla jsem na-
horu včas, i když celá zrudlá. U dveří mě velmi laskavě přijala slečna Ir-
mingard a s úsměvem řekla:

„Můžete jít hned k otci.“
Abd-ru-shin stál ve svém pokoji a řekl, že se dnes o mne přece jen po-

někud strachoval a že se teď u něho mohu zase zotavit. Takto jsem byla od-
měněna a hned jsem se cítila zase dobře a osvěžena.

Zlo však číhá, člověk není nikdy dosti bdělý a šlápne občas vedle. Bylo to 
v létě nebo na podzim 1929. Slečna Anneliese Peters se přestěhovala z Hory 
do malého domečku ve Vompu. Tenkrát jsem měla jít jako poslíček nikoliv 
přímo do Schwazu, nýbrž přes Vomp. Pán mi dal něco pro slečnu Peters.

Tu můj příchod velice potěšil a nutila mne, abych u ní chvíli zůstala. Mu-
sela jsem rychle vypít kávu, poněvadž si myslela, že to potřebuji. Vůbec mi to 
nebylo vhod, bránila jsem se, že Pán čeká na poštu. Tvrdila, že jde jen o pár 
minut, abych jí tu radost udělala. Dala jsem se přemluvit, abych ji neurazila.

Když jsem pak přišla k Pánovu domu, měla jsem nohy jako z olova. Opět 
mne přijala slečna Irmingard, ale jinak. Dívala se na mne zkoumavě a řekla:

„Otec na vás již dlouho čeká. Máte jít nahoru.“
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Po schodech jsem vystupovala zkroušeně jako zločinec. Pán stál opět ve 
svém pokoji, ale díval se na mne jinak než obvykle, když jsem mu směla při-
nést poštu.

„Proč jdete tak pozdě, už dlouho na vás čekám.“
Stísněně jsem to vysvětlila. Pán řekl vážně:
„Tak přece!“
Paní Maria prý řekla, že jsem hned neodešla od slečny Peters. Cítila 

jsem, jak hněvivě to musela o mně říci. Nyní však přišlo něco, co mne zdr-
tilo. Pán řekl obzvláště důrazně:

„Ale slečna Irmingard na to řekla, že něco takového by paní Gecks ne-
udělala. Nedá se zdržet, když Pán čeká.“

Nic horšího mi nemohlo být řečeno. Styděla jsem se a byla jsem ze sebe 
tak nešťastná, že to ve mně doznívá ještě dnes. „Už nikdy zklamat!“ volalo to 
ve mně. A pak Pán opakoval, co paní Maria řekla ještě kromě toho:

„Kdo není věrný v tom nejmenším, ten není věrný ani ve velkém.“
Moje bolest byla nepopsatelná, měla jsem hrozný strach. Paní Maria si 

přece nemohla myslet, že je to kolem mne takové. Vždycky to bude stát 
přede mnou jako varování, vždycky si toho chci být vědoma, říkala jsem 
si, přísahala jsem si to.

Nenamítla jsem ani slovo, ale Pán to určitě cítil. Nikdy se k tomu ne-
vrátil. Bylo to prožito a hořelo to ve mně ohnivým písmem.

Občas jsme směly, paní Illig, já a moje dcera Anneliese přijít v neděli 
odpoledne k paní Marii a zpívat u ní. Někdy nás doprovázel pan Mörbitz. 
Někdy zpívala  i  paní  Maria.  Měla nádherný hlas,  na to  se  nedá zapo-
menout. Vyprávěla, že zpívala v Drážďanech v kostele sv. Pavla (myslím, 
že  se  tak  jmenoval).  Vystudovala  v  Drážďanech konservatoř.  Nebyl  to 
však jen dokonale vyškolený hlas, tento plný alt.

Něco zvláštního se dotýkalo srdce, co probouzelo touhu a jásot, tak ne-
popsatelně krásné to bylo.

Později, když na Hoře byly od srpna 1929 také paní Reinhard, Manz 
a Halseband, pořádala se tato odpoledne u paní Marie častěji. Myslím, že 
dámy také zpívaly, paní Reinhard určitě.

Na svahu na louce „výšiny Grálu“ (Gralshöhe) se pásávaly ovce a kozy. 
Hlídala je sestra Rosa. Většinou při tom pletla a soustředila se do sebe. Je 
to obrázek, který patří k počátečnímu období na Hoře. Pro ni byl tento 
klid  hlídací  práce určitě  přípravou na  její  vidění,  které  směla přijmout 
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v působení pro Pána a jeho dílo. Z toho, co napsala v těchto dnech, jsme 
se mohli leccos dovědět.

Pán šel občas s mým manželem a se mnou do přírody a při tom nám 
mnohé zvěstoval. Jednou šla s námi i paní Maria. Pán šel s mužem vpředu 
a já jsem směla doprovázet paní Marii. Vyprávěla tak vesele, působilo to 
jako občerstvující horský pramen, je-li vůbec možné takové srovnání. Vě-
děla jsem, že Pán s mužem hovoří o duchovních věcech a velice jsem tou-
žila, abych směla naslouchat. Pán zase jednou vycítil mé myšlenky. Obrátil 
se laskavě ke mně a řekl:

„Teď chcete slyšet o čem mluvím a toužíte to poslouchat. Ale vy to už 
nepotřebujete.“

Porozuměla jsem dobře těmto slovům a připadala jsem si velice ne-
vděčná, protože jsem směla jít s paní Marií.

Avšak teprve později jsem je pochopila v jejich plném a důležitém vý-
znamu. Stala se velkou pomocí pro mne i pro ostatní, jimž jsem je mohla 
vysvětlit.

Bylo to tak.  Pán dával každému to,  co potřeboval  ke svému vývoji 
a pro přípravu ke své službě.

Nikdy v tom nebylo dávání osobní přednosti, když se jednotlivci vě-
noval zvláště, nýbrž pouze zvláštní příprava pro jeho službu svaté věci, po-
moc pro ni. Nemělo se to chápat z pozemského hlediska! Kdo to bral tak-
to, zamotal se dříve nebo později do ješitnosti, pak do chtění uplatnit se 
sám a nakonec se zřítil při představě, že je neprávem opomíjen. Jak často 
se to dalo později pozorovat. Žel, i můj muž na tom ztroskotal v té hloupé 
žárlivosti na pana Halsebanda a pana Manze. On sám nepoznával, že se 
stále více vydává matoucím vlivům temných duchů, kteří se k němu mohli 
přiblížit v důsledku jeho nesprávného postoje. Pán se asi sotva někomu vě-
noval více než mému muži, poněvadž znal těžkosti jeho bytí a věděl, že se 
může osvobodit od starých provinění na Kristu jen když bude splňovat 
v čisté službě, o kterou kdysi prosil. Jaká to božská láska a milost!

Právě při jeho posledním pobytu na Hoře – bylo to někdy v zimních 
měsících 1930 – chodil Pán denně za ním do jeho pokoje, zatímco my 
s Manzovými jsme čekali s úzkostí a současně s nadějí, že pochopí tuto 
nejvyšší pomoc. On však vždycky potom přicházel plný pýchy, že Pán byl 
jenom u něho a na nás se ani nepodíval. A tak možnost pomoci šla mimo 
něho.
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Kolik síly a klidu mne to v životě stálo, toto dlouholeté balancování 
mezi doufáním a úzkostí! Jednou jsem si na to postěžovala Pánovi. Utě-
šoval mne, je to prý velmi těžké, ale mám být ráda, že jsem to přivedla tak 
daleko. Zda a co se snad mohlo a mělo vyvinout v té době na Hoře, to zů-
stalo nevyřčeno, pro mne nepoznáno, pro mne něco jako jizva.

Pravdaže, jednou mi Pán řekl:
„Přivedla jste ke mně všechny, svého muže i své děti, v tom jste splnila 

úkol. Jak půjdou dál v tom už nespočívá váš závazek.“
A přece:  neopomenul člověk něco a neudělal něco nesprávně, co by 

jinak mohlo působit pomocně? Cožpak se smí – vůbec – úplně zbavit od-
povědnosti? Také  by  však  nebylo  správné,  kdyby  o  tom začal  hloubat 
Přesto jsem se snažila jít správnou cestou a pamatovat na slova Pánova.

Později mi jednou Pán připomenul, že si mám vždy představit, že naše 
cesta je jak úzký chodník přes močál. Musím po něm jíti bděle a cílevě-
domě, a uvědomovat si, že stezka je tak úzká, že na ní nemohu s sebou 
nikoho vléci, ani své děti ne, aniž bych ztratila půdu pod nohama. Každý 
musí jít sám svou cestou, táhnout někoho s sebou není možné. Každý ji 
musí poznat a kráčet svou cestou sám. Pro druhého nemůžeme udělat víc 
než mu ukázat, že jsme cestu sami našli, že sami po ní jdeme podle určení, 
které jsme poznali, a že jsme při tom ukazateli pro jiné.

Dne 16. nebo 17. září, které bylo výročním dnem svatby Abd-ru-shina 
a paní Marie, se konala slavnost na Hoře. Tato slavnost měla zvláštní vý-
znam.  Paní  Maria  obdržela  černý  plášť  své  mise  pomáhající  lásky  při 
zvláštním  volání  Pánově.  Až  ponese  plášť  svého  působení,  mají  být 
požehnáni ti, kteří mají poznání. Při jedné pozdější slavnosti, 19. července 
1931, nebyla to žádná velká slavnost, hovořil Pán o paní Marii jako o části 
z Něho a Jeho síly, která působí spojena s ním, takže její slovo, její rada 
jsou také Jeho slovem a radou. Jedině její názor je platný pokud se týká 
zdraví, i vzhledem k lékařům, kteří se mohou mýlit. Kdo by se neřídil její 
radou a chtěl něco vědět lépe, ten by utrpěl škodu. Mnohá nemoc by však 
mohla být odvrácena, kdyby se člověk řídil její radou.

„Ani jediný mezi vámi nemůže vědět, proč je mu naznačováno, aby či-
nil to či ono v době, kdy to nepovažuje za nutné. Pocítí ale následky, ne-
poslechne-li bezpodmínečně. Stojí ve službě Bohu! To nesmí zapomínat. 
Není mu řečeno nic, co není potřebné pro jeho úkol, co by nevyžadovalo 
následování!
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Tu není místo na vlastní názory, nashromážděné z dosavadních zku-
šeností, tu se nelze řídit radami dřívějších lékařů. Jsou to Bohem seslaná 
ústa, která k vám nyní o těchto věcech promlouvají, a vy to musíte bezpod-
mínečně následovat, jinak vás zasáhne úder meče v zákoně Boží vůle!

Každý z vás zná zcela přesně Mariin úkol, její velké poslání! Co říká 
o tělesných  záležitostech,  to  jest  vědění  ze  Světla!  Tedy  absolutní 
správnost,  co  se  týče  příčiny,  východiska,  momentálního  stavu  a  také 
projevů nemocí, lhostejno jakého druhu. A i kdyby se chtělo jejímu vědění 
postavit tisíc lékařů, pak by se všech tisíc lékařů muselo mýlit.“

(Přednáška: Pobožnost)
V souvislosti s posvátností jejího pomáhajícího léčebného vyzařování 

řekl Pán toto:
„Jen tomu, kdo se přibližuje s důvěřivou prosbou, jen tomu má být po-

moženo!“
(Přednáška: 19. červenec 1931)
Při oné slavnosti v září 1928 směly sestra Rosa a také paní Luft obdržet 

plášť, který jim předala paní Maria. Obě obdržely při této slavnosti zlatý 
kříž jako první volání.

Jak si vzpomínám na jaře 1928 přijel na návštěvu Abd-ru-shinův bratr 
se ženou. Abd-ru-shin měl radost a oba nazýval „šotečky“, protože oba 
byli velmi malí. Vlastně Ho bratr nepoznal. Bylo to jako s bratry Ježíšový-
mi, alespoň ze začátku. Že však něco zvláštního v Abd-ru-shinovi bylo, to 
vyciťoval přece a v tom smyslu hovoříval o dětství.

Jeho  bratr,  vyprávěl  pan  Bernhardt,  byl  vždy  obklopen  zvláštní 
ochranou. Jeho matka ovládala jakýsi způsob, jak od něho odvrátit všech-
no ošklivé. Do hostince nikdy nesměl. Nikdy proto nežárlil, bylo to samo-
zřejmé, bylo to tak přirozené.

Ještě vzpomínal, tak to vyprávěl, že když Oskar Ernst spal a on musel 
jít přes jeho pokoj, tak našlapoval na podlahu velice tiše, aby ho nevzbudil. 
Mluvil o tom s radostí, aby vysvětlil, že také on vyciťoval v bratrovi něco 
zvláštního. Řekl mi také, že se dříve často divil bratrovi, který viděl lidi 
úplně jinak, než jací byli ve skutečnosti. Viděl a prožíval je tak sám. Jeho 
bratr prý spatřoval v lidech ideální postavy a nikdy si prý neuměl před-
stavit, že jsou jiní.

Měla jsem dojem, že pan Bernhardt choval k Abd-ru-shinovi velikou 
úctu a cítil se touto vznešenou silou záření jaksi přitahován a  povznášen 
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a Abd-ru-shina to těšilo. Pan a paní Bernhardtovi bydleli za své návštěvy 
také v našem domečku.

Už na podzim 1927 vznikly v ateliéru Hilsdorff v Mnichově fotografie 
Abd-ru-shina a paní Marie na jejich žádost. Tímto způsobem přišel Hil-
sdorff,  silně ovlivněný Abd-ru-shinem, k četbě Poselství a přijal je.  Zů-
stávala tu však překážka. Nemohl se úplně osvobodit od své lóže. V den 
Slavnosti Zářící Hvězdy dne 30. prosince 1929 udělal Hilsdorff na balkoně 
domku  Grálu  snímek  Pánův,  který  asi  ze  všech  nejvíce  dával  vytušit 
vnitřní jádro Jeho původu, Jeho bytí.

Vím z jednoho vyjádření Pánova, že když se na tento obrázek podívá-
me, spojí nás s Ním. Často jsem to pak prožila. Když jsem si něco chtěla 
ujasnit, stačilo, abych se s prosbou zadívala do jeho očí. Bylo mi pak, jako 
by se Abd-ru-shin skutečně na mne díval s napomenutím, a já jsem pak 
věděla, co u mne není v pořádku. Jindy to však bylo jiné, často mě po-
vzbuzoval. Tato síla vycházela i z dřívějších fotografií.

Pozdější snímky – Imanuelovy – vedly prosícího k duchovním prů-
plavům sil záření z Jeho vlastního božského bytí, poskytujíce nám spojení 
s pomáhajícími, posilujícími paprsky Světla.

Přirozeně, že k tomu není třeba obrázků, ale je to most. Kdo však ne-
hledá Světlo se správným duchovním postojem a nechce se namáhat také 
správně žít a sloužit, tomu nic nepomůže ponořit se do obrazu, takový za-
hlédne jen vnější plášť Pánův.

Vraťme  se  však  ještě  jednou  do  Mnichova,  do  listopadu  1928.  Ab-
d-ru-shin a paní Maria byli několik dní u manželů Luftových a přišli také 
k nám. Jak si pamatuji, paní Maria různě léčila a Abd-ru-shin přijímal ná-
vštěvy. Jednou večer bylo zorganizováno setkání, na němž se objevil Ab-
d-ru-shin i paní Maria. Přišli také paní Reinhard, paní Manz, manželé Hal-
sebandovi. Pokud si vzpomínám vzniklo už tenkrát mocné přání navštívit 
Abd-ru-shina na Hoře.

Prosincová slavnost 1928. Byla to velmi významná slavnost, neboť při-
šli povolaní, kteří se měli státi sloupy a prosili o křest.

O slavnosti v září vyslal Pán volání pro všechny povolané, kteří kdysi 
prosili, aby mohli sloužit Synu Člověka v této době.

Všichni se shromáždili v našem domečku. Věděli jsme, že mají přijít 
pan a paní Halsebandovi, paní Reinhard a paní Manz. S ní však přišel 
i pan Manz. Ptala jsem se pana Illiga a ten pak přišel s Pánovým roz-
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hodnutím: Pan Manz se může zúčastnit  Slavnosti,  jen když bude prosit 
také o křest. Pan Illig s ním promluvil a on prosil o křest. Pán mi pak řekl, 
že jej přijal jen kvůli jeho paní. Panu Manzovi to však očividně pomohlo. 
Snažil se pak velmi vážně proniknout do Poselství a pochopit je.  Když 
Manzovi přijeli v červenci na Horu, aby tu žili jen pro dílo Pánovo (pro 
pana Manze vědomé spojení s jeho vůdcem, neboť i on měl dar slyšet), 
jeho chtění velice pomohlo v jeho dalším postupu.

Proti jeho silně vypjatému kritickému rozumu mu pomohl cit a vnitřní 
chápání, které se v něm otevřely a zesílily díky učení, jež získal od svého 
vůdce. Výběr z tohoto učení byl publikován a pomohl i jiným. Pro mého 
muže to bylo velmi cenné.

Když mi později paní Manz řekla, že by byla se svým mužem odešla 
bez zpečetění, kdyby její manžel nebyl býval také přijat, zděsila jsem se. 
Měla přece poznání o Pánovi. Setkala se s ním už dříve a pak, když Ho 
poprvé uviděla před sebou v pozemském životě, poznala Ho jako toho, 
o jehož vlastním bytí věděla. Dříve si myslela, že On nepřijde na Zemi a že 
to, co On jí řekl, je určeno jen pro vyšší úrovně. Tak mi to jednou vy-
právěla.

A přes toto poznání a jista si svým úkolem, připoutala se tak na svého 
muže, že se to pro ni mohlo stát nebezpečným. Tentokrát to mohl Pán od 
ní odvrátit!

Abd-ru-shin se pustil do stavby vodovodu a pak i silnice z Vompu už 
v létě 1928, přičemž pomáhali i sedláci z hor, kteří si vážili Abd-ru-shina 
pro jeho prostotu a přirozenou dobrotu. Po dokončení stavby poprosil Ab-
d-ru-shin, aby jí požehnal farář Heubacher, aby tak odměnil lidi za jejich 
práci v jejich náboženském uvažování.

Farář pak chodil často k Abd-ru-shinovi na návštěvu a strávili tak ne-
jednu příjemnou hodinu u kávy.

Už v následujícím roce, myslím, si katolická církev všimla, že mnoho 
lidí  navštěvuje  Abd-ru-shina,  a  začala  tušit  nebezpečí  pro  své  ovečky, 
v podstatě pro svou moc. Tak bylo zřejmě i panu faráři Heubacherovi za-
kázáno se  nadále  s  Abd-ru-shinem stýkat,  a  proto  se  stáhl.  Z  kláštera 
Fiecht na úpatí Hory bylo však cítit přímé nepřátelství.

Z jezuitského řádu přicházel z počátku jeden profesor, který se při roz-
hovorech s Abd-ru-shinem určitě otevíral také Jeho bytí a vyprosil si Posel-
ství. Ten by byl asi rád přešel přes most jako mnoho jiných, také mnichů 
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z kláštera, kteří už v Tutzingu psávali Abd-ru-shinovi. Ten o tom rád hovořil.
Najednou se však stáhli, určitě na příkaz církve, které se cítili vázáni 

poslušností. Někteří si ponechali Poselství i v klášteře, přesvědčeni, že jim 
může pomoci. I to Abd-ru-shina trochu těšilo.

Když po roce 1945 po navrácení Hory paní Maria, se slečnou a panem 
Alexandrem, dále šířila odkaz Pánův, církev se začala ještě více strachovat. 
Domnívala se, že toto nebezpečí bylo odstraněno útlakem Hitlerova reži-
mu. Využila odpadlíků, kteří nepochopili pravou hodnotu Poselství a stali 
se jejími pomocníky. Do Vompu nasadila kooperátora Jesachera, poněvadž 
farář Heubacher se k tomu nepropůjčil. Snad teď po smrti došel k vyššímu 
poznání.

Vraťme se k faráři Heubacherovi v létě 1928. Rád přijal nabídku, aby 
posvětil „Bernhardtovu cestu“, jak ji lidé pojmenovali. Byl to svátek pro 
sedláky a farář Heubacher jej zakončil pozváním na kávu u Abd-ru-shina. 
Tenkrát vyhledal Abd-ru-shin obrázek matky Marie s Ježíškem, kdy matka 
uviděla v předtuše trnovou korunu – nepochopení lidmi milosti Boží, mi-
losti, kterou jim Spasitel přinášel. Byl zasazen do pěkných Božích muk na 
ohybu cesty. Nacisté jej vytrhli a odhodili stranou. Později byla znovu po-
stavena. Abd-ru-shin přidal k tomuto obrázku slova:

„Maria netuší, jak nepřátelsky se postaví lidé k milostem Světla. Pout-
níče, zeptej se sám sebe, jak se k tomu stavíš ty?“

Krátce před květnovou slavností v roce 1928 jsme se nastěhovali do 
naší horské chatičky, Dr. Wilhelm Gecks, já a naše 13letá dcera Loo.

Při květnové slavnosti 1929 byli pokřtěni, pokud si v vzpomínám, pan 
Lucien Siffrid a paní Giesert. Oba z Berlína.

Po  prosincové  slavnosti  v  roce  1929  paní  Reinhard,  Halsebandovi 
a Manzovi zase odjeli. Pan Mörbitz a ostatní zůstali. Tehdy všichni bydleli 
ve Weberhofu, který si manželé Wurmovi zařídili k pronajímání.

To pak  udělali  skoro  všichni  sedláci  ve  Vomperbergu  a  tím si  vy-
lepšovali své poměry. Manželé Astnerovi z Rodelhütte nazvali svůj podnik 
restaurace Karwendelrast. Z příchodu návštěv, obzvláště v době slavností, 
těžilo i město Schwaz.

Vraťme se však k zážitku první silvestrovské noci na Hoře. Mnozí nosi-
telé kříže, kteří byli o prosincové slavnosti zpečetěni, zůstali na Hoře až do 
Nového roku. Především to byl pan Mörbitz a jeho přátelé. Pokud si vzpo-
mínám, byl tu na Silvestra i pan Wenng.
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Manžel a já jsme prosili Pána a paní Marii, aby k nám přišli i s dětmi 
na večeři. Hodiny s nimi strávené byly nezapomenutelné. Pokaždé mi na-
padá srovnání: Bylo to jako Ježíš se svými učedníky.

Pán byl jako člověk tak prostý a přirozený a při tom ho obklopovala 
záře, něco nepopsatelného, vznešeného, vzdáleného. Bylo z něho cítit něco 
velmi silného. Jako domácí paní jsem směla sedět vždy vedle něho, což 
mne pokaždé znovu dojímalo. Pán mluvil málo, při jídle skoro vůbec ne, 
ale co řekl, mělo vždy zvláštní smysl, význam. Člověk byl zahalen silou 
nepopsatelné harmonie Jeho bytí.

Vidím čtverácký úsměv paní Marie, když řekla Pánovi, poněvadž cítila, 
že jsem byla úplně zaujata jeho vyzařováním: „Myslím, že budeš muset jíst 
ještě pomaleji, aby se paní Gecks mohla vzpamatovat ze svého dojetí.“

Ano,  silvestrovský  večer!  Kolem  23.  hodiny  zaklepal  pan  Mörbitz 
a řekl, že všichni čekají venku, aby mohli na přelomu roku Abd-ru-shinovi 
ještě poděkovat. Všichni vešli dovnitř.

Pán mi příští den řekl se smíchem:
„Vaše světnice je jako z gumy, vejde se do ní tolik lidí, kolik je třeba.“
Myslím, že tam bylo kolem 30 lidí, určitě však 25 osob.
Pán a paní Maria seděli na pohovce, ostatní seděli plni očekávání, když 

pan Mörbitz požádal Pána o slovo. Pán se zvedl a řekl velmi vážně:
„Přeji všem v tuto chvíli, aby se už nikdo z vás nezřítil!“
Tak mi zůstala ta slova ve vzpomínce, každopádně to byl jejich smysl.
Potom Pán i s paní  Marií  odešli,  aby strávili  poslední  hodinu roku, 

vzdáleni lidem. Slečna Irmingard a děti odešly také. I my jsme si stiskli 
ruce a rozešli jsme se. Ještě dnes cítím v sobě to zděšení z možného pádu 
a jak jsem se upnula k přání stát vždy v Jeho síle, abych mohla včas v sobě 
samé poznat každé nebezpečí.

Myslím, že to bylo v létě, kdy pan von der Krone a pan Wenng přišli 
k Pánovi a dostali povolení přestěhovat se zcela na Horu s paní a malou 
Christou.  Přivedli s sebou i učitelku mateřské školy Herthu Becker pro 
malou Christu. Všichni byli pokřtěni na zářijové Slavnosti.  Než byl vy-
stavěn řadový domek č. 1, bydleli Cronovi u Zöhrerových. Slečna Becker 
žila učení jako květina, tak samozřejmě. A byla milá jako ten kvítek. Bě-
hem roku přišlo na Horu několik dalších rodin s dětmi a ona byla jako 
květina mezi květinovými dětmi. Pán se vždy z této mateřské školy těšil. 
Později řekl, že z Herthy měl vždy radost, v její povolanosti byla  práce 
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s malými dětmi a tam se to vždy dařilo.
Když přišla na Horu, byla něžná a nemocná. Bylo jí však dopřáno slou-

žit Grálu a na Hoře směla šťastně žít ještě několik let, šíříc kolem sebe 
harmonii. Jako když květina odkvete, když přijde její čas, tak i ona směla 
jednoho  dne  usnout  a  probudit  se  ve  světlých  zahradách  k  novému 
šťastnému sloužení.

Budu vyprávět o zážitku, který se stal ve dnech po květnové Slavnosti 
v roce 1929. Předesílám, že jsem byla zcela zvláštním způsobem spjata se 
svým otcem. Měli jsme také svá tajemství, měli jsme společné vzpomínky 
na náš asi poslední pozemský život.

Žili jsme v jeho biedermeierovském domě, postaveném v pohoří Jura, se 
zahradou, kterou bych mohla ještě dnes namalovat, i jednotlivosti, jako bych 
je viděla včera. Nikomu jsme o tom neřekli, ani mé matce. Když jsem se jako 
dítě otce ptala, jak jsme vlastně přišli sem, že bychom přece měli žít někde 
úplně jinde, potvrdil mi, že jsme tam kdysi žili, ale že o tom nebudeme mlu-
vit, protože ostatní lidé by tomu nerozuměli. To mě tenkrát uklidnilo. Já bych 
o tom stejně  s  nikým nemluvila  právě tak jako o  jiných zážitcích tohoto 
druhu. Byla to má tajemství, která jsem vyprávěla jen bytostem, které jsem cí-
tila kolem sebe, když jsem byla sama v tichu naší velké zahrady.

Rok poté, co zemřel můj otec, byla jsem v horách, abych se zotavila. 
Podnikala jsem sama výlety, využívajíc často měsíční noci. Jednou jsem se 
cítila velmi divně a najednou byl můj otec vedle mne, jako by mě chtěl 
uklidnit  a  ochránit.  Bylo  mi,  jako  by  mě uchopil  za  ruku,  já  jsem se 
uklidnila a byla jsem šťastná, že vím, že je u mne.

Později jsem našla veškerá vysvětlení k mým zážitkům v Poselství Grá-
lu, které se pro mne stalo zjevením v jedné jediné noci.

V Iglsu mi Pán řekl, když jsem s ním směla poprvé mluvit a říci mu 
o svém poznání,  že on mi musel odstranit jenom poslední závoj.  Od té 
doby jsem věděla, že musím hledat „úkol“, a později jsem poznala, že ten 
souvisí s přicházejícím soudem a že má spojitost s Grálem, který jsem hle-
dala od mládí.

Když jsem směla v květnu 1926 poznat v Iglsu Poselství a Pána, uvědo-
mila jsem si jednoho dne, že už nemám žádné mediální zážitky. Ani s ot-
cem jsem se už nesetkávala, nebyl už v mé blízkosti. Ptala jsem se ustaraně 
Pána, proč jsem klesla, když už nemám takové zážitky. Vysvětlil mi, že 
můj mediální dar mi měl posloužit pouze k mé přípravě. Nyní mi bylo 

106



Spoluprožívání s Pánem a jeho rodinou

odňato všechno, co k tomu náleží, poněvadž nesmím na tom být závislá.
Nyní musím rozvíjet své cítění a být bdělá, abych se mohla stát jasno-

slyšnou  a  jasnovidnou,  jak  to  vyžaduje  má služba.  Není  v  tom žádný 
pokles.

Už si nevzpomínám, jak došlo k tomu, že paní Giesert přišla jednoho 
dne  na  Horu,  aby  mě  navštívila  v  našem  domečku.  Hovořily  jsme 
o inkarnacích a já jsem jí vyprávěla o svém dřívějším životě s mým otcem 
a o tom, že byl dlouho mým duchovním vůdcem, s nímž jsem byla vě-
domě spojena, ale potom jsem ho už nikdy neviděla. Ona náhle zvolala:

„Ale on tu stojí! Vztahuje k vám paže!“
Sama jsem nic nepozorovala, ale byla jsem šťastná.
„Ach,“ zvolala pak ohromeně,  „nyní se postavila světlá postava jako 

rytíř v zářivé zbroji mezi vás a vašeho otce s odmítavým gestem paží proti 
němu. Váš otec teď pláče, protože chce k vám.“

V tom okamžiku k nám vtrhla paní Maria celá rozhněvaná a rozkřikla 
se na paní Giesert:

„Co tu ještě stojíte a zdržujete paní Gecks?“
Na to se obrátila hněvivě ke mně:
„Myslím, že máte dost práce, na kterou jste zapomněla. Brzy bude čas 

večeřet a vy nemáte nic připraveno.“
Po těchto slovech zmizela a zanechala tu dva velice vylekané, hloupé li-

dičky. Rozešly jsme se jako dvě vyplašené slepice, paní Giesert domů a já 
do kuchyně.

Stísněně jsem přemýšlela, proč byla paní Maria tak nazlobená. Určitě 
to souviselo s naším rozhovorem a s viděním paní Giesert.

Po večeři k nám přišel Pán. Byl velmi vážný. Hned jsem věděla, že při-
šel kvůli té příhodě a také jsem to řekla.

Pán vysvětlil dobrotivě, ale vážně, že můj otec ještě nesměl přijít na 
Horu, nedovoluje to zákon, poněvadž ve svém poznání ještě není tak dale-
ko. Umožnila mu to paní Giesert, která mu jako médium podala řetěz, po 
němž by se byl mohl dostat na Horu. V domě Grálu tento děj viděli a paní 
Maria jej přerušila, neboť mému otci by to přineslo velké utrpení nesmět 
přijít do mé blízkosti na Hoře. Nesmíme nikdy v myšlenkách na něho vy-
tvořit tento pro něj nepřirozený stav. Jeho přání jít za mnou může se mu 
stát pomocí, musí však vyjít z něho samého. Nesmíme ho chtít přitáhnout!

Pán pak požádal o fotografii. Dala jsem mu jedinou, kterou jsem měla. 
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Neodvážila jsem se zeptat, proč ji chce. Snad se za ním dívala paní Maria, 
aby mu pomohla. Už se o tom pak nemluvilo. Až po zářijové slavnosti 
jsem  dostala  potěšující  zprávu,  že  můj  otec  směl  v  chrámu  prožívat 
slavnost s námi. Jaké štěstí! A od té chvíle směl jít dále!

Po květnové slavnosti vyzval Pán tři mnichovské rodiny, aby se přestě-
hovaly na Horu. Poněvadž paní Manz řekla, že to pro ně není možné z fi-
nančních důvodů,  vzpomněla jsem si  na její  zvláštní  úkol  a  zeptala se 
Pána, smím-li celou její rodinu přijmout u nás.

Tak žili Manzovi jako naši hosté u nás od července, kdy Pán povolal na 
Horu příští učedníky, až do jara 1933. Když byla postavena správní bu-
dova, museli se všichni v dubnu 1933 z našeho domu vystěhovat. Halse-
bandovi a paní Reiners bydleli  ve Weberhofu u Wurmových, dokud se 
nemohli nastěhovat do řadového domku č. 1, který byl dostavěn v listopa-
du 1931.

V době, kdy se blížil Obrat světů, nařídil Pán, že na Hoře nemají být 
zaměstnány žádné cizí pomocné síly. Tak jsme propustili naši služku. Já 
jsem se starala o kuchyň a moje neteř s mou dcerkou Loo vykonávaly 
domácí práce jako pomocnice.

Paní Manz měla být původně osvobozena od všech pozemských prací, 
aby se mohla plně vžít do svého povolání, vidět a psát, a měla k tomu 
dokonalý klid. První dobu, ale i později, ve zvláštních případech se směla 
učit v domě Grálu pronikat do větších výšek. Mým úkolem bylo zajistit jí 
také v našem domě naprostý klid. A tak když psala, sedávala jsem často 
jako hlídací pes před jejími dveřmi. Později dne 30. května 1931 dostala 
Irena Schönborn za úkol ve svém povolání sloužit v této věci ve službě 
paní Manz. Později to už nebylo třeba, poněvadž asi od léta 1931 nesměla 
být paní Manz tak šetřena. Sama měla spolupracovat jako vyrovnání, a aby 
nepropadla nebezpečí tělesného zlenivění a také aby se pozemsky hýbala. 
Úkolem mé neteře Ireny bylo naučit se tkalcovskému řemeslu. Šla proto na 
jeden rok do nížiny, aby se učila a složila mistrovské zkoušky.

V létě 1930 začala pro mou neteř těžká doba, kdy na příkaz paní Marie 
začala přenechávat některé práce, které až dosud dělala pro paní Manz 
a její rodinu, paní Manz a nesměla při tom říci, proč to dělá. Začalo veliké 
lamentování a urážející výčitky, obviňující mou neteř náhle z „lenosti“. Ta 
byla z této nespokojenosti zcela zoufalá. Nakonec, aby paní Manz ještě víc 
neubližovala, směla jsem to jí a jejímu muži vysvětlit.
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Začátkem  července  1929  přišly  „sloupy“  určených  Mnichovanů  na 
Horu  a  všechno  se  duchovně  připravovalo  na  Obrat  světů.  Za  úplňku 
v noci 21. července se naplnilo duchovní dění. Na svahu Hirschkopf (Je-
lení  hlavy),  kde  byl  Abd-ru-shinův  náramek  zahrabán  rytířem 
Hartmannem, byl tento jemnohmotně opět vyzvednut a Prakrálovna Eli-
sabeth  jej  opět  navlékla  na  paži  Parzivalovi  v  postavě  nynějšího  Ab-
d-ru-shina. Obzvláště vyvolení směli toto dění spoluprožívat a paní Manz 
to mohla vědomě vidět. S Pánem šli: slečna Irmingard, myslím, že i slečna 
Elisabeth, pan a paní Manzovi, paní Reinhard, pan a paní Halsebandovi. Ti 
tento děj podrobně vylíčili.

Dne 23. července se konala v domě Grálu v Pánově pokoji velice zá-
važná slavnost, které jsme se mohli zúčastnit my ostatní. Pan Halseband 
obdržel od Pána při povolání jako „královský kupec“ kříž učedníka. Byl 
zvláštní,  s  perlou  uprostřed  kříže  Grálu.  Perla  byla  symbolem  věčné 
věrnosti, v níž měl předcházet vždy přede všemi. Pán považoval tehdy za 
nemožné, že by tento duch, připravovaný po tisíciletí, který se osvědčil ve 
starém Egyptě i v době Ježíšově, mohl tentokrát ještě ztratit cestu a tak 
i věrnost. Pán mi to také jednou řekl.

Asi uprostřed srpna jsme byly pozvány, paní Halseband a já, k paní 
Marii a Pánovi na kávu. Z jejich řeči jsem vyrozuměla, že paní Halseband 
má obdržet povolání k učednictví.  Hovořila velmi potěšena a  podrobně 
s paní Marií o svém kříži učednice, který měl mít rudý kámen. Ne, že bych 
jí to nepřála, ale trochu mě zabolelo, že moje touha se stále ještě nemá na-
plnit a nemám být povolána. Ani jsem si neuvědomila tento osten v srdci 
a ani to, že v tom bylo neuvědomělé očekávání, jakási troufalost, jako bych 
již také byla tak daleko. Pán si se mnou poodsedl kousek stranou, zatímco 
obě dámy zůstaly u stolu. Zkoumavě se na mne zadíval a řekl tiše, velmi 
vážně, skoro smutně:

„Buďte ráda, že jste ještě v pozemském těle, jinak byste se zřítila do 
hlubší úrovně.“

Nechápavě jsem se bránila nahlédnout to; dokonce jsem řekla něco jako:
„Nemyslela jsem přece na nic nedobrého!“
Ovšem, nedošlo to až k mému myšlenkovému vědomí, ale cit je přece 

rozhodující. Ještě dnes, když na to myslím, jsem zděšena, jak byla možná 
taková zpupnost, že jsem ve slovech Pánových nepoznala varování a nepo-
chopila v nich pomoc, abych se jí chopila! Pán na to již nic neřekl, ale na 
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mně ležela tíha jako cent a tlačila mě dolů.
Večer přišlo pro mne Pánovo psaní, které mi přineslo zoufalou bolest, 

ale i pochopení a lítost, že nemohu mít se sebou soucit v poznání, že jsem 
se sama zbavila možnosti být povolána. Nevěděla jsem, jak budu v této bo-
lesti dále žít, přestože jsem věděla, že si to zasloužím. Nedbala jsem Pá-
nova varování z Iglsu:

„Smíte neustále toužit, ale nesmíte být nikdy netrpělivá!“
A já jsem se stala netrpělivou.  Nejhorší  však bylo,  že jsem se nyní 

uzavřela před napomenutím a nechtěla jsem uznat své pochybení, místo 
abych se vděčně podívala na sebe, jak mě viděl Pán. Nyní, když jsem četla 
Pánovo psaní, bylo mi to jasné. Věděla jsem také, že nemohlo být jiné. Ne-
obstála jsem ve zkoušce!

„Měla jste nyní o Slavnosti obdržet první volání,“ psal Pán, „nyní Vám 
je však nemohu dát!“

A přece nečekaná milost mi příštího rána darovala zase nový, šťastný 
zážitek. Nové psaní Pánovo jsem otevírala s rozechvěním. Psal v něm, že 
moje poznání, můj postoj, mé pochopení mu umožnilo při Slavnosti mě 
povolat. A tak jsem směla obdržet první volání o Slavnosti 23. srpna 1929. 
A slova:

„Už dlouho touží Tvá duše po volání…“
„V mnohé bouři jsi osvědčila věrnost…“
„… Udělej ze svého domova světlý hrad… Vyzdobíš tím lidem cestu 

ke mně.“
A že mám být svému muži pomocnicí, že mu mám připravovat půdu 

pro jeho úkol v Grálu.
Můj  muž,  Wilhelm Gecks,  byl  při  této  slavnosti  povolán  přímo  za 

učedníka a obdržel úřad kronikáře Hory. Později byl tento úkol přenesen 
na pana Randolpha Freemana. Při této slavnosti 23. srpna 1929, která byla 
poslední v domě Pánově, obdrželi první volání také paní Gretel Kölle, pan 
Fritz Könnecke.

První a současně druhé volání, pokud se to první nekonalo již 30. květ-
na 1929,  obdrželi pan Alexander,  pan Hans von der Krone, paní Irene 
Manz, pan August Manz, paní Marie Halseband, paní Reinhard, pan Fried-
rich Mörbitz, sestra Rosa Markus, paní Gertrud Illig, asi také pan Kurt Illig 
a Dr. Wilhelm Gecks. Snad i slečna Elisabeth?

Nevím, bylo-li to týž den nebo až příští den, když si mě k sobě Pán za-
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volal. Ve své nevýslovné dobrotě, abych se netrápila tím, že to nemohu 
pochopit, mi vysvětlil, proč už dnes povolal mého muže za učedníka.

„Vím, že si nemůžete vysvětlit, proč jsem vašeho muže povolal hned za 
učedníka. Má však nyní ve službě Grálu možnost odpykat si a osvobodit 
se, jak si to kdysi vyprosil. Sám však není tak silný, aby to dokázal. Se si-
lou a vysokým vedením, kterou obdržel s učednictvím, má sílu a jedinou 
možnost toho s čistým chtěním dosáhnout. Jen tak toho může dosáhnout. 
Proto jsem ho povolal už dnes, aby jeho chtění byla dána možnost. Mějte 
však s ním trpělivost,“ napomenul mě ještě Pán.

Jak jsem byla šťastná, že jsem dostala toto Pánovo vysvětlení,  které 
mne zbavilo neklidu. Trpěla jsem, když jsem pozorovala, že je ještě velmi 
vzdálen od pojmu sloužení.

Tak jsem mohla doufat. Ach, tento pojem se mu zřejmě nikdy nestal 
jasným – v celé své odpovědnosti a také štěstí.

Pak přešel skoro celý rok, v němž se střídala naděje a úzkost. Nikomu ne-
věnoval Pán tolik pomoci a velké trpělivosti jako jemu. On to přijímal, jsa lid-
sky šťastný, a domníval se, že je mu dávána přednost před ostatními. Nepo-
chopil smysl této pomoci a nevyužil jí. S povoláním k učednictví se v něm 
zrodil mediální dar.  V prvním období svého vzestupu směl napsat mnoho 
krásného ze svého vysokého vedení. To se mělo stát pomocí také ostatním li-
dem, především povolaným. Avšak už po roce se začal objevovat zmatek, 
myšlenky sebelítosti ho odloučily od jeho vedení. Nechtěl tomu věřit, oddával 
se stále více ve své medialitě nesprávnému vlivu a nedal se o tom přesvědčit.

Při jeho povolání k učednictví mu byl určen jako vůdce Jan Evangelista 
(není to Ježíšův oblíbený učedník, který byl před pradávnem Hjalfdarem, 
ani  Jan Křtitel,  který dlel  za dob Abd-ru-shinových na Zemi jako jeho 
opatrovník v postavě Ismaele). Když se můj muž začal zase více zajímat 
o mínění pozemských lidí a zaměřoval se na to, aby se prosadil, musel se 
jeho vůdce stáhnout. Zprvu přišli bývali učenci a filosofové, jako Schleier-
macher,  sami  o  sobě  hodnotní  lidští  duchové,  přece  však  nestáli  ještě 
v tom vědění jako ten, který byl určen za vůdce učedníka.

Zapsala jsem tehdy všechno,  o  čem můj muž v noci  hlasitě mluvil, 
a přinesla jsem to Pánovi. Bylo bolestné sledovat, jak to šlo stále dolů a jak 
se nakonec otevřel temným nebo nepochopitelným duchům, kteří ho chtěli 
stáhnout. A on nevěřil, že to už nemůže být vůdce, který mu byl určen. 
Oni  však  stupňovali  jeho  žárlivost  na  pana  Halsebanda  a  pana  Manze 
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stejně jako jeho potřebu uplatnit se – zprvu před Pánem, později pak i před 
lidmi. Namlouvali mu, že jedině on je ten pravý a věrný, Pánem nedoceněný.

A tak v důsledku těchto myšlenek musel ztratit důvěru a přesvědčení 
o Pánovi a odvrátit se.

Pán jednou řekl, že leckdo dlouho věří, že slouží kříži, místo toho se 
však blíží k propasti. Je to strašné, bez pochopení se nedá pomoci. Toto je 
příklad, jakým způsobem lidé vždy znovu ztratili cestu. Některé zvláštní 
lidské slabosti,  nějaký sklon,  vždy nějaké chyby,  které brzdí  a které se 
mohou  stát  pro  nás  velikým  nebezpečím,  jestliže  nejsou  pochopeny 
a nemohou být překonány, přivedly i nejvýše povolané k pádu.

V srpnu 1929 našel pan Halseband v novinách inzerát, že se prodá ně-
jaká bouda. Byla zakoupena a instalována pod Weberhofem.

Dne 8. září byla posvěcena první pobožností Pána. Pán řekl na vysvět-
lenou, že naši halu pro pobožnost nevysvěcuje, nýbrž že to musíme učinit 
my sami svým vnitřním postojem a myšlenkami, celým svým bytím.

Naše hala pro pobožnost, kterou někteří i nadále nazývali boudou, byla 
z  rozhodnutí  Pána  používána  i  jako  naše  jídelna.  Zde  jsme  společně 
obědvali i večeřeli. Když pak v roce 1932 byla vystavěna větší dřevěná 
hala jako opravdová hala pro pobožnosti,  stala se ta první jen jídelnou. 
Byla k ní přistavěna kuchyně, a tak bylo zajištěno celé zaopatření pro nosi-
tele kříže. Měla tak být zdůrazněna pospolitost a přání dosáhnout harmo-
nii, skromnost a zároveň vděčnost za požehnání v tom obsažené. Žel, ně-
kteří tento dar Pánův nepoznali.

Pána velmi rozesmutňovalo, že myšlenka na halu pro pobožnost se stá-
le více dostávala do pozadí a ustupovala „jídelně“. Hlavně to, čeho chtěl 
Pán dosáhnout: Chtěl nás přivést k vědomí, že každé jídlo je dar od Boha, 
že všechno,  co naše tělo potřebuje,  je nám dáno,  abychom mohli  plnit 
správně úkol na zemi, a že tento dar máme přijímat s díkem. Jak mnozí 
o tom nepřemýšleli a přijímali to bezmyšlenkovitě.

Pán mi jednou řekl, že kdyby to každý správně pochopil, stalo by se to 
velkou pomocí pro pozdější dobu, až v bídě bude nedostatek jídla. My 
jsme pak takovou dobu prožili a horší může ještě přijít. Pán mi ještě řekl – 
později jsem na tato slova často myslela, jsou vyryta pro dobu, která ještě 
přijde –, že kůrka chleba, sebemenší kousek jídla by mohl zachránit před 
vyhladověním, jestliže je přijímán jako modlitba s díkem k Bohu, dárci 
všeho života.
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Paní Manz byla naplněna štěstím, že může tak mnoho vidět a napsat. 
Připadalo mi to tak nádherné, tak správné, že smí stát tak plně ve službě. 
Sama jsem si naproti tomu připadala ubohá a nicotná. „Samozřejmě“ jsem 
šla za Pánem.

Když  na  to  myslím,  s  jakou  shovívavostí  a  dobrotou  vždy  přijímal 
všechny moje stesky, jak mnoho jsem si vyprošovala ve své prostotě jeho 
trpělivost  a osobní pomoc,  které dával ve skutečně božské dobrotivosti 
a trpělivosti, pak při vší vděčnosti pociťuji také stud. Ano, vzpomínám na 
Pánova slova, pronesená jednou později při slavnostním proslovu:

„Mějte s nimi trpělivost, jakou jsem měl já s vámi, dejte jim lásku, kte-
rou jsem dával vám.“

Já jsem je směla prožít v nepopsatelné míře, tuto lásku, tuto trpělivost! 
Myslím, že my, lidé, je nemůžeme nikdy přinést v takové síle. Avšak toto 
napomenutí svítí a pomáhá při styku s ostatními lidmi, je pro ně pomocí 
a usnadňuje  jim  pochopení  …  a  nám  pomáhá  umět  čekat  vzhledem 
k bližnímu.

Šla jsem tedy k Pánovi a vyložila před ním celé své neštěstí, že nejsem 
k ničemu užitečná. (Většinou jsem dostala odpověď dříve, než jsem vyslovila 
otázku.) Ještě dnes vidím dobrotivý úsměv Pánových očí, když říkal:

„Nemohu potřebovat jen nádoby, potřebuji přece i ty, s nimiž vařím!“
To hrozné prosincové jitro  – bylo to asi  16.  prosince 1929.  V šest 

hodin ráno byl dům Grálu i naše domy obstoupeny velkým počtem četní-
ků. Nikdo nesměl opustit svůj dům, nikdo nemohl jít na pomoc Pánovi 
a paní Marii. Byli obviněni, že nás využívají, a přisvojují si naše peníze. 
My jsme prý ovlivňováni hypnózou a vyhrožováním katastrofami.  Oba 
byli proto zatčeni a převezeni do vyšetřovací vazby v Innsbrucku. Pak byl 
každý z nás vyslýchán. Už tenkrát museli policisté získat dojem, že toto 
podezření není v pořádku, že udání je založeno na nesprávném předpokla-
du. Nevím, jak jsem dokázala, že jako jediná jsem směla přistoupit k vozu. 
Zoufale jsem prosila úředníka. Ten nepojmenovatelný dojem, plný bolesti, 
se nedá nikdy vymazat a ještě dnes drásá srdce. Paní Maria plakala a v Pá-
nově obličeji byla němá hrůza. Koktala jsem něco jako:

„Ale to se musí hned vysvětlit, že se Vám děje bezpráví. Musíte být 
hned zase propuštěn!“

Když jsem jim chtěla podat ruku, úředník mě zadržel a vůz odjel.
Pak jsme byli  všichni vyslýcháni.  Jeden úředník se mě ptal na věci 
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týkající se paní Marie a jejího léčení. Vůbec jsem nepochopila jeho ošklivé 
podezření. Teprve později mi to paní Manz vysvětlila. Mělo z toho být vy-
vozeno obvinění proti vznešené paní. Já jsem však prohlásila podle pravdy, 
že paní Maria ošetřovala jen tak, že přikládala ruce a že mě tak úplně 
uzdravila stejně jako mnoho jiných.

Učedníci se pak každý večer scházeli v domě Grálu u slečny Irmingard 
a vysílali své úpěnlivé prosby v modlitbě k výšinám. Já jsem v tu dobu vy-
cházela sama do noci a v úpěnlivé prosbě a modlitbě jsem vysílala svou 
lásku a vděčnost.

Pani Illig směla stát po boku slečně Irmingard v její bolesti. Byla jsem 
v myšlenkách stále s ní. Slečna Irmingard přirozeně nevycházela v těchto 
strastiplných dnech z domu. Pro mne byl však dům Grálu uzavřen do chví-
le, kdy se vrátila paní Maria. Dobrotivá, vznešená, milovaná paní povolala 
mne hned k sobě.

Zlatá paní Maria vyprávěla, co prodělala, když byla zavřena se žhářkou; 
to  se nedá opakovat.  Mezi smíchem a pláčem nám vyprávěla o neslý-
chaných otázkách, které jí kladl vyšetřovatel. Bylo to uvolnění, když při 
tom paní Maria vyprávěla, sama se tomu smějíc, jak se často prostě vy-
smála soudci za jeho komické otázky. Byla to celá paní Maria z dřívějška, 
čerstvý horský pramen, jasná přirozenost.

Paní Maria byla propuštěna čtvrtého dne. Bez peněz se ocitla na ulici 
v Innsbrucku. Vzpomněla si na číšníka, s nímž se setkali v hotelu Tyrolský 
dvůr a který byl  za války internován s Abd-ru-shinem na ostrově Man 
v Anglii. Několikrát jsme byli s Pánem a paní Marií v Innsbrucku v hotelu 
Tyrolský dvůr. Tehdy číšník zdravil rozzářeně a radostně „pana Bernhardta“.

Také Pán měl z tohoto setkání radost.  V táboře internovaní si  pana 
Bernhardta velmi vážili a Angličané ho považovali za jakéhosi vedoucího 
tábora. Pokud to bylo možné, staral se „pan Bernhardt“ o všechny a byl za 
to ctěn a vážen, jak se to dalo pozorovat na tomto muži.

Na něho se tedy nyní obrátila paní Maria o pomoc. Po telefonickém 
rozhovoru, pokud si vzpomínám, byla pak v Innsbrucku vyzvednuta.

Pán se vrátil teprve 23. prosince. V jeho obličeji se ještě zračila hrůza 
a bolest. Bylo to strašné. Myslím, že se nikdo neodvážil ptát se ho. Pán 
o všem tom ošklivém těchto dnů mlčel.

Jenom jednou mi vyprávěl, že soudce mu řekl:
„Tak se přece hajte!“
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On tu však stál bez jediného slova. Mlčel, v hrůze před lidmi, před to-
likerou nenávistí a lží – mlčel tak jako kdysi Ježíš.

Že něco takového bylo možné, že na udání, které bylo založeno na po-
mluvě, mohl vydat státní návladní zatykač, to je hrozné a dokazuje, jak lidé 
všechno pokřivili svými zákony. První domněnka o udavači se ukázala býti 
nesprávná. Ve skutečnosti to byl jeden plukovník z okruhu Halsebandových 
známých, který k nim byl často zván. Jeho jméno bylo oznámeno u soudu. 
Pán ho mohl žalovat, ale neučinil tak. Nikdy o tom už nemluvil.

Noviny využily senzacechtivosti lidí a rozvířily vše jako jed. Ještě dnes, 
v roce 1956, to působí a bylo toho použito v minulém roce. Už následují-
cího dne po zatčení se objevily celé stránky v novinách v Innsbrucku, ale 
i v Německu v „Münchener Neuesten Nachrichten“ s nadpisy jako „Nej-
větší  hochštapler  a  hypnotizér  odhalen“  a  ještě  více.  Bylo  v  tom tolik 
nenávisti, že ji nechci opakovat. Pak ty pohádky o zámku na Hoře, o ne-
slýchaném  přepychu,  ohromných  pokladech,  které  jsou  zakopány  pod 
chrámem a pod.

Na jaře roku 1930, tedy o několik měsíců později, jsme se zase vrátili 
do Mnichova, poněvadž můj muž opět zatoužil po městě. Tehdy mohl za-
řídit prostřednictvím jednoho jeho známého, který byl spolupracovníkem 
výše uvedených novin, aby v těchto bylo uveřejněno odvolání oné zprávy. 
Samozřejmě mnohem menší a nenápadnější než byla zpráva senzační! Tak 
je tomu vždy, lidé ve své neodpovědnosti natropí tolik zla!

Ke  konci  podzimu  1929  přivedl  pan  Mörbitz  na  Horu  svou  paní 
Franzisku a slečnu Helenu Wilcke. On pak zůstával vždy déle na Hoře 
a paní  Mörbitz  pracovala  delší  dobu v  domě Grálu.  Vzpomínám si  na 
jednu malou příhodu,  která  mi  způsobila  bolest.  Pán  byl  s  paní  Marií 
a dětmi na louce, byla jsem s nimi. Pán měl s sebou svého psa, myslím, že 
se jmenoval Mira. Najednou přeběhla kolem kočka, což psi špatně snášejí, 
a dříve, než ho bylo možno zavolat zpátky, vrhl se na kočičku a poranil jí 
páteř, takže už nemohla utíkat a jen vlekla zadní nohy za sebou. Zděšeně 
jsem pod tímto strašným dojmem vykřikla. Tehdy mě paní Maria velice 
hněvivě vyhubovala. Nemohla jsem to pochopit a odplížila jsem se s plá-
čem domů ke své práci v kuchyni. Viděla jsem přece v obličeji Pánově 
také bolest, když klidně přikázal ukončit utrpení zvířete. Proč jsem já ne-
měla mít soucit s bolestí zvířete. Plakala jsem a tiše jsem se hněvala na 
paní  Marii.  Jednoduše  jsem  to  nechápala.  Odpoledne  přišla  ke 
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kuchyňskému oknu paní Mörbitz a přinesla mi vysvětlení. Při práci slyšela, 
zřejmě se té věci Pán znovu dotknul, že paní Maria řekla, že se tak rozčíli-
la proto, poněvadž jsem prý příliš měkká, abych mohla snésti události, kte-
ré nastanou.

„Co z ní může být, když se ve své měkkosti rozplyne v soucitu nad 
každým, kdo musí být zasažen. Nebude moci přestát dobu soudu a pomoci 
lidem správným způsobem.“

Byla jsem osvobozena a prosila jsem paní Marii za prominutí svého ne-
porozumění. Tento zážitek mi zůstal jako klič k poznání vznešené Božské 
lásky, která pomáhá přísností, kde je to nutné.

Od té doby jsem věděla, že to byla jen tato láska, když jsem musela 
prožívat  zdánlivou tvrdost  od paní  Marie.  Vycházejíc z tohoto vědomí, 
mohla jsem pak nacházet příčinu v sobě. Během let jsem nejednou mohla 
pomoci v podobné situaci k poznání a vděčnosti.

Paní Maria byla často nepochopena, protože lidé nesprávně chápali po-
jem láska. Jistě, v Poselství je to dosti jasně vysvětleno, avšak právě u paní 
Marie to mnozí nepochopili. Lidé se pak cítili sami nepochopeni a temno 
našlo záchytný bod, aby je zmátlo a stáhlo.

Jednou jsem si na to stěžovala u Pána. On k tomu řekl, že lidé by to 
mohli docela snadno poznat, jen kdyby zaujali správné stanovisko. Kdyby 
lidé, v daném případě nositelé kříže, stáli vždy ve vědění a důvěře, že se 
paní Maria nemůže mýlit, že vždycky vidí, jak to s námi stojí, že paní Ma-
ria vždy, když se na nás hněvá a někdy tomu dá i průchod tam, kde nemů-
žeme její ostrost pochopit, vycítili bychom, že s námi není něco v pořádku. 
Pravý důvod její nespokojenosti spočívá mnohem hlouběji, může to být 
v našem chování nebo v našem stanovisku, nebo v citu, kterého si ještě 
nejsme vědomi. Kdo pak zkoumá sám sebe, poznávaje v paní Marii pomá-
hající lásku, ten pochopí, v čem chybuje. Vždycky máme poznat, že všech-
no je jen pomáhající láska.

Jednou řekl Pán učedníkům také tato slova:
„Jestliže vás musí meč zasáhnout a vy v tom okamžiku víte, že je to jen 

láska, která vás zasáhla, pak vám mohu pomoci.“
Na prosincovou slavnost 1929 se očekávalo odevšad velmi mnoho lidí 

a teď byli Pán a paní Maria uprostřed prosince odvezeni. Co nyní dělat? 
Důvěra pana Halsebanda, že Pán zde musí o vánocích zase být, byla tak 
veliká, že mu nedovolila slavnost k 30. prosinci odříci. Stala se slavností 
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mimořádně úchvatnou se zcela zvláštním významem. Pán pronesl slova:
„Jáť jsem!“
Za delšího pobytu v Mnichově v zimě 1928 nebo 1929 jsem těžce 

onemocněla začínající chřipkou hlavy, která mohla mít smrtelný průběh, 
kdybych nebyla přišla na Horu, jak mi později řekl Pán. Mělo mi být po-
moženo s ohledem na mé povolání a na mou službu. Ležela jsem s horeč-
kou 40°, stěží jsem se pohybovala, když přišel telegram od Pána, že mám 
ihned přijet na Horu. Manžel to považoval za vyloučeno a chtěl hned tele-
grafovat, že je to nemožné. Nedovolila jsem to a oznámila jsem, že příští 
den ráno přijedu. Vycítila jsem zřetelně pomoc i to, že vše v důvěře mohu 
zvládnout. Že to byla vůbec moje záchrana, to jsem naprosto netušila. Vě-
děla jsem jen, že jsem očekávána, a tak že mohu jet. Příští den ráno, mys-
lím, že to bylo v únoru, byla velká zima, jsme jeli do Schwazu. Můj muž 
nedovolil,  abych jela sama. Pan Alexander přijel pro nás se sáněmi, na 
nichž jsem byla pořádně zabalena. Nahoře u našeho domečku stál  Pán, 
paní Maria a sestra Rosa. Pán mi podal ruku jako první se zářící dobrotou 
a paprskem pomoci, která mnou projela. Řekl:

„Dobře,  že  jste  přijela,  jinak  byste  tuto  nemoc  nepřekonala  a  my 
bychom nemohli pomoci.“

Zlatá paní Maria měla slzy v očích a sama mne vedla do ložnice, kde 
už bylo vše připraveno a pomohla mi do vyhřáté postele. Pak u mne ještě 
chvíli  seděla. Odpoledne přišla znovu.  Jestli  mne paní Maria ošetřovala 
jako jindy, to si už nepamatuji. Vím jen, že seděla u mé postele a já jsem 
se cítila šťastná a zotavená. Neměla jsem již skoro bolesti  ani horečku. 
Příští den jsem vstala úplně zdravá. Nejraději bych se už ve svém štěstí 
o sebe nestarala, ale příkaz mi to nedovolil.

Mám-li zůstat u takových milostiplných uzdravení, pak bych ráda vy-
právěla ještě o jednom, k němuž u mne došlo jednou později. Ráno před 
svým odjezdem jsem si zlomila pravý palec. Lékař mě chtěl vzít hned na 
polikliniku. Vysvětlovala jsem mu, že to není možné, že musím na dráhu. 
Odjela jsem se šílenými bolestmi. S prstem jsem nemohla hýbat.

Po příjezdu jsem směla jít hned – jako většinou – k paní Marii a k Pá-
novi, abych je pozdravila. Tentokrát jsem byla volána k paní Marii. Když 
jsem vstoupila do dveří, přivítala mne slovy, co je s mým palcem. Řekla 
jsem jí, že jsem si jej už nemohla nechat ošetřit, protože bych nepřijela na-
horu tak, jak jsem byla očekávána. Paní Maria se zasmála jako již  často 
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dříve a řekla, že dnes nesmí léčit. „Ale ukažte mi jej,“ řekla a vzala můj 
palec do ruky. Několikrát jej pohladila a já jsem cítila horký paprsek. Pak 
se zase usmála – a mé bolesti byly pryč! Když jsem pak přišla do svého 
pokoje v domečku, zpozorovala jsem, že mohu zase s palcem hýbat a něco 
s ním držet, což bylo před tím vyloučeno. Hned jsem to zkusila s velkým 
polenem dřeva, které jsem dala do kamen; palec byl uzdraven! Paní Maria 
se těšila z toho, že jsem tak otevřená, že mohu přijímat tyto milostivé dary, 
jak byly dávány. Jak často jsem směla přijímat pomoc!

Pán jednou později řekl, že uzdravující paprsky paní Marie se v nás 
mohou opět aktivovat, jestliže je v sobě podržíme a opět budeme prosit 
o pomoc. Jak často jsem to směla prožít i já na sobě v nížinách, daleko od 
Hory. Kéž by to tak zůstalo tak dlouho, jak je to určeno!

Na podzim 1955 jsem o tom řekla paní Marii. Až nebudu již moci ob-
držet pomoc a moje dny, kdy smím sloužit zde na zemi, budou sečteny, 
pak budu vědět, že budu odvolána, pak se připravím a budu o to prosit. 
Paní Maria se usmála v slzách – milovaná paní – a řekla: „Tak je to!“

Paní Reckleben přišla už v létě nebo na podzim 1929 na Horu. Lékaři 
jí řekli, že její dna bude pokračovat a nedá se zastavit a že za půl roku 
bude muset jezdit na vozíčku. Díky své službě Grálu a léčení paní Marie 
se mohla pohybovat ještě asi 20 let. Se svým učednictvím dostala za úkol 
být „vnější branou“. Stala se pak také apoštolkou stejně jako paní Illig.

Dne  7.  září  1930  byla  Slavnost  –  Nahome.  Pán  povolal  slečnu  Ir-
mingard pod jménem Nahome, s nímž byla kdysi spojena na zemi s Ab-
d-ru-shinem. Po svém vysvěcení udělila Irmingard v paprsku prakrálovny 
Elisabeth  poprvé  požehnání  omilostněným  paním.  Tenkrát  směly  ještě 
každá z žen a dívek před ni pokleknout a obdržet žehnající sílu. Tento ob-
divuhodný zážitek se do mne hluboko vryl. Když jsem před Irmingard kle-
čela, obklopil mne při jejím žehnání zvláštní chlad.  Hluboko mne pronikl 
a naplnil tak, že by pro nic jiného nebylo ve mně místa. Pán mi později řekl:

„Ano, paprsek Čistoty je chladný. Vy jste se zcela otevřela a nechala do 
sebe proudit tuto žehnající sílu.“

Jak jsme omilostněni, my lidé, že se můžeme opět státi s pomocí této 
žehnající síly takovými – právě my ženy v našem určení –, aby Čistota 
mohla na zemi skrze nás působit a znovu tu vybudovat „zahradu Boží“. 
I ti, kteří jsou „daleko a touží po tom“, mohou si odnésti sílu a pomoc, 
jako při vylití síly ze Svatého Grálu, ve správném působení žen.
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Jednou mi napsal Pán ke svému obrázku slova:
„Svatá síla stojí vedle toho, kdo touží po Světle.“
Byla bych chtěla vymalovat obraz „Nahome“ z prvního svátku Lilie, 

aby to mohli vycítit i druzí. Nedalo se to však zreprodukovat. Všechna ta 
spanilost jejího mladistvého zjevu, jenom z vnějšího pohledu, s růžovým 
věnečkem z růží ve vlasech, s nejčistší pokorou v obličeji, v celém jejím 
zjevu,  když  klečela  před  Pánem  a  přijímala  od  něho  své  zasvěcení. 
Duchovním  úkolem  paní  Reinhard  tedy  bylo  –  od  jejího  povolání 
k učednictví – být Irmingardiným štítem.

Den 18. duben 1931 – pokud si vzpomínám – byl dnem konečného 
naplnění Pána, tzn. že došlo k plnému spojení Jeho vyzařování s Ježíšem 
a Božský Trigon začal plně působit také na Zemi.

Tím se nám Pán ve své vznešenosti ještě více vzdálil. Jenom čistá touha 
pravého chtění sloužit ho mohla ještě nalézt, čistá touha po Světle mohla 
dosáhnout jeho paprsku. Prostředníkem tohoto záření pro nás lidi, přináše-
jícím působení na zemi, byl trigon Abd-ru-shin – Maria – Irmingard, kteří 
v Božském obdrželi tuto jiskru z Imanuele k věčnému působení.

Pokud vím, přijeli Lohrovi na květnovou slavnost ke zpečetění a během 
léta se přistěhovali na Horu. Já jsem jej viděla poprvé na nádraží v Kufstei-
nu a poznala jsem, že je povolaný. Pověděla jsem o tom Pánovi i o svém 
dojmu, který na mne udělal. Pán později řekl: „Správně jste to poznala.“ 
Často se mi to stávalo a leccos mi bylo darováno pro mou službu mezi lid-
mi v nížinách, k níž jsem byla určena.

Asi v květnu 1931 přišli ke křtu Dörflingerovi. V prosinci 1931 obdr-
žela paní Dörflinger zlatý kříž. Myslím, že v tu dobu přišli i Deublerovi, 
nebo už v roce 1930? Dörflingerovi přivedli s sebou Friedu Epps a Sch-
warzkopfovi slečnu Scherbe, pozdější paní Skurpium.

O slavnosti  30.  května  1931  se  stala  paní  Mali  Reinhard  apoštolkou. 
Pokud vím,  obdrželi  třetí  volání  jako  apoštolové  Pána  pan  a  paní  Halse-
bandovi, pan a paní Manzovi, pan a paní Illigovi a také paní Reckleben. Bylo 
to asi v létě 1931, když jsem na radu paní Marie měla konzultovat Dr. Ehr-
harda v Innsbrucku ohledně nutné operace. Byla jsem zase jednou na Hoře – 
většinou jsem byla jeden týden v měsíci na Hoře a tři týdny dole. V Mni-
chově jsem pořádala pobožnosti. Myslela jsem, že mne bude ošetřovat paní 
Maria, ale ona mi vysvětlila, že jsou případy, které musí být odstraněny jen 
operativně. Vylíčila mi přesně stav a Dr. Ehrhard tuto nutnost potvrdil. Myslel 
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si, jsa o nás informován, že budu chtít určit den operace podle horoskopu, jak 
to již přede mnou udělala paní Schwarzkopf, kterou operoval. Řekla jsem mu, 
že se na to nespoléháme, ale jak je to ve smyslu našeho učení, probudíme 
k bdělosti svůj cit, abychom vycítili, co je správné.

V duchu jsem prosila Pána o pomoc, abych poznala správný den a hned 
jsem určila  pondělí  za  14  dnů.  Napřed  jsem musela  jet  do  Mnichova, 
abych všechno zařídila. Šlo o pondělí 11. června a tak jsem mohla prožít 
na Hoře ještě nedělní pobožnost. Po rozhovoru v Innsbrucku jsem směla 
hned přijít k Pánovi. Ptal se, který den jsem zvolila. „To je správný den, 
volila jste správně,“ řekl.

Přinesla jsem Pánovi knihu o pobožnostech, čtení, hledajících a stou-
pencích pro případ, že bych se z Innsbrucku nevrátila. Pán ji však nepřijal 
a rozzářen řekl povzbudivě:

„Vaši knihu nepotřebuji. Vy se zase vrátíte. My vás ještě nenecháme 
odejít, potřebujeme vás ještě zde na Zemi.“

Tak jsem šla do nemocnice v paprsku nejvyšší pomoci a v podivu-
hodném klidu, který v té době udivoval lékaře i sestry. Noc před operací 
jsem byla tak klidná, že jsem odmítla injekce a prášky jako nepotřebné, 
a také hodiny v operačním sále jsem prožívala při úplném vědomí, když 
mne operovali s místním umrtvením. Dr. Ehrhard se mohl nyní přesvědčit, 
jak přesně paní Maria viděla a popsala můj stav. On, dobrý lékař a člověk, 
se sklonil v úctě, jsa dojat. Pro mne byly tyto hodiny na operačním sále 
nezapomenutelným  zážitkem  nejvyšší  ochrany.  Byla  jsem  zahalená  do 
paprsků Světla, které jsem nejenom cítila, ale mohla jsem je dokonce vidět, 
upírajíc svůj pohled velkým oknem k Hoře. K údivu všech nevzala jsem si 
ani po operaci nic proti bolestem a spala jsem klidně celou noc. Když pak 
došlo k malé komplikaci, řekla jsem Dr. Ehrhardovi, že mne dnes navštíví 
paní Maria a že mi hned pomůže. Paní Maria přišla, stoupla si k mé posteli 
a mé bolesti zmizely. Vše bylo dobré. Pak přišel lékař, zase se divil a zvolal:

„Tu podivuhodnou paní musím vidět! Jak to mám zařídit?“
Řekla jsem, že je právě u pana Döhringa, kterého profesor Chiari ope-

roval s komplikovanou zlomeninou nohy a že ještě jednou přijde ke mně.
Tak se u mne s paní Marií setkal, sklonil se v pokoře a dojetí, a byl 

šťasten.  Také pana Döhringa zbavila paní  Maria bolestí  a pomohla mu 
k uzdravení; vyprávěli mi, že mnozí se podivovali tomuto zázraku.

Když jsem byla propuštěna, šla jsem poděkovat Dr. Ehrhardovi. Ten mi 
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však řekl, že největší dík patří paní Bernhardt a vůbec, že by chtěl mít pa-
cienty jen z Hory. Nedají žádnou námahu a starost a jsou – jakoby sami od 
sebe – zase velmi brzy zdrávi. Ráda bych se ještě zmínila o tom, že jsem 
měla na nočním stolku u postele Pánův obrázek v jeho grálském plášti 
a vedle toho velké Poselství v kůži. Dr. Ehrhard, vždy když přistoupil k mé 
posteli, pozoroval obrázek – řekla bych s úctou – a položil na chvíli ruce 
s výrazem touhy na knihu „Ve Světle Pravdy“.

„Ach, kdybych někdy mohl na Horu,“ řekl jednou s povzdechem.
„Tak přijďte přece někdy,“ řekla jsem. „Ale kdy?“ povzdechl si. Brzy 

ráno  začínal  operovat,  chodil  po  návštěvách  pacientů,  měl  konzultace 
doma, také porody, dokonce v noci jezdil k pacientům. Posteskla jsem si 
na to Pánovi. Řekl, že to není lékaři ke škodě, nemůže-li přijít na  Horu. 
On už Slovo žije a v něm k němu proudí, co potřebuje. V tom pak bude 
i poznání, jehož potřebuje k další cestě.

Přeskočím ve svém vyprávění některé události a povím, co jsem prožila 
v zimě 1934 a co se týká paní Marie a Dr. Ehrharda. V době nacismu jsem 
dostala od jednoho z mála důvěryhodných lékařů povolení ke čtyřměsíčnímu 
pobytu v Rakousku bez ohledu na platnost zákazu k vycestování. Projevilo se 
u  mne  onemocnění,  které  vyžadovalo  operaci.  Chtěla  jsem  ji  podstoupit 
u prof. Dr. Ehrharda. Paní Maria, s níž jsem se radila, mne k němu poslala. 
V případě, že se on bude domnívat, že operace je nutná, mám se jí podrobit. 
Lékař shledal, že operace nutná je, splnil však mou prosbu a posunul ji o tři 
měsíce, poněvadž jsem tu dobu chtěla strávit na Hoře.

Kdyby mi ten čas nepřinesl užitek, byl by připraven k operaci, bude-li 
s tím souhlasit i paní Maria. Byl s tím srozuměn po zkušenostech, které již 
měl.

Paní Maria mne ošetřovala delší dobu a když jsem znovu navštívila Dr. 
Ehrharda, mohl jen konstatovat, bez falešného vzrušení, ale s čistou rados-
tí, že operace již není nutná. Nebezpečí bylo natrvalo zažehnáno. Později 
mi chtěl opět umožnit cestu na Horu, ale nenašla jsem již úředního lékaře, 
který by na jeho potvrzení přistoupil. Toto jenom jako ukázka krásného 
vztahu Dr. Ehrharda k Hoře.

Při  zářijové  slavnosti  1931  obdržel  pan  Alexander  třetí  volání  jako 
apoštol.

Při prosincové slavnosti 1931 obdrželi zvláštní svěcení jako učedníci, 
kteří smějí křtít, paní Luft, pan Lucien Siffrid, paní Hermine Otto, slečna 
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Diem a já. Byli jsme ti první, které Pán k tomu povolal. Byla to poslední 
slavnost ve staré hale a bylo zde tolik lidí, že se slavnost musela konat na 
dvakrát a křty, povolávání k učednictví – a pokud si vzpomínám i sňatky – 
musely být rozděleni.

Jednou jsem směla zhotovit a přivést na Horu Grálskou vlajku pro za-
hradu domu Grálu.  Byl to velký balík a nevešel se do žádného kufru. 
Prosila jsem o  pomoc,  abych jej  dobře dopravila.  Poněvadž jsem vždy 
všechno, co bylo možné, proclila, mohla jsem o to klidněji spoléhat na po-
moc, pokud se týkalo grálských věcí,  které neměl nikdo vidět.  Dlouhý 
a tlustý balík ležel v síti na zavazadla. Celníci přišli a ptali se: „Komu patří 
ten balík?“ „Mně,“ řekla jsem a dívala se tázajícímu pevně do obličeje, 
přejíc si, aby se už neptal a nechtěl jej sundat.  „Cože, vám?“ zeptal se 
znovu. „Ano, mně,“ odpověděla jsem důrazně – a oni šli dál.

Pánův meč byl zhotoven v Německu. Byla jsem zase jednou na Hoře – 
každý měsíc týden až do uzavření hranic – a pak jen na zvláštní povolení 
o Slavnostech. Tehdy se tedy dalo ještě jezdit, pokud člověk chtěl.

Jenom brát si s sebou věci přirozeně nešlo. Tentokrát – byla jsem jako 
vždy u Pána – hovořil o meči, který je už hotov, ale je velmi obtížné jej 
přivézt nahoru.

„Kdybych to tak směla udělat,“ pomyslela jsem si pro sebe.
Pán se na mne podíval a řekl:
„Neznám nikoho, komu bych víc důvěřoval, než vás.“
Jaké štěstí, taková důvěra! To se musí podařit! Musím přiznat, že ve 

svém soukromém životě jsem byla vždy zbabělec a přes hranice bych ne-
dokázala převézt ani vajíčko. Tady však šlo o něco velikého a o nutnost, 
aby to nikdo ani nezahlédl! Tak byl určen den, kdy jsem měla meč přinést. 
Šlo o to, jak jej zabalit, byl příliš dlouhý, než aby se dal schovat do kufru. 
Nakonec jsem našla kufr, který byl sice dost dlouhý, ale byl nízký a úzký, 
musela jsem jej však vzít. Meč zabral skoro celý prostor, takže jsem jej 
mohla zakrýt jen několika lehkými věcmi. Myslím, že jsem vzala šaty na 
slavnost, i když slavnost nebyla.

Vždy jsem jezdila stejným ranním vlakem. Tentokrát mne zadrželo ně-
jaké vnitřní  varování.  Vyhledala jsem v jízdním řádě jiný vlak,  třebaže 
jsem byla očekávána u prvního vlaku,  ale jela jsem až tím dalším. Na 
hranici chtěli celníci vidět můj kufr. Otevřela jsem jej s naprostým klidem; 
byla jsem si jista pomocí „malých“, velice jsem je o to prosila. Celník sáhl 
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po mém šatu, pak udělal pohyb, jako by nechtěl narušovat to, co mi bylo 
drahé a zase kufr zavřel.

Pán stál u okna a vyhlížel vůz, kterým jsem dojela.
„Věděl jsem, že přijedete druhým vlakem, protože tím prvním by se to 

nepodařilo. Najednou jsem měl o vás velkou starost a myslel jsem na to, 
abyste nastoupila až do dalšího vlaku! Pak jsem se uklidnil, věděl jsem, že 
jste to vycítila.“

Jak jsem byla šťastná! V jiném vlaku by býval byl zřejmě úředník, na 
něhož by „malí“ nemohli působit. – –

Nyní ke slavnosti Zářící Hvězdy 1931. Byla jsem několik týdnů před 
tím zase na Hoře, když si mě zavolal Pán do svého pokoje. Sedl si do mé 
těsné blízkosti. Nevím, o čem hovořil nebo zda vůbec mluvil. Jak mi bylo, 
nedovedu vylíčit, zaplavena Světlem, blaženým pocitem a přece jaksi velmi 
vzdálena sama sobě. Tu vstoupila do pokoje paní Maria a jako by vyčítavě, 
ale se zvláštním úsměvem, řekla:

„Jak jen můžeš tak málo zadržovat Světlo, jak má potom Lisy to záření 
snést!“

Tu řekl Pán s úsměvem jen jemu vlastním, napůl k paní Marii a napůl 
ke mně:

„No, to se ale bude muset učit snášet toto vyzařování,“ a obrácen ke 
mně  dodal  významně:  „Neboť  při  dnešní  slavnosti  budete  povolána 
k učednictví!“

Stěží jsem to chápala, byla jsem jako omámena touto poctou a zároveň 
štěstím. Dále Pán řekl, že nyní musí jmenovat učedníky, kteří budou křtít, 
neboť ne všichni lidé mohou přijet na Horu Spásy. Jednou však bude tak 
mnoho prosících,  že Jeho učedníci  se rozjedou za lidmi po celé Zemi. 
A jejich vlastní služba bude vždy ve křtu. A oni nebudou nikdy unaveni, 
i když k nim lidé budou proudit celé hodiny!

Ach, jak tehdy Pán ještě věřil v touhu, spočívající v člověku! Přirozeně, 
velké probuzení ještě přijít může, doufejme, že ještě přijde, i když později, 
a s ním nová říše Boží na Zemi „Ve Světle Pravdy“. Pak budou povoláni 
z pověření Pánova noví učedníci, aby křtili, aby putovali po celém světě, až 
my, staří, budeme odvoláni, abychom mohli působit v jiných světech. Kéž 
bychom mohli být shledáni takovými, abychom mohli věčně sloužit.

Pán mi ještě řekl:
„Prohlížel  jsem  všechny,  ale  nenašel  jsem  nikoho,  kdo  by  byl  tak 
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prosvětlen jako  vy;  proto  máte  být  vy  povolána  jako  můj  první  křtící 
učedník.“

Pak Pán hovořil ještě o učednickém oděvu, který měl být zhotoven, 
avšak plášť prý ještě nemohl být připraven.

„Nebylo by to však právě s ním krásné?“ zeptal se Pán, dívaje se na mne.
Myslela jsem si, že na plášti přece nezáleží; zasvěcení–požehnání půso-

bí přece i tak. Také jsem to řekla. Snad mne Pán touto otázkou jen zkoušel, 
nebo chtěl vidět mé city vztahující se k tomu? Paní Maria se každopádně 
předklonila, jako by mne chtěla varovat, aby mi tak velká dobrota Pánova 
a mé štěstí z jeho slov nevstoupilo ještě do hlavy. Vycítila jsem v tom varu-
jící lásku, neboť poněkud ostře zazněla její slova, když říkala:

„Jednou bude 300 těch, kteří budou nosit plášť učedníků, jimž bude 
dovoleno křtít.“

Prožitek z této slavnosti se nedá vyjádřit slovy, tak bylo toto zasvěcení 
vážné a plné odpovědnosti, a tak podivuhodné, samo sebou osvobozovalo. 
Prožila jsem také, jak plášť služby nás vynesl z pozemské dráhy; člověk už 
o sobě neví,  je jen prostředníkem síly Světla, je jí zvláštním způsobem 
prozářen.

Tenkrát o prosincové Slavnosti 1931 povolal Pán za křtící učedníky 
pana Luciena Siffrida a paní Hermínu Otto. Ráno o Slavnosti povolal Pán 
ještě slečnu Diem ze Stuttgartu. Později povolal ještě pana Randolfa Free-
mana, který pak křtil v Berlíně, paní Marii Agnes von Martius, pokud vím 
i pana von Rosenberg pro Brasilii, slečnu Bezděkovou (a pak také pana 
Kováře) pro Československo.

Pokračování mých, vzpomínek.
V předcházejících řádcích jsem přeskočila mnohé a teď vidím, o čem 

ještě musím podat zprávu z doby mého pobytu na Hoře.
V létě 1931 a také v zimě byla pořádána odpoledne, jichž se směly zú-

častňovat ženy u paní Marie, aby si zazpívaly nebo se věnovaly ručním 
pracím. Z žen, které zpívaly, měla obzvláště pěkný hlas paní Illig. I Pán se 
těšil z jejího způsobu přednesu. Paní Reinhard a já jsme směly rovněž zpí-
vat. Moje dcera měla dostat povolání ke zpěvu v chrámu, kdyby byla šla za 
nutným poznáním.

Jednou v létě byly ženy (kromě mne) požádány, aby pomáhaly látat 
prádlo po velkém praní. Směly být při tom u paní Marie v jídelně. Cítila 
jsem se odstrčena a šla jsem se vyplakat na své místečko u břízek. Paní 
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Maria se to nějak dověděla nebo to vycítila, jak tomu vždycky bylo. Měla 
soucit s mým trápením – jak jsem se domnívala – a příští den – nebo to 
bylo ještě týž večer? – jsem směla k ní přijít sama a pomáhat jí v jídelně 
šít. Byla jsem velice šťastna. Najednou přišel do pokoje Pán, podíval se 
udiveně na mne a pak tázavě na paní Marii. Ta mu vysvětlila, že jsem byla 
tak smutná, že jsem nebyla jako ostatní požádána, abych přišla pomáhat 
při šití, tak prý mne zavolala. „Tááák!“ řekl Pán a myslím, že víc ani slovo. 
Avšak pohled jeho potemnělých očí, v nichž nebyl souhlas ale výtka, mi 
pronikl k srdci. Pán hned opustil beze slova místnost.

Vzhlédla jsem k paní Marii a pochopila jsem, jak bylo ode mne ne-
správné, že jsem se cítila odstrčena, když jsem nebyla pozvána. My,  kdo 
chceme sloužit, se máme přece učit nechtít nic pro sebe, neboť to jsou jen 
naše vlastní přání. Paní Maria mi řekla:

„Ano, je to tak.“
Hrozně jsem se styděla a bolelo mě, že jsem Pána zase zklamala. Před 

nějakou dobou mi řekl – rovněž u březového lesíka –, že mám být víc 
sama sebou, protože budu potřebovat klid ke své přípravě. Proč jsem si na 
to nevzpomněla, když jsem u břízek plakala. Pevně jsem si předsevzala, že 
nikdy nezapomenu na tento zážitek jako na poučení.

Necítila jsem se už oprávněna zůstat v blízkosti  paní Marie a vstala 
jsem. Ona mne však vyzvala, aby mě povzbudila, abych ještě půl hodiny 
zůstala a dokončila šití, které jsem začala. Opět jsem se cítila osvobozena 
a byla vděčná za lekci, která mi přinesla poznání. Pomáhající podpora paní 
Marie  sňala  ze  mne  veškerý  tlak.  Tak  tomu  bylo  vždy,  božská  láska 
a spravedlnost  v  paní  Marii  a Pánovi  pomáhaly okamžitě při  kajícnosti 
a vážném předsevzetí. Jim pak darovali ještě sílu své pomoci ze Světla. 
Později, když Pán zažil s námi již tak mnoho zklamání, poněvadž i při 
dobrém chtění jsme nešli kupředu tak, jak by to bylo možné v Jeho síle, 
řekl  na  jedné  pobožnosti,  že  nikdo  z  nás  ještě  nepřekonal  své  vlastní 
chtění. Polekalo mě to a hluboce zranilo. Myslela jsem si, že se o to stále 
snažím. Avšak mezi snahou a skutečným přemožením je obrovský rozdíl! 
Tak můžeme jen chtít opravdu se ve všem snažit poznat a prosit o pomoc 
k překonání všeho, co vskutku nestojí v nejčistším „sloužení“. Nic, nic ne-
chtít kvůli sobě!

V roce 1934 mi daroval Pán věnování, které mi napsal do koženého 
svazku  „Doznívání“.  Byla  jsem  tenkrát  čtyři  měsíce  na  Hoře  –  od 
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prosincové slavnosti 1933 až do květnové slavnosti 1934. V té době se ko-
nalo zvláštní školení po večerech pro učedníky a také pro nositele stříbrné-
ho a zlatého kříže (byli to současně většinou zaměstnanci Hory). Pán řekl, 
že  mu  velkou  radost  udělali  ti  poslední,  což  bylo  zahanbující  pro  nás 
učedníky, neboť při zodpovídání otázek jsme byli mnohem rozpačitější. 
Na jednu otázku jsem mohla zcela bez rozmýšlení odpovědět jako jediná 
správně.  Otázka  zněla:  „Uměli  byste  se  osvědčit  a  jak,  kdyby  to  bylo 
nutné?“ Prostě jsem řekla: „Já nejsem nic, ale v síle Světla to budu moci 
udělat.“

V těchto měsících jsem směla skoro každé ráno přijít k paní Marii, kte-
rá mě ošetřovala ve správní budově nahoře ve svém pokoji. Byly to šťastné 
hodiny, naplněné její zářící dobrotou, teplem a silou, z nichž jsem mohla pít.

Kromě toho neminul ani jeden den, aby se v pokoji neobjevil Pán – 
i když to bylo někdy jen na okamžik. Promluvil několik slov ke mně nebo 
oznámil něco paní Marii, což jsem směla také slyšet. S každým slovem 
nám dával Pán něco, čím nás vedl dál!

Bylo  to  1.  března,  když jsem byla  zase jednou pozvána  do  Pánova 
pokoje. Stál vedle paní Marie s „Dozníváním“ v ruce. Oba se dobrotivě 
usmívali. Ten zářivý světlý úsměv, který mne pronikl, když mi při předání 
knihy řekl:

„Tak a teď si hned přečtěte, co jsem vám tam vepsal!“
Slova se na mne dívala a žijí ve mně:
„Poněvadž se namáháš žít podle Slova, bude Ti ochranou a štítem po 

všechny časy. Imanuel, Gralshöhe, 1. březen 1935.“
V srpnu 1931 byla pro mne napsána v prvním svazku „Ve Světle Prav-

dy“ slova:
„Ať Ti mé Slovo svítí na Tvých cestách! Imanuel,  Gralshöhe, srpen 

1931.“
Obě  tyto  knihy  mi  zůstaly,  přesto,  že  jsem  byla  třikrát  zatčena 

gestapem, neboť je u sebe ukryli přátelé mé nejmladší dcery Loo. Za války 
jsem je měla zase u sebe; při leteckých náletech jsem je obě mívala u sebe 
v leteckém krytu jako svůj  největší  poklad  v kapse na klíně.  Obrázky 
Pána, paní Marie a slečny Irmingard jsem si přinesla, žel, příliš brzo domů, 
takže mi byly vzaty v srpnu 1937.

V červenci 1937 byl rozpuštěn „Přírodně-filosofický spolek stoupenců 
Grálu“ a na jaře byly zakázány pobožnosti, které se také už nesměly konat. 
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Nebylo to nic platné.
Při jedné domovní prohlídce mi ukradli mnoho knih a všechny foto-

grafie s věnováním, také velký obraz Pánův, který visel v mém pokoji.
Celou svou vůli jsem se soustředila na to, aby nebyly odneseny žádné 

služební předměty, všechny předměty na oltář s grálskou mísou, veškeré 
mé učednické spisy, promluvy k učedníkům, provádějícím křest, které mi 
byly svěřeny, můj plášť křtícího učedníka, který hledali,  jehož se něko-
likrát dotkli, aniž jej poznali. Aby to všechno nepadlo do jejich rukou, mu-
sela jsem obětovat všechny své osobní doklady, své vzpomínky. Smířila 
jsem se s tím, protože to ostatní mělo být zachráněno. Samozřejmě že ne 
jenom v důsledku mého stanoviska, ale také proto, že jsem úpěnlivě prosi-
la o pomoc. Na svém posledním obrázku mi Pán daroval slova:

„Božská síla stojí po boku toho, kdo touží po Světle.“
Tato slíbená milost, kterou jsem mohla již několikrát tak silně prožít, 

byla skryta hluboko v mém srdci, tu pochopové nemohli odnést.
Ostatně  při  třetím přepadení  jsem mohla  prožít,  jak  lidé,  kteří  byli 

zprvu drzí a triumfující, stáli tu pak zahanbení a malincí. Působil při tom 
můj klid, cítila jsem se jakoby ve světlém kruhu ochrany, šťastná – ne-
dovedu ten pocit jinak vyjádřit –, že smím hájit své přesvědčení. Kdyby 
byli mohli jednat proti rozkazu, byli by mi nakonec nechali všechno, co mi 
již odnesli. „Tak jsme vám vzali všechno,“ řekl jejích vedoucí, pak se na 
mne zamyšleně podíval a pokračoval:  „Myslím si však, že jsme vám nic 
v podstatě nemohli vzít.“ Jak měl pravdu! I když mi vzali mé milé obrazy, 
slova si nesu v srdci  a obrazy ve vzpomínce. Slova paní Marie na po-
sledním obrázku z té doby, která jsem tak často prožívala a která mě bu-
dou vždy, provázet jako přání: „Ať láska vroubí tvou cestu.“ Milý obrázek 
Irmingard v plášti, krátce po Slavnosti – Nahome – zůstává navždy v mém 
srdci a slova mě upozorňují a pomáhají:

„Tvůj pohled směřující vzhůru ke Světlu ať je vždy spojen jen s bdělos-
tí pro Tvou cestu na této Zemi!“

Ráda bych se ještě zmínila, proč právě nyní píši o tomto zážitku. Stála 
jsem na schodišti a vzhlížela velkým oknem k nebi. Náhle jsem uviděla – 
jako poprvé – na nebi zlatý nápis. Tentokrát to byla Pánova slova:

„Budete-li  muset  snášet  útrapy,  které vám chce připravit  temno, ne-
chovejte v neštěstí v sobě žádné nenávistné myšlenky.“

Hned jsem věděla,  že gestapo přijde znovu.  Vtom okamžiku  zazněl 
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zvonek a proti mně stálo pět mužů s jizlivým výrazem v obličeji. Klid, 
s nímž jsem je přijala, na ně očividně zapůsobil. Měli příkaz vzít mi také 
můj učednický kříž. Vyzývavě stáli přede mnou, ale nemohli nic dělat. 
Stála jsem klidně před nimi a řekla: „To je nemožné.“ Podívali se na sebe 
a zafuněli, ale nesměli použít násilí a jinak bych jim jej nedala. Byli úplně 
malí – viděla jsem je jemnohmotným okem –, úplně do sebe zhroucení. 
Vedoucí se podíval po řadě na ostatní a řekl: „Vzali jsme jí jinak všechno, 
i ten velký obraz, na kříži už nebude záležet. Nechme jí ho.“

Později jsem se dověděla, že ti muži dostali vynadáno a že gestapo mi 
chce kříž přece jen vzít. Věděli také přesně, že jsem nosila napřed stříbrný, 
a pak zlatý kříž, byli prostě o všem informováni. Jenom mému učednické-
mu plášti říkali uniforma. Když jsem se to dověděla, zneklidněla jsem. Ne-
věděla jsem, jak bych se měla zachovat, neměla-li bych jim vyhovět nebo 
měla-li bych připustit, aby použili násilí vůči mně. Modlila jsem se, abych 
poznala, jak se správně zachovat a ptala jsem se v duchu Pána, poněvadž 
psát jsem nesměla. Dokud mi to nebylo jasné, lekala jsem se při každém 
zazvonění a v duchu jsem volala:

„Pane, pomoz mi udělat to, co je správné!“
Tu přišla pomoc. Pán mi dal vzkázat, že kdyby mi byl kříž vzat nási-

lím, tak budou mít v ruce jen kousek zlata, nikoliv učednický kříž. Ten si 
nesu v sobě sama a nikdo mi jej nemůže ukrást! Jaký dík, jaký klid mě zalil.

„Jenom kousek zlata,“ utěšoval mě Pán.
Podivuhodné však je, že už nepřišli. Žádný zvonek mě už neděsil, vy-

zbrojila jsem se tak, že bych se proti nim postavila klidně a pevně. Mohla 
jsem si představovat, že to vytvořilo ochranný val kolem mého domu.

Nevšímala jsem si ani tajného dozoru, který sedával vždycky nedaleko 
mostu, přes který jsem musela chodit, a který mě pak sledoval všude kam 
jsem šla. Nedělala jsem nic, co by bylo proti rozkazu a chovala jsem se na-
prosto  tiše.  Setkávali  jsme  se  ve  dvojicích,  nejvýš  ve  trojicích, 
i o slavnostech. Též při tajném zpečeťování nebo požehnání dětem, které 
jsem zprostředkovala, jsem měla očividnou pomoc, bez níž by to bylo v té 
době nemožné.

Vraťme se ještě jednou k roku 1930. Po dlouhé době, kdy byl můj muž 
hospitalizován v Innsbrucku v nemocnici, kde jsem o něho pečovala, byli 
jsme ještě asi dva týdny v našem domečku na Hoře. Pak se Dr. Gecks 
s konečnou  platností  přestěhoval  do  Mnichova  a  už  nikdy  nepřišel  na 
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Horu. Nikomu se Pán nevěnoval tolik, s takovou trpělivostí, chtěje mu po-
moci a přece to bylo nadarmo! Tak se i pro mne objevila nutnost – nechtě-
la jsem ji vůbec uznat, neboť mým původním určením bylo zůstat na Hoře 
–, abych se s ním přestěhovala zase zpátky do Mnichova. Tuto nutnost mi 
naznačil Pán, takže nebylo přirozeně zbytí. Směla jsem však každý měsíc 
přijet na několik dnů na Horu, kde byl můj skutečný domov, a hned jsem 
mohla jít k Pánovi i k paní Marii. Vždycky jsem jim podávala zprávu o své 
službě a Pán hovořil o tom, jak má později všechno vypadat. Hovořil však 
také o tom, jak narůstají mnohá zklamání, která na Hoře prožívá.  Sama 
jsem je rovněž pozorovala s těžkým srdcem. Pravda, přicházelo stále více 
hledajících, poznávajících i prosících, a počet nositelů kříže rostl nahoře 
i dole. Jak si Pán představoval pro lidi život na Hoře, šťastný a vděčný, za-
svěcený jen svaté věci, naplněný radostným sloužením.

Jak  při  tom  lidé  dozrávají  a  dorůstají  v  opravdové  služebníky  ve 
hmotnosti, s jejichž pomocí by mohli na hrubohmotné Zemi působit i nej-
vyšší duchovní pomocníci,  pro něž jsme měli být spojovacím článkem. 
Jaká síla k nám proudila od Pána, jaké schopnosti se v nás měly vyvinout! 
Jen mír a pravá láska, důvěra a respektování druhého – to mělo být samo-
zřejmostí mezi lidmi.

Avšak čím více lidí přicházelo na Horu, která se měla stát místem míru, 
tím  více  bujelo  ono  „malé  lidské“,  které  zděšeně  vytušil  Pán  tehdy 
v prvním létě na „pěti pastvinách“. Stále více se to rozrůstalo. S bolestí 
Pán konstatoval,  že lidé si budou stále více budovat život na Hoře pro 
sebe. Proto věděl už v roce 1936, že to tak dál nemůže jít, že se všechno 
musí projevit. Už neměl žádné opravdové sloupy, na nichž by mohl stavět. 
V zimě 1934, když pan Halseband nám četl z Volání z Prastvoření a paní 
Halseband ještě byla dána možnost přijímat z Prastvoření, byl Pán ještě 
plný naděje a radosti.

Řekla jsem mu jednou,  jak krásně pan Halseband předčítá,  jako by 
s jeho slovy byly kolem nás výchvěvy z Prastvoření, jako by nám je při 
čtení zprostředkovával. Bylo to povznášející a nedovedla jsem si při tom 
představit někoho jiného. Pánovi zářily oči tak šťastně, jako by říkal, že 
pan Halseband je přece Bílý rytíř, který stojí v síle, že se to dá vycítit a že 
je u něho vyloučeno, že by se mohl ještě zřítit. Ach, později musel poznat, 
že Světlo nemůže udržet nikoho, jestliže se on sám pevně nedrží.

Pán jednou varoval paní Halseband, že to bude její vina, ztratí-li  její 
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muž cestu. Pan Halseband byl na své paní tak závislý, že se mu to stalo 
osudným, čím více ona šla za svými světskými sny a přáními, za svým 
vlastním chtěním. Tenkrát si to varování nevzala k srdci, ještě se chlubila 
svým vlivem na manžela. Prosazovala jej čím dál víc a cítila se jako ve 
velké roli, to už nebylo sloužení.

Zažila jsem to na začátku ledna 1937, kdy jsem mohla být naposledy 
na Hoře, po prosincové slavnosti v roce 1936, která byla poslední, již jsem 
s Pánem mohla prožít, protože pak mi vzalo gestapo pas a já jsem si jej už 
nemohla opatřit.

Tehdy podnikal Pán se svými lidmi dosti často výlety, které měly větši-
nou duchovní význam, jak mi jednou Pán řekl. Nuže, tentokrát se jelo do 
Brenneru a Pán mě pozval, abych jela s nimi. Jak mě to potěšilo! Směla 
jsem jet v autě Halsebandových. Moje radost se však změnila v úlek.

Paní Halseband se velmi bavila a cítila se velice povznesena ve své úlo-
ze jako první dáma, jak jsem to zděšeně vycítila z jejího chování. Vysoké 
působení trigonu stahovala tak dolů do své lidské úrovně působnosti a v ní 
se cítila být na výsluní. Při jízdě hovořila plna pýchy o tom, jaké to bude 
v budoucnosti, všechna radost jejích myšlenek směřovala k obrazům této 
budoucnosti. Byla jimi naplněna, když popisovala, v jakém paláci bude na 
Hoře bydlet, jaké drahé toalety bude nosit. Tak myslela a z toho se radova-
la. Zajisté, krása měla vzniknout i na Hoře, ale jenom jako vnější obraz 
k vnitřnímu záření!

Když jsem přijela z Mnichova, mohla jsem splnit některé drobné potřeby 
panstva. Naplňovalo mě to radostí, cítila jsem se nejvíce obdarována sama.

Jednou mi Pán svěřil úkol. Mělo to být překvapení k narozeninám paní 
Marie. Pán mi řekl, že nezná nikoho, komu by mohl svěřit tyto věci s ta-
kovou jistotou. Přivezla jsem tedy diadém a mohla jej v Pánově pokoji 
před ním vybalit. Pán si jej radostně prohlížel a těšilo ho, že paní Maria 
ještě nic neví. Tu se ozval z vedlejšího pokoje veselý smích paní Marie. 
Volala, že on před ní nemůže mít přece žádné tajemství. Její andělíčci jí 
prý ukázali diadém, který má právě v rukou a který je určen pro ni. Teď 
už ji prý může klidně pustit dál. Jí nezůstane nic utajeno.

Vzpomínám si ještě na jednu veselou příhodu. Bylo nás několik, jimž 
sestra Rosa ukazovala svůj dárek k narozeninám pro paní Marii. Bylo to 
v prvních letech na Hoře. Vtom jsme uviděli přicházet paní Marii. Sestra 
Rosa rychle schovala dárek za zády a pokračovali jsme nenuceně v hovoru. 
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Paní Maria přišla a vysmála se sestře Rose, že chce tu věc skryt, i když ví, 
že se před ní nemůže nic utajit.

V prvních letech to byla Mira, ovčácký pes, který přišel už z Tutzingu, 
směl být neustále s Pánem a hlídal také jeho pokoj. Já jsem se ho nebála, 
mohla jsem kdykoli vejít a položit něco na Pánův psací stůl, i když tu byl 
pes sám.

S Friedel to bylo také tak. Stávalo se však, že Mira nechtěla někoho 
k Pánovi pustit přesto, že ho denně vídala. Tehdy ho napadla na schodišti 
a pokousala. Na mou udivenou otázku mi Pán vysvětlil, že pes může vidět 
myšlenkové formy člověka. Právě proto nechce jeho pes pustit  k němu 
nikoho, u koho není něco v pořádku, kolem koho krouží nedobrá myš-
lenka. A to byl ten případ, proč kousl.

Jednoho dne – už nevím, bylo-li to v roce 1932 nebo 1933 – jsem zase 
přišla na Horu. Zařídila jsem to vždycky tak, abych přijela ve středu do-
poledne a mohla zůstat do neděle odpoledne kvůli pobožnosti. Naše po-
božnost  v  Mnichově se pak  konala  vždy některý den počátkem týdne. 
Oltář stál na vyvýšeném stupínku v mém hudebním pokoji. Také já jsem 
zde četla vždy Pánovu přednášku, kterou o předcházející neděli pronesl 
Pán v chrámu a kterou jsem dostala. Tyto přednášky byly vždy rozmnože-
ny, a tak jsem každou přednášku rozesílala doporučeně přespolním, kteří 
patřili ke kruhu. Při naší pobožnosti hrával pan Mörbitz na klavír. To jen 
tak mimochodem.

Jednu středu tedy jsem zase přijela na Horu, bylo to asi v roce 1933. Ve 
středu se vždy v hale pro pobožnosti konalo čtení z Poselství, na něž jsem 
se těšila a svůj příjezd zařídila tak, abych se ho mohla zúčastnit. A teď 
žádné čtení nebylo!

Příští den, velmi zklamaná, jsem se ptala Pána na důvod. On byl velmi 
vážný a řekl, že čtení zrušil, poněvadž se stalo jen zvykem. Pro lidi na 
Hoře se všechno stává všedním a samozřejmým, nic neprožívají oprav-
dově. Měli by to poznat a zase zatoužit uslyšet Slovo. Všechno prý tu vede 
tak snadno ke ztrnulosti. Bez pohybu však není života!

Pohyb, ano, o ten bylo na Hoře vždy postaráno. Najednou se provedla 
výměna bytů – všechno muselo být bleskurychle zase v pořádku. Když to 
někde neklapalo, přišla paní Maria, přehlédla jedním pohledem situaci a už 
všechno šlo.

Vzpomínám si ještě, jak paní Tröllsch, když se měla nastěhovat do nové 

131



Elisabeth Gecks

správní budovy, stála zoufalá uprostřed velkého množství nábytku, s nímž si 
nevěděla rady. Přišla paní Maria – a brzy bylo všechno na svém místě.

Vzpomínám si na rozhovor v Tutzingu z počátku tohoto období, kdy 
jsem ještě měla sklon brát osobně věci, jejichž řešení spočívalo ve zcela 
věcné spravedlnosti zákonů Božích. Řekla jsem něco Pánovi v tom smyslu, 
že bych se chtěla stát ve svém správném úsilí takovou, aby mě On v soudu 
nemusel zavrhnout. Vysvětlil mi, že Syn Člověka sice jako soudce v soudu 
působí, ale nesmím si to představovat jako osobní jednání. Myslí si prý, že 
jsem ještě ovlivněna katolickými, tolik zpozemšťujícími obrazy a názory, 
v nichž jsem byla vychována. Ve skutečnosti je soud dějem záření, který 
se rozuzluje Jeho Slovem a bytím také na Zemi. Jenomže naprosto věcně, 
neosobně, podle skutečného vnitřního stavu člověka. V působících záko-
nech  Božích  je  zakotvena  neomylná  spravedlnost.  Nikdy  nesmí  být 
srovnáváno toto působení a řešení s působením nějakého pozemského krá-
le nebo soudce.  Tak vysvětloval Pán pojmy, které stále více rozšiřoval, 
abychom je mohli chápat z vyššího hlediska, abychom mohli v uctívání 
děkovat a stále více tušit velikost Boha a nesmírné vzdálenosti.

Prostřední cestu, tu první, kterou Pán objevil, mi ukázal na jaře 1928. 
Právě k ní se váže tak mnoho vzpomínek, poněvadž na ní rád pobýval. Od 
ní stoupá cesta do výše s výhledem do údolí Innu na druhé straně Kaiser-
gebirge (Císařský les). Než začne stoupat v serpentinách do výšky kolem 
Fuchslöcher  (Liščí  díry),  odbočuje  stezka  vpravo  podél  svahu  dolů  do 
malého údolí a pak do Schwazu. Někdy šel Pán touto cestičkou, když ze 
začátku bylo třeba něco nakoupit. Nejraději nakupoval ve Schwazu v ob-
chodním domě Bauer-Schwarz, který byl dobře veden a dobře zásoben.

Velice mě dojímalo prosté chování a jednoduchost Pánova, jenž plnil 
naprosto přirozeně a samozřejmě i všechny pozemské věci, dokud to bylo 
nutné, dokud nebylo pomocníků, kteří by ho toho zbavili.

Svah, po němž vedla stezka, býval tehdy plný jahod. V létě jsem je tr-
hala, někdy i se svou dceruškou, do hrníčku pro Pána k snídani. Teď už 
jsem žádné nenašla. Svah je zarostlý jedlemi, pod nimiž můžeme najít jen 
vřes a kapradí.

Stejné to bylo i s hřiby, které jsem sbírala. Pán mi plně důvěřoval a ne-
jedl žádné, které jsem neschválila. Tak mi napadá jedna malá příhoda. Pan 
Mörbitz mi přinesl jeden obzvlášť krásný hřib: „Tady vám nesu něco moc 
krásného.“ Nenapadlo mi, že je určen  pro dům Grálu a připravila jsem 
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z něho oběd pro manžela. Příští den ráno se ptal Pán s úsměvem:
„No, kde je ten krásný hřib? Pan Mörbitz mi řekl, jaký krásný hřib pro 

mne našel.“
Velice jsem se polekala. Myslím, že si mne chtěl Pán jen dobírat; já 

jsem to však vzala velmi vážně a hned jsem se vydala do lesa hledat hřiby. 
Prosila jsem bytostné o pomoc a najednou jsem uviděla na cestě, kde dříve 
žádný hřib nerostl, krásný a veliký hřib, který byl takový, jako ten včerejší. 
Hned jsem pospíchala k Pánovi a celá šťastná jsem ukazovala svůj nález.

Pán se smál, že mi jej určitě postavili do cesty bytostní, abych byla zase 
klidná a on aby dostal stejný, jako byl ten včerejší.

Chtěla bych připomenout, jak se Pán uměl k nám sklonit i v malých 
věcech, a skoro bych řekla, že uměl být nejen veselý, ale téměř bezsta-
rostný.  Vedle  vážných a  hlubokých prožívání  mnoha hodin  nám dával 
příklad i v prostém, radostném bytí. Jeho umění radovat se i z nejmenších 
drobností nás činilo šťastnými a současně bylo pro nás poučné.

On, pro něhož pozemské neznamenalo v podstatě nic, se uměl radovat 
z květiny,  ze všeho krásného a nejvíc z toho,  když někdo chtěl potěšit 
druhého. Všechno se stávalo darem! V prožívání s Pánem nebylo nic bez 
významu, ani to zdánlivě nejnepatrnější.

Zmiňuji se o květinách. Jednou mi Pán řekl, že i ta nejkrásnější květina 
na zemi je jen bledým odleskem zářících barev průsvitnosti a něhy vyšších 
úrovní a může nám dát jen slabé tušení květin v jeho domově.

V prvním období v Tutzingu jsem jednou hovořila s Pánem o krásných 
stavitelských a uměleckých dílech. Jsou vytvořena lidskou rukou, ale byla 
snad přijata z vyšších úrovní, a ptala jsem se, zda se mu také libí. Tehdy 
mi Pán řekl, že kdyby myslel na krásu svého domova, pak by tu bylo pro 
něho  všechno  fádní.  Nic  vytvořené  lidskou  rukou  nemůže  odzrcadlit 
pravou krásu a zářivost nejčistších výšin. Ba ani duchovních úrovní. Tu-
šení světlých jemnohmotných úrovní nám mohou zprostředkovat jen květi-
ny, které jsou formovány bytostnými podle obrazu z duchovních úrovní.

Jednou, když jsem šla na procházku s Pánem do hor, zatoužila jsem po 
krásném výhledu do okolí z výšek. Řekla jsem, že by bylo nádherné vy-
stoupit na vrcholky, Pán však s napomenutím v hlase řekl:

„Proč vystupovat na hory? Jsou krásné i zdola.“
Tehdy jsem si uvědomila, že taková přání mi nepřinesou žádný zisk, 

a později mi opravdu už ani nenapadla.
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Ve  svém  posledním  roce  pozemského  života  v  roce  1941  mi  Pán 
V Kipsdorfu řekl:

„Kdybych ještě jednou zatoužil po svém domově tak jako před čtrnácti 
dny, pak si mě Otec vezme. Splnil jsem všechno. Slovo v jeho působení se 
vznáší ve vesmíru. Mohl bych odejít. Půjdu-li však, pak to bude pro lidstvo 
nekonečně těžší.“

V téže době, kdy jsem byla poslední týdny s Pánem, mi řekl na výletě 
do Kötschenbrody před domkem, v němž bydlela paní Maria, že, aniž si to 
uvědomil,  ho něco vedlo k tomu, aby se v tomto domě zeptal,  je-li tu 
možné bydlet. Pak stanula v otevřených dveřích paní Maria a ptala se, co si 
přeje. Na jeho prosbu, zda by tu mohl bydlet, řekla, že nemá v úmyslu pro-
najímat. Pak však jeho prosbě vyhověla. Stále ještě vidím tak jasně ten do-
mek s pěknou předzahrádkou. Tak byli svedeni dohromady. Pán v té době 
často dlel ve vzpomínkách na dětství.

V  oné  době  tehdy  v  Kötschenbrodě  mi  řekl  Pán  o  své  touze  po 
domově:

„Lidstvo samo by už nikdy nemohlo najít východisko z chaosu, který si 
vytvořilo. Bez pomoci Světla je to nemožné. Ono potřebuje pomoc Světla.“

Asi  proto pak nechal  ještě paní  Marii  a slečnu Irmingard  tady,  aby 
pokračovaly v jeho díle. Jinak bychom se už nikdy nemohli narovnat v bo-
lesti své viny, bez této pomáhající a znovu posilující lásky. Lidstvo jako ta-
kové  by  bývalo  úplně  opuštěné.  V  poznání  lidstva  však  měla  přece 
vzniknouti říše Boží na Zemi.

Teď se však vraťme zase zpátky. Ještě jedna slavnost, byla to asi má-
jová Slavnost 1930 nebo 1931, je obzvláště nezapomenutelná. Tehdy přija-
la paní Martha Bernhardt, klečíc před oltářem v poznání a pokoře, z rukou 
Pánových grálský křest a sílu Imanuele.

V Jeho obličeji byl nevylíčitelný výraz odpouštějící dobroty a Božské 
vznešenosti. Viděla jsem, jak z jeho rukou proudí světelné paprsky. To, že 
jsem směla vidět právě u ní toto světelné požehnání, učinilo na mne hlu-
boký dojem. Později obdržela také zlatý kříž. Jaká je to božská milost pro 
nás lidi, že smíme zase odčinit své viny.

Viděla  jsem  ještě  jeden  obraz  (nevím,  bylo-li  to  o  první  slavnosti 
v pravé hale pro pobožnost nebo při májové slavnosti): Pán pozvedal grál-
skou mísu a přijímal požehnání Světla z Boha-Otce, jež proudilo ze Sva-
tého  Grálu.  Viděla  jsem  Pána  stát  uprostřed  zlatého  kříže  Světla,  jež 
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z něho vyzařovalo.
Vidět to mi bylo dopřáno jen jedenkrát, ale zůstalo to ve mně navždy. 

Pro své přesvědčení jsem to nepotřebovala, ale smím si to uchovat v sobě 
jako svatý dar. A snad někdy také jako pomoc pro jiné.

V době mého pobytu na Hoře jsem měla jednou sen, vystihující můj 
vnitřní stav. Cítila jsem se zakomplexovaná při myšlence, že nejsem k niče-
mu, že mohu vykonat jen tak málo a nic tak zvláštního jako ti druzí.  Ve 
snu se mi zdálo, že Pán a paní Maria se dívají na všechny jenom na mne 
ne, což mne velmi bolelo. Pak jsem dostala za úkol vyčistit koberec. Dělala 
jsem to horlivě a ve snu jsem při tom poznala, že nezáleží na tom co, nýbrž 
jak to děláme. Tu jsem uviděla v dálce přicházet Pána, paní Marii a slečnu 
Irmingard. Zrovna jsem byla s kobercem hotova. Co nejrychleji jsem polo-
žila koberec na zem, aby mohli po něm přejít. Koberec přímo zářil, tak 
docela zvláštně! Já jsem se tlačila do koutku a říkala si:

„Není důležité, budou-li tě vidět, ať však kráčejí po koberci, který jsem 
pro ně položila v lásce a vděčnosti.“

A oni přicházeli, kráčejíce po koberci, dívali se na mne, usmívali se a já 
jsem zachytila, radostně se chvějíc, paprsek Světla.

Když jsem se probudila, zůstal mi ten sen jako dárek. Připadá mi to, ja-
koby to bylo včera, tak zřetelně to opět prožívám. Kéž bych mohla vždy 
připravit koberec lásky a vděčnosti, koberec pravého sloužení – bez vlast-
ních přání!

Když jsem přišla na Horu, bývala jsem, jak jsem se už zmínila, vždy 
několik dnů u paní Reinhard. Později jsem u ní často sedávala a tiše četla. 
Ona psávala pro Pána, o tom však nikdy nemluvila a já jsem se přirozeně 
nevyptávala. Těšila jsem se z výchvěvů, které byly kolem ní, a cítila jsem, 
že jsem jimi přitahována. Jednou přišel Pán a hovořil o matkách „Lásky“ 
a matkách „Spravedlnosti“. Matky „Lásky“, jako byla Maria z Nazareta, 
jsou vystaveny většímu nebezpečí, poněvadž jsou měkčí.

Proto po narození paní Marie byla její matka odvolána. Maria byla vy-
chována  na  faře  těmi,  kteří  neměli  vlastních  dětí  a  byli  jí  skutečnými 
pěstouny. Matky „Spravedlnosti“ mohly snáze plnit svůj úkol, neboť stály 
plně v „zákoně“. Tak Dianitra porozuměla a přizpůsobila se, když jí vzal 
Ismael syna, Abd-ru-shina, jemuž směla darovat pozemský život. Rovněž 
tak matka Pánova v této době. V tušení se plně postavila do své úlohy, aby 
ho  chránila v  dětství,  vzdalovala ho  ode všeho nedobrého,  zajistila mu 
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radostné dětství a jeho rozvoj. Na to ukazuje i její jméno „Emma“, které 
stojí v zákoně. Tyto pozemské matky stály, všechny čtyři, v paprsku a ve 
vedení „matek“ v praduchovní úrovni „Bílého domu“. V době, kdy nosily 
vyslance Světla, byly s nimi spojeny.

Když mě ve svém posledním létě vzal Pán s sebou do Bischofswerdy, 
aby mi ukázal místo svého dětství,  hovořil hodně o tom období. Zářila 
z něho velká láska a radost z jeho matky, když vyprávěl o tom, jak ho 
chránila a vzdalovala od něho všechno temné, aby byla kolem něho jen 
krása, tušíc a respektujíc v něm to, co v něm bylo zvláštní. Tak mi to vy-
právěl i Pánův bratr, jak jsem se již dříve zmínila.

Pán mi také vyprávěl o jedné zvláštní paní, která byla jeho kmotrou. Ta 
řekla před jeho narozením jeho matce, že musí svému synovi dát jméno 
Oskar Ernst. On pak u ní často pobýval a ona projevovala o něho zvláštní 
zájem, což si uvědomil až později. Musela tušit jeho příchod. Naposledy ji 
navštívil před její smrtí. To už delší dobu nebyl v Bischofswerdě. Byla jeho 
příchodem tak dojata, plná pokory a zvláštní radosti, že přišel ještě jednou, 
aby se mohla na něho podívat.  On sám nosil tehdy ještě vnitřní pásku 
a pochopil vše teprve později. Považoval též za zcela přirozené, když jako 
dítě chodil sám venku a do přírody, když vídával zvláštní hvězdu a teprve 
později zpozoroval, že ostatní ji nemohou vidět. Miloval samotu v přírodě, 
kde kolem něho byly postavy, které přicházely k němu i později.

Nestranil se ani chlapeckých her, při nichž se jaksi samozřejmě stával 
vůdcem. Jednou jsem mluvila s Pánem o Mozartovi a lehkomyslné době 
rokoka, které jsem nemohla dát do souladu. Mozartovo chování a taková 
hudba! Pán mi vysvětlil, že Mozart byl člověkem své doby, lehkomyslného 
rokoka, on tím však neutrpěl škodu. Žil s lehkým srdcem a plnil svůj úkol 
v hudbě a žil jenom pro ni. Svět tónů ho spojoval s vyššími úrovněmi. 
Aniž se bude muset znovu inkarnovat na Zemi, smí pěstovat hudbu ve 
vyšších úrovních k poctě Boha.

Pán hovořil také o tom, že Goethe, Beethoven – myslím – i Wagner se 
již nebudou inkarnovat a budou ze své úrovně působit dolů podnětným 
způsobem. Pán měl rád dobré gramofonové desky. Některé ze svých jsem 
mohla přinést na Horu. Po obědě, když Pán odpočíval, přehrávala mu sleč-
na Irmingard vždy některé na jeho přání. Jednou jsem přišla, když slečna 
Irmingard klečela na zemi a hledala, co si Pán přál. Pán miloval lidové 
písně, obzvláště Modlitbu Rienziho a jeden starožidovský chrámový zpěv, 
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o němž řekl,  že není nic, co by v hudbě vyjadřovalo tak silně uctívání 
Boha, tak hlubokou úctu k Bohu. Jednou jsem přinesla 1. Symfonii od 
Beethovena s vídeňskými filharmoniky pod taktovkou Furtwänglera.

Pán ji poslouchal velice rád. Cenil si ji tak, že mi jednou řekl, že by byl 
nejraději,  kdyby  mu  mohla  být  jednou  zahrána  při  jeho  odchodu  do 
domova.

Ke Slavnosti Zářící Hvězdy, 29. prosince 1934, jsem dosáhla toho, jak 
už jsem se jednou zmínila, že jsem mohla vzhledem ke své chorobě upo-
slechnout Pánovu výzvu a zůstat skoro půl roku na Hoře. Myslím, že se to 
muselo podařit. Roky 1934/35 – to byla ještě doba naděje a radosti. Ty 
zimní měsíce nám přinesly velmi zvláštní prožívání a pomoc. Tehdy šli 
všichni učedníci a povolaní správnou cestou k výšinám a pravému chtění 
sloužit. Byla to nejšťastnější doba naděje pro Pána a tím i pro nás.

V té  době  předčítal  jedenkrát  týdně  pan  Halseband  učedníkům,  co 
mezitím bylo přijato paní Halseband jako „Volání z Prastvoření“. Tehdy 
byla zřejmě v nejlepším duchovním stavu, jinak by nemohla být nádobou 
vhodnou pro tuto práci. „Zjevení Janovo“ přijímala paní Manz, jíž byly 
umožněny výhledy a putování jejího ducha do vyšších úrovní.

Halsebandovi se později přestěhovali natrvalo do Mnichova – bylo to 
asi v zimě 1936/37 a už se nikdy na Horu nevrátili. Při jedné mé návštěvě 
v jeho kanceláři mi řekl pan Halseband, že chce zůstat věrný Pánovi, ale 
že to nejde tak, jak si to Pán představuje. „Je nemožné lidi změnit. Nikdo 
se nezmění, my také ne!“ Hitler prý jde správnou cestou, dosáhne toho, co 
chce, poněvadž využívá lidí takových, jací jsou, i s jejich temným chtěním. 
Proto dosáhne moci. Byla jsem zděšena. Snažila jsem se mu vysvětlit, že 
srovnání  není  možné,  že  Pán  nám dal  Poselství  Grálu  jako  ukazatele, 
abychom poznali všechno nesprávné a zlé v sobě a změnili se, aby se moh-
lo zrodit očištěné lidstvo a vytoužená říše Boží na Zemi. Síla ze Světla 
byla a bude vždy darována čistému úsilí. Ve skutečnosti už tenkrát nepo-
znal Pána a jeho působení. Při mé další návštěvě říkal tak nepochopitelné 
a zamotané věci,  že jsem prohlásila, že nemá smysl s ním mluvit. Byla 
jsem nevýslovně smutná, obzvláště pro zklamání Pánovo.

V zimě 1934/35 jednou Pán řekl:
„Musí-li vás můj meč zasáhnout a vy v tu chvíli pocítíte, že to byla jen 

láska, pak vám mohu pomoci.“
Paní Luft jednou Pána prosila, aby jí řekl, kdyby někdy šla dolů. On jí 
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odpověděl, že by mu vůbec nevěřila, neboť klesá-li někdo dolů, zmenšuje 
se i jeho výhled a on to nemůže pochopit. To je hrozné! Když vystoupíme 
na vysoké hory,  máme velký rozhled,  avšak čím níže sestupujeme, tím 
méně vidíme, výhled se zužuje. Pokud se nesnažíme sami zase stoupat 
vzhůru, pak klesá i náš obraz!

Pán mi řekl při jednom z posledních pobytů na Hoře, kdy viděl tak 
mnohá selhání, jež dozrávala při tom, jak se mu lidé vnitřně vzdalovali, že 
mnozí věří, že se přibližují kříži, a přitom se již dávno blíží k propasti. 
Nedá se však dělat nic, aby to pochopili.

Zima  1934/35  byla  nejlepším obdobím vysokého  zachvívání  všech. 
Směli jsme denně přijímat něco nového pro náš další postup, abychom 
mohli sloužit. Byla tu sestra Rosa, zvláštní služebnice Růže, paní Marie, 
aby pomáhala nemocným. Paní von Troeltsch, které byla darována velká 
schopnost pro její službu, schopnost přijímat, co doplňovalo paní Manz. 
Byli jí diktováni „Připravovatelé cesty“, kromě „Ephesu“ s Hjalfdarem, což 
přijímala paní  Manz.  To znamená,  že  musela duchovně  přijímat  a  pak 
transformovat do hmotného, při čemž se snadno vloudily vlastní myšlenky 
a způsob vyjadřování. Směla také vybudovat školu. Právě ji Pán poučil, 
jak mají být vyučovány děti ve speciálním grálském vědění o barvách a tó-
nech, jejichž zachvívání spočívá v zákonech, a to je hlavní úkol kromě 
ještě jiného. Ona vedla tuto školu, která se začala krásně budovat. Tato 
škola byla uznána státem a mělo být umožněno navštěvovat ji dětem nosi-
telů kříže ze všech krajů. Při tomto krásném začátku působil také učitel 
Vollmann z Vestfálska. Učil téměř všechno, co děti potřebovaly u roční-
kových zkoušek, kromě toho, co se ve výuce týkalo grálského učení.

Moje neteř učila větší dívky tkát. Slečna Gretel Kölle měla povolání 
k výuce hudbě, směla hrát na varhany v chrámu a obdržela proto zvláštní 
kříž. Při své chrámové hře měla nalézt spojení k Cecilií. Žila-li paní Ber-
minger již tehdy na Hoře a byla učednicí, nevím přesně. Pan Lucien Siffrid 
žil často delší dobu na Hoře, bylo-li to v této době, nevím.

Již jsem psala o večerech pro učedníky, při nichž byly vznášeny dotazy 
a které vedl pan Halseband. Pán je obyčejně zodpověděl v následující ne-
děli ve svém proslovu při pobožnosti. Tak mohl každý z nás poznat, jestli 
se sám stal čistším.

Bylo velmi krásné a pomáhalo nám, že nám byl darován takový způsob 
růstu. Jak často jsem to zažila, tuto sílu Světla, která nezná malomyslnost 
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nebo zklamání!
Později zavedl Pán takové večery otázek i pro nositele zlatého kříže, 

které vedl opět pan Halseband. Pánovi to přinášelo radost. Jednou do roka 
je sezval, stejně jako učedníky, a tu docházelo k opravdu veselým situacím. 
Bylo to asi proto, že nositeli zlatého kříže byli většinou lidé jednodušší 
a zaměstnanci Hory, bez vzdělání a nezakomplexovaní. Svou radost vyjad-
řovali přirozeně a bez zábran.

Pán, paní Maria, slečna Irmingard, někdy též slečna Elisabeth a pan 
Alexander přicházeli rádi na večeři jednou k tomu, jindy k jinému učední-
kovi a tak nás obdarovávali svou návštěvou.  Každému působilo radost, 
když mohl připravit nějakou malou pochoutku. Bývali jsme přirozenější, 
což bylo panstvu mnohem příjemnější. Při jídle býval Pán dosti tichý, jedl 
s dobrotivým úsměvem a pak pochválil jídlo. Po večeři hovořil obyčejně 
o něčem zvláštním, o čem ještě nepsal. Někdy také vyprávěl o minulosti 
svého pozemského života.

Již dříve mi Pán vyprávěl o svém pobytu v Americe a v Anglii. Také 
o své cestě do Řecka a jak ho to táhlo do arabské země. Tenkrát nerozuměl 
této touze a hledání, neměl to ještě vědět ve své těžké učební době.

Arabové ho považovali za jednoho z nich, soudíce podle jeho zevnějš-
ku, protože se oblékal jako oni.

Vyprávěl mi také o tom, jak byl za války jako Němec internován na os-
trově Man, a že tam poprvé začal tušit něco o svém poslání, které si však 
uvědomil až po svém návratu do Německa v roce 1920.

Když jednou Pán večeřel s několika z nás v Tyrolském dvoře v Inn-
sbrucku, přistoupil k němu, celý rozzářený, jeden číšník. Viděli jsme, jak 
ho Pán přátelsky pozdravil a pak s ním, odváděje ho stranou, chvíli hovořil.

Byl to jeden ze spoluzajatců. Pán mi také vyprávěl, že pod jeho ve-
dením tam hráli divadlo a Angličané jim v tom nijak nebránili. Jednou tam 
řádila těžká epidemie, které mnozí podlehli. Ani jemu se nevyhnula, ale 
nemohla ho porazit.

Jednou hovořil Pán o přicházejících epidemiích a já jsem myslela na to, 
že se nedokáži ubránit infekcím pro malou odolnost svého organismu. Pán 
mi už dříve řekl, že život na Hoře a v Jeho blízkosti je pro mne zvláštní 
ochranou. Se smíchem pronesl:

„Nechceme vás přece nechat dole zemřít!“
Pak řekl, že pokud ještě moje pozemské bytí nemá skončit a já  bych 
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přesto nemohla své labilní  tělo uchránit  před infekcí,  tak mnou nemoc 
proběhne, ale neskolí mě. Připomenul mi, co mi vyprávěl o onemocnění 
na ostrově Man. Samozřejmě že je tu velký rozdíl! Není-li však člověk 
lehkomyslný a snaží-li se stát ve svém úkolu a nemá být ještě odvolán, pak 
stojíme také v pomoci shůry. Řekla jsem jednou paní Marii, že vím, že mé 
prosbě  se  vždy  dostane  pomoci  prostřednictvím  jejího  záření,  když 
onemocním. Až se mi pomoci již nedostane, budu vědět, že se blíží konec 
mého pozemského bytí, pak se budu chtít připravit a v důvěře budu prosit, 
abych mohla odejít s vědomím této pomoci – a budu vroucně prosit, abych 
i tam směla dále sloužit. Tak to bude také dobré.

„Tak to je,“ řekla paní Maria a do mne vstoupil paprsek její lásky.
Mohla jsem vytušit,  pochopit a splnit leckteré přání Pána nebo paní 

Marie. Mně samé to dělalo radost a byla jsem šťastna, když jsem viděla, 
jak to Pán rozzářeně přijímal. Tak byl založen v roce 1932 nebo 1933 
skleník, z něhož se Pán velice radoval, dokonce si v něm dal zařídit i své 
místo k sezení. Vím ještě, jak si Pán přál mít ve skleníku „Maréchal – 
Niel“ – růže. Zahradník naříkal, že v celém Rakousku se tyto růže nepěs-
tují. Tak jsem hledala v Mnichově.

Nakonec jsem našla, kde je pěstovali a koupila je. Avšak všechna ná-
maha,  dostat  od úřadů povolení  k  jejich vývozu byla marná.  Poněvadž 
jsem se nechtěla vzdát, muselo to jít jinak. Růže byly zdravé, to jsem vidě-
la a jiné bych Pánovi tak jako tak nepřivezla. Použila jsem tedy opět ten 
dlouhý, nízký kufr a zase jsem nemohla pořádně schovat růžové keře, kte-
ré byly příliš dlouhé a objemné. A podařilo se. Přijela jsem s nimi bez úra-
zu. Nyní kvetou ty něžné, světležluté vonící růže každoročně tak bohatě 
a krásně. Pán se mohl v posledních letech těšit z těch něžných květů, které 
byly jako slabý odraz světlých zahrad.

I zahradu jsem směla založit a později v ní pracovat, když jsem přišla 
na  Horu.  Založila  jsem záhony tak,  aby  kvetly  po  celé  léto a  barevně 
k sobě ladily. Brzy z jara tu byly hyacinty, narcisy a tulipány, které jsem 
objednala  z  Holandska.  Byly  umístěny mezi  keři,  které  jsem vyhledala 
podle barev v jednom venkovském zahradnictví v Innsbrucku a sesadila je 
do skupin. Majitel se sice domníval, že je to zbytečná námaha a výdaje. 
Z jeho hlediska to bylo čestné, projevila se v tom láska zahradníka. Řekl 
také, že tyto citlivé polovysoké keře nemohou nahoře ve větru rozkvést. Já 
jsem však věděla, že se budu moci spojit s bytostnými pomocníky a uděla-
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la jsem pro to ze své strany vše, co bylo možné.
Když jsem pak zase přišla na podzim do zahradnictví v Innsbrucku – 

Hottingu, vyjádřil mi zahradník svůj obdiv i překvapení. Podlehl totiž zvě-
davosti a šel se svými kolegy na Vomperberg, aby se podíval, co vyrostlo 
z jeho výpěstků. Nikdy by nepovažoval za možné, že se jim tak bude da-
řit. Jednou, když byla paní Luft na Hoře, některé namalovala. Směla jsem 
také vysadit 24 šípkových růží kolem plotu a také růžové záhony. Mezi ně 
jsem dala Darwinovy tulipány, aby kvetly na jaře. Jednou, když jsem přijela 
na podzim na Horu, měla jsem v plánu osadit střed skleníku Darwinovými 
tulipány, aby se mohl Pán radovat už v zimě z květů. Pan Greinz se po-
stavil proti tomu, že prý se tulipány nemohou zatahovat do skleníku, stejně 
by v zimě nemohly vůbec kvést.

Argumentovala jsem tím, že nemusíme dělat jen to, co je vyzkoušené, 
co už známe, ale musíme se odvážit dělat i něco nového a bytostné že nám 
už ukáže své. Chtěl prosadit jen svou a byl trochu dotčen, takže teprve 
s pomocí paní Marie se mi podařilo, že jsem tulipány mohla zasadit. Ty 
pak v zimě kvetly v plné kráse. Vždy jsme mohli prožívat pomoci, když 
jsme se jim v důvěře otevřeli.

V údolíčku vznikaly postupně různé dílny, a především se rozšířila stáj 
pro koně. Cvičili se hasiči a byl tu i noční hlídač, jmenoval se Junghans. 
Po  navrácení  Hory  však  již  nemohl  přijít  z  východní  zóny.  Byl  těžce 
nemocen a chudobný, zůstal však věci věrný a plný touhy, která ho jistě 
vedla dále, když zemřel.

V letech 1933/34 až do léta 1935 se konaly v hudebním pokoji správní 
budovy občas koncerty, které dirigoval pan Lucien Siffrid. Pak je Pán od-
řekl, nevím proč. Jednou viděla paní Maria během koncertu, jak se kolem 
paní Lohr, která čekala dítě, vznášela světlá dětská duše. To jsem prožila. 
Právě jsem vzhlédla k paní Marii, když se v jejích očích zrcadlila radost 
z toho, co viděla.

O přestávce šla k paní Lohr a zašeptala jí radostné poselství. Pak prý 
k ní chtěla jiná duše a zatlačila tu, kterou viděla paní Maria. O tom jsem 
však slyšela jenom povídat. Pro mne bylo skutečností jen to, co Pán nebo 
paní Maria sami řekli nebo potvrdili. Vždycky – a žel i dnes – se toho tolik 
napovídalo o inkarnacích.

Jednoho dne, na jaře 1935, večer byl koncert, si mě zavolal Pán do své-
ho pokoje a sdělil mi obsah dopisu mé dcery Loo, v němž vracela  kříž. 

141



Elisabeth Gecks

Necítila již právo nosit  jej,  neboť již nevěřila s  takovým přesvědčením 
a nemůže pochopit Božské na zemi. Děkuje však za všechno a chce žít 
vždy podle Poselství. Snad bude moci jednou nalézt cestu zpět k přesvěd-
čení. Pak mi přečetl Pán svůj, nevýslovně dobrotivý dopis pro ni. Může se 
prý kdykoliv vrátit, čím déle však bude váhat, tím těžší bude cesta.

Plakala jsem v bezmezné bolesti. Byla tak dlouho beze mne se vším, co 
skličujícího prožila s nositeli kříže. Kéž by byla napřed počkala na mne 
a se mnou se vypovídala! Avšak ve své veliké čestnosti si myslela, že ten 
krok musí udělat. Později dostala třikrát nedobrou radu. Tak se nechala 
zlomit,  aniž  se  mnou  mluvila.  Byl  to,  žel,  její  způsob,  se  vším chtěla 
bojovat sama. Teprve později jsem se dověděla pravý důvod, pak se úplně 
uzavřela. Řekla jen, že dál musí jít sama, dokud se s tím nevypořádá – a ve 
svém trápení přišla skoro o zdraví.  Když viděla,  že má příležitost  hájit 
ušlechtilou věc, pravdu, být něčím užitečná, dělala to vždy s radostí a pod-
le jejího názoru to bylo důležitější, než kdyby ji okolí považovalo za nosite-
le  kříže.  Avšak  při  veškerém  úsilí  o  pravé  lidství  nemohla  ve  své 
uzavřenosti nikdy dojít k síle přesvědčení, která by všechno změnila a pře-
konala. Považovala za samozřejmé, že můj život byl zakořeněn ve službě 
Grálu, vždy, když jsme se chtěly setkat, říkávala:

„Ale jenom pokud máš čas. Tvoje služba Grálu je na prvním místě, 
k vůli mně nesmíš nic promeškat.“

Vždy cítím, jak si toho velice vážila a ctila to.
Je to zvláštní a často nepochopitelné i u vlastního dítěte, které má zřej-

mé chtění, že se přesto nějak zazdí, takže jsem jí nemohla pomoci. Tak 
jsem šla a jdu svou cestou dál a byla jsem jen ukazatelem. Nesmím a nepo-
třebuji ani propadnout hloubání. Neomylná Spravedlnost Boží, Všemoud-
rost a Láska Jeho zákonů jsou nad námi a působí podle toho, co jsme si 
vnitřně kolem sebe vytvořili. Odbočila jsem k příliš osobnímu tématu, ale 
snad to tak muselo být. Každopádně tyto listy nechci znovu zničit.

Nemohu zapomenout, jakou pomáhající láskou mě obklopila paní Ma-
ria a kolik dobroty mi Pán věnoval tehdy, když mi v přítomnosti paní Ma-
rie četl dopisy, věda jakou bolest mi působí. Připomenul mi můj úkol křtít 
lidi v Jeho paprsku Světla, udělovat požehnání a pečovat o lidi mně svěřené.

„Budete mít mnoho dětí v lidech, kteří hledají mne a mé Poselství. 
Vaše působení mi přivede mnoho lidí a vy tím budete šťastna. Jednou bu-
dete moci ke mně přivést všechny!“
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Již dříve mi na Hoře řekl:
„Přivedla jste ke mně svého muže a své děti. Radujte se, svůj úkol jste 

splnila. Nyní nese každý sám odpovědnost za svou cestu.“
Já sama jsem se tím mohla osvobodit, protože jsem za dob Ježíšových 

promeškala dobu ukázat jim cestu, poněvadž jsem ho sama nemohla najít, 
jsouc potlačována ve vlastním duchovním životě přísnou židovskou vý-
chovou. Ta nepřipouštěla, aby žena měla vlastní myšlení a touhy, ona se 
pak nesnažila o nic vyššího než být služebnicí svého muže. Tak jsem sama 
musela s bolestí poznat příliš pozdě, co jsem promeškala. Příliš pozdě pro 
onen pozemský život:  Moje poznání a prosby byly milostivě vyslyšeny 
a s poznáním Ježíše a s láskou v srdci jsem směla poznat při svém touží-
cím hledání také působení Abd-ru-shina – Parzivala – Imanuele. To mi 
také dovolilo nalézt milost smět sloužit, která mi byla kdysi na mé prosby 
slíbena na jedné úrovni onoho světa. Dokonce jako dítě jsem měla v sobě 
tak silné vědění o Ježíšovi, že nebylo možné, aby jím někdo ve mně otřásl.

Totéž bylo s poznáním Pána. Jako dítě jsem měla duchovní prožití, kte-
ré mě od té chvíle vedlo k hledání Grálu a mého úkolu. Když jsem se před 
několika  lety  potácela  mezi  životem  a  smrtí,  měla  jsem  velmi  silný 
duchovní zážitek. Ukázal mi mé povolání z onoho světa, moje putování 
tady i působení Pánovo na Zemi v milosti očisty od všeho temna v soudu. 
Viděla jsem přitom i své vlastní úsilí.

Tenkrát, tedy v onen den koncertu, řekla paní Maria:
„A teď půjdete s námi na koncert,“ uchopila mne za ruku a připojila:
„Nyní už nesmíte plakat ani být sama.“
Pán se souhlasně usmál. Tak jsem směla jít s nimi, ještě celá uplakaná 

a přece  podivuhodně  zhojená  tak  něžným  paprskem  pomáhající  lásky 
a pomoci. Do poslední řady, která z tohoto důvodu zůstala volná, si sedl 
Pán. Pak mě paní Maria postrčila vedle něho na její místo, takže jsem se-
děla mezi nimi, zahalena paprsky pomáhající a posilující lásky!

Smět prožít takové milosti, pro to nejsou slova! Už si nepamatuji, co 
jsem napsala své dceři. Vím jen, že jsem zůstala na Hoře do poloviny červ-
na, jak bylo původně domluveno.

V zimě 1936 se mi dostalo v Mnichově důkazů o připravovaném ne-
bezpečí. Sama jsem již neměla možnost jet na Horu, abych o tom zpravila 
Pána,  a psát  jsem také nemohla,  poněvadž každé psaní  bylo již dávno 
kontrolováno. Poslala jsem slečnu Wilcke a přikázala jí,  že musí  mluvit 
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sama s Pánem a varovat ho, že pan Halseband jde po příliš odvážných 
cestách. Byla jsem na to upozorněna tak, že jsem si při odevzdávání peněz 
v nakladatelství všimla, že se s nimi provádějí nějaké machinace. Varovala 
jsem tedy pana Halsebanda, že musí bezpodmínečně hledat jiné cesty po-
moci. Světlu nelze sloužit nečistými prostředky, to škodí Pánovi i ušlechti-
lé věci. Pán mu přece s důvěrou svěřil důležité finanční záležitosti.

Tehdy byl pan Halseband poněkud zviklán, ale přesvědčoval mě, že ne-
zná jinou cestu. Domníval se, že když nezná jiné východisko, musí Světlu 
sloužit i temné cesty, kterých on musí využít.

Žel, slečna Wilcke se vrátila s nepořízenou. Pan Halseband i pan Manz 
se jí vysmáli a řekli, že nepotřebují nikoho, kdo by je napomínal, a Pána 
tím prý nesmíme zatěžovat.  A tak byla odsunuta stranou,  aniž mluvila 
s Pánem nebo s paní Marií. Pán však přece něco tušil – alespoň já to tak 
chápu –, neboť v té době hovořil v chrámu na téma:

„Když je nouze nejvyšší, je vám pomoc Boží nejbližší.“
Ach, kdyby si to byl pan Halseband vzal k srdci, byl by mohl asi ještě 

neštěstí odvrátit. Zůstal však lehkomyslný, domnívaje se, že má pravdu. 
Ach, jak často může být naše cesta jen docela úzkou stezkou, která vede 
vysoko ve strmých skalách, a my nevidíme nebezpečí a domníváme se, že 
jsme bezpečni! Ano, můžeme se vždy jen modlit a prosit o správný vý-
hled, abychom neklopýtli!

Vrátím se zpět do období léta a podzimu 1935, kdy došlo k duchovní-
mu varování před nebezpečím útoku a my ženy jsme směly tvořit na naši 
prosbu ochranný val kolem Hory.  Při  těch začátcích jsem byla ještě na 
Hoře.  V  lednu  1936  mi  byl  gestapem  odebrán  pas  a  tím  mi  bylo 
znemožněno jezdit přes Švýcarsko do Rakouska. V létě 1935 jsem každé 
ráno vstávala s radostí ve 4 hodiny a pospíchala do zahrady domu Grálu, 
kterou  jsem za slunečních  dnů zalévala.  Na podzim jsem tu byla  delší 
dobu. Paní Maria mi přidělila v zahradě práci, o kterou jsem prosila a také 
jsem se zapojila do služby při hlídání. Jednou ke mně přistoupil Pán a řekl 
s dobrotivou vážností:

„Víte, že jste pověřena touto prací nejenom zde v zahradě?“
Oh, ano, věděla jsem to a mé srdce bylo plné díků za tuto důvěru, tento 

dar, jehož se mi dostalo tímto pověřením. Mé tělo mohlo stěží unést tlak 
síly takového naplnění.

Každé i to zdánlivě nejmenší slovo, jež Pán pronesl, všechno, co dělal 

144



Spoluprožívání s Pánem a jeho rodinou

a s čím se na nás obrátil, mělo duchovní smysl a bylo nám duchovní opo-
rou. Nic, vůbec nic nebylo u Pána, co by nebylo založeno na duchovním 
smyslu. To právě bylo to Božské v něm, co působilo prostřednictvím jeho 
lidského bytí.

Tak nikdy nekončila moje práce v zahradě před domem. Vždy jsem na-
šla větvičku, která chtěla býti přivázána! Pán stál často na balkóně a shlížel 
dolů ke mně. Cítila jsem, jak mě jeho pohled posiluje, jak nepopsatelně sílí 
touha smět sloužit.

V těchto týdnech mě jednou zavolal Pán k sobě do domu a ukázal mi 
kameny, které byly určeny pro nás, abychom je nosili. Nevím, byly-li urče-
ny pro všechny.  Pán vyhledal ten nejjasnější mezi těmi, které vypadaly 
jako ametyst, a řekl, že je v něm nejvíc světla a že se ke mně hodí nejlépe. 
Jestli prý jej chci. Jak ráda bych byla chtěla tenhle, který Pán pro mne vy-
hledal. Ametyst je přece kámen v mém kříži učednice a je ten nejjasnější 
ve svém druhu.

Když jsem byla zase v Mnichově, dala jsem kámen zasadit do zlata jako 
drahocenný přívěsek. Mohla jsem jej nosit současně s učednickým křižem, 
který se tenkrát nosil ještě na stužce. Když jsem pak zase přišla na Horu, 
směla  jsem jet  do  Innsbrucku,  kde  Pán  večeřel  ještě  s  několika  lidmi 
v Tyrolském dvoře. Když jsem seděla s Pánem ve vestibulu, mohla jsem 
mu dát svůj přívěsek. Držel jej dlouho ve své štíhlé ruce a zase jednou 
jsem viděla, jak z ní pronikají do přívěsku paprsky světla, zatímco se Pán 
díval na kámen a pak zase na mne. Sotva jsem dýchala naplněna díkem 
a štěstím. Pak mi se svým zářícím pohledem podal kámen. Celá jsem se 
vnořila do Jeho záření. Byla jsem úplně omámená a musela jsem se nutit 
vrátit do skutečnosti tohoto hotelového prostoru, což mi též umožnila Pá-
nova přítomnost. Avšak v těchto okamžicích milostivého daru Pánova ze 
síly Světla, jsem byla vzdálena od pozemského okolí a vůbec jsem si je 
neuvědomovala.

Později v Mnichově přišlo ke mně gestapo jako ke známé vedoucí grál-
ského kruhu. Chtělo mě zastrašit a zpřeházelo celý byt, aby našlo vymyš-
lené tajné spisy. Nakonec mě odvedlo, protože jsem se nechtěla odloučit 
od svého kříže. Seděla jsem, zatčená, několik hodin v jejich úřadovně. Ne-
byla  jsem však  poslána,  jak bylo  plánováno,  do  koncentračního  tábora 
v Dachau, musela jsem však slíbit, že nebudu nosit kříž veřejně, má-li mi 
být  ponechán.  Zůstal mi však kámen,  který jsem nosila veřejně a jeho 
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vyzařování se neminulo účinkem. Když jsem seděla ve skleněné kukani, 
hlídané ozbrojeným SS-vojákem – jaký strach měli tito lidé –, prožívala 
jsem nejpodivuhodnější hodiny svého života. Byla jsem naprosto klidná, 
zcela naplněná vědomím, že se neděje nic, čím bych nemohla sloužit Pá-
novi ve vůli Boží. Byla jsem proniknuta touto jedinou myšlenkou, proto 
jsem neprosila o pomoc, abych se dostala z této situace, která mi mohla být 
určena. V každém případě světlá hvězda, kterou jsem cítila, mě tak silně 
spojovala s Pánem, že mohla působit na tuto budovu s jejími temnými 
činy. Snad mohla pomáhat i jednotlivcům a probudit v nich touhu po Svět-
le.

Zkoumat  to  však  nebylo  mou  věcí.  Já  jsem k  tomu mohla  dát  jen 
možnosti. Měla jsem v sobě jen velikou radost, že stojím za Poselstvím 
Světla  s  klidným  přesvědčením,  povznesená  nad  všechny  pozemské 
trampoty. I to byla milost, že jsem to směla prožít. A byl to ten člověk, 
který mě musel zatknout a na kterého učinilo velký dojem moje chování 
u mne doma, který mi zase vybojoval v téhle hodině mou svobodu. Směla 
jsem si dokonce ponechat svůj kříž, jen jsem musela slíbit, za sebe i za 
ostatní  v  Mnichově,  že jej  již nebudeme nosit  veřejně.  To jsem slíbila, 
abych nepřipravila Pánovi potíže tím, že bych se postavila proti vládě, jak 
by to mohlo být chápáno. Možná, že tento zážitek byl určen jen pro mne.

„Věrnost Světlu přináší sílu ke vzestupu.“
Tato slova mi napsal Pán úplně na začátku na svůj obrázek. A počá-

teční slova mého povolání, když jsem v létě 1929 obdržela zlatý kříž, zněla:
„Už dávno čeká tvoje duše na volání; v nejedné bouři jsi osvědčila svou 

věrnost…“
Kéž bych byla dokázala tuto svou odvahu vždy i později! V roce 1947 

jsem přijela na Horu a paní Maria mě pověřila milostí  sloužit v neděli 
v chrámu pobožnost. Já jsem se však v pátek večer nachladila. V sobotu 
jsem měla ochraptělý hlas a paní Dörflinger řekla, že mám chraplavý hlas, 
tak jsem šla za paní  Marií  a řekla jí,  že si  netroufám příští  den s tak 
nemožným  hlasem  sloužit  bohoslužbu.  Paní  Maria  vypadala  zklamaně 
a docela hněvivým hlasem řekla:

„Tak, paní Dörflinger si to myslela!“
A po krátké odmlce, kdy jsem se měla stát bdělou, řekla káravě:
„Nuže, když vy si netroufáte, tak bude sloužit pobožnost Alexander.“
Vyšla jsem hluboce stísněna, žel jsem se nevrátila. Poznání mi došlo 
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teprve až bylo příliš pozdě. Už nikdy jsem nebyla pověřena touto milostí.
Proč bylo mé cítění, mé vědění tak zazděno, proč jsem byla tak malo-

myslná, tak do sebe uzavřená! Kdybych byla měla pravou důvěru v Boha, 
o níž k nám hovořil Pán ve své přednášce „Zející rána“, byla bych věděla, 
že když jsem něčím pověřena, pak se mi k tomu dostane také síly, i kdyby 
se to rozumovému myšlení zdálo nemožné! Kde bylo tehdy mé vlastní po-
znání, pro něž jsem tehdy při hodině otázek pro učedníky našla vyjádření:

„Já nejsem nic, ale u síle Světla to dokážu.“
Bylo by stačilo, abych jenom poprosila malé pomocníky, a oni by mi 

pomohli  překonat  ochraptělost.  Malomyslnost  je  nevděčnost  k  po-
mocníkům, které nám dal Bůh ku pomoci jako své služebníky, je to nedo-
statek důvěry. Tenkrát jsem to sama bolestně pocítila. Později jsem na to 
nikdy  nezapomněla,  když  jsem  musela  bojovat  s  ochraptěním. 
V okamžiku, kdy začala pobožnost,  byl můj hlas jasný, když jsem o to 
vroucně prosila, aby tím pobožnost nebyla rušena. Ještě jednou došlo k se-
lhání: Začala jsem číst – a hrůza! –, můj hlas byl zastřený. Četla jsem dál, 
a můj hlas se neprojasňoval. Sebrala jsem se a vroucně prosila o pomoc. 
Byla jsem vyslyšena. V okamžiku bylo zlo jako odvanuto. Mělo to svůj dů-
vod: Byl tu někdo z Hory. V jednu chvíli jsem si pomyslela, že přece budu 
mít jasný hlas. Bylo by to hrozné, kdyby ten člověk na Hoře vyprávěl, že 
můj hlas byl zastřený. Musela jsem to prožít, abych poznala, jak snadno 
ruší vedlejší myšlenka čistotu cítění a tím i dosažení úspěchu. Jen kvůli po-
božnosti byla pak vyslyšena má upřímná prosba.

Být vždycky tak chybující, vždycky dělat zase chyby, z nichž se musí-
me zase znovu učit a teď také ve větší odpovědnosti – to je hrozné! Pán 
řekl jednou velmi vážně, bylo to v prvním roce na Hoře:

„Samo dobré chtění nestačí!“
Řekl to bezprostředně pro mne a já jsem tomu neporozuměla. Snad to teh-

dy nebylo určeno pro stávající okamžik, nýbrž proto, aby to ve mně žilo jako 
varující poznání. Co Pán řekl, bylo všeobsáhlé a určeno pro všechny časy.

Jednou jsem se z toho obviňovala před Pánem a naříkala jsem, jak jsem 
proto nešťastná. Tehdy mi Pán řekl dobrotivě a povzbudivě, že

„když člověk udělá chybu a pak ji pozná jako to, co je zlé, jako já nyní, 
tak ji už překonal a postupuje o krůček dopředu.“

Jindy mi řekl, také ve své pracovně,
„že  člověk  sám  může  poznat,  zda  postoupil  dál,  když  při  pohledu 
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nazpět pozná ve svém chování něco, co by nyní už nebyl schopen udělat.“
Tak jsem zase odbočila v  úvahách o sobě samé.  Nevím, čím to je. 

Často se stává, že píši od srdce vzpomínky, k nimž mě náhle něco nutí, 
a pak zase musím hledat,  kde jsem vlastně přerušila své provizorní vy-
právění.  Tak se objevují zážitky a slova Pánova a líčení,  která patří do 
rámce mých osobních prožitků a poznání.

Samozřejmě máme a musíme předávat dále záření ze Světla, která jsme 
přijali jednoduše svým bytím, svými myšlenkami, celým svým vnitřním 
postojem ve vědění o dění Světla, v našem čistém chtění sloužit této vzne-
šené věci Pána. To je právě zvláštní úkol učednictví, nechávat dále působit 
přijaté  záření  ze  Světla  jako  ten,  kdo  je  převádí  do  hrubé  i  jemné 
hmotnosti, do úrovní onoho světa, aby je probouzel, posiloval jejich touhu 
po Světle, aby působil také na žijící, kteří se otevřou záření Světla.

Vycítila jsem však u jednotlivců, obzvláště u paní Lohr, osobní domýš-
livost, spoléhající se ve svých představách na vlastní obrazotvornost, což 
mne polekalo. To totiž způsobuje nemožnost čistě přijímat a čistě vést dále. 
Avšak k výtkám jsem neměla právo ani oprávnění. Vůbec každý lidský 
duch je nezávislý na jiném a stojí proto také sám pro sebe ve své odpo-
vědnosti.

Samozřejmě, jestliže my, kteří  sloužíme, netvoříme řetěz,  přijímajíce 
z řetězu od vyšších, abychom mohli v zápalu čistého chtění vést dále, pak 
dochází ve velkém soukolí k zadrhnutí. V tom spočívá pak odpovědnost 
a vina každého jednotlivce.

V letech, kdy jsem mohla jezdit přes Švýcarsko, nebyla jsem vázána na 
určitou dobu a toho jsem pro svůj pobyt na Hoře velmi využívala. Nicmé-
ně jsem musela vždy myslet na své povinnosti dole, na vedení kruhu, který 
byl roztroušen po celém Bavorsku, na pobožnosti, na přípravu a péči o hle-
dající a nositele kříže, do roku 1937 též na vyřizování všech důležitých po-
zemských záležitostí.

Musela jsem hledat správnou míru pro délku svého pobytu na Hoře. 
Snažila jsem se neupřednostňovat svá vlastní přání, která by mě zdržovala 
na Hoře příliš dlouho. Jen jsem se modlila, abych to dokázala. Pán mi při 
tom nepomáhal.

„To musíte vědět sama,“ řekl, když jsem se ho ptala.
Někdy jsem si nebyla jistá. Bývala jsem však naplněna radostí, když mě 

slova Pánova živě pronikala. Vím ještě, že když jsem směla poprvé číst na 
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pobožnosti přednášku „Budiž Světlo“ – nemohla jsem sama slyšet Pána, 
když ji četl na Hoře –, málem mé tělo nevydrželo mohutnou sílu Světla, 
jež tryskala ze slov, která nesla poznání do nekonečných dálek. Když jsem 
pak vyprávěla Pánovi o tomto prožívání, potvrdil mi, že Jeho Slovo může 
mnou tak živě proudit a skrze mne působit, poněvadž jsem mu zcela oddá-
na. Je prý pochopitelné, že tělo je tím otřeseno. Vykonávat pobožnosti pat-
řilo pro mne, vedle jiných věcí, k nejposvátnějším povinnostem.

Jednou mi řekl Pán, vlastně to řekl několikrát a také mi to napsal:
„Vaším úkolem je křtění.“
V této souvislosti řekl, že nepovedu kruh natrvalo, i když mi přirozeně 

bude ponecháno vše, co souvisí s mým úřadem učedníka a s duchovními 
povinnostmi.

Tedy vnitřní příprava lidí, což mi bylo dáno jako něco mimořádného 
a bylo  vloženo do  mého bytí,  pro  což jsem byla  připravována.  Ovšem 
vnější úřad vedoucího má být později vložen do rukou mužů, neboť vnější 
výstavba má spíše pozemský charakter a všechno vnější působení odpoví-
dá mužskému druhu.

Začátkem roku 1936 – byla jsem na Hoře od 27. prosince, přišla jsem 
na  Slavnost,  která  se  stala  tou  poslední  Pánovou  slavností  na  Hoře  – 
ozývaly se ve mně bolestivé myšlenky na rozloučení. Byla tu bolest, kterou 
jsem si neuměla vysvětlit, které jsem se však ani nedovedla zbavit.

Měla jsem v sobě tušení přicházejícího těžkého období pro Pána, pro 
pozemský trigon, pro Horu, na níž se právě nyní všechno krásně rozvíjelo. 
Hledající a nositelé kříže z kruhů, které vyrostly v nížinách, hnala jejich 
touha k Hoře Spásy. Pán byl neúnavný a udělal si čas pro každého toužící-
ho a jeho otázky.

Spíš jsem tušila než věděla o tom, co přijde – že se pro mne blíží roz-
loučení, že dojde na dlouhou dobu – nebo pro mne snad navždy – k od-
loučení. Smutek mne skoro dusil. V té době jsem opět mohla jet do Inn-
sbrucku, kde byl Pán s několika přáteli na večeři. Byl tenkrát docela veselý 
a hovořil dokonce více než jindy. Byly to hodiny uvolnění. O čem Pán 
hovořil, to jsem si nezapamatovala. Také pan Halseband hodně vyprávěl. 
Mne však poprvé přepadl tento nevysvětlitelný smutek. Musela jsem se ve-
lice ovládat, aby to nepoznali, a potlačovat slzy, abych ostatním nepokazila 
radost z tohoto večera. Najednou jsem věděla, že se s Pánem už nikdy ne-
setkám v Innsbrucku v tak příjemném kruhu přátel, že se vůbec  loučím 
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s Horou a se vším, co jsem tu s Pánem prožila. Nikdo nepozoroval mou 
bolest, kromě Pána ovšem. Pohlédl na tu stranu, kde jsem seděla na rohu 
stolu – on sám seděl v čele stolu s paní Marií a slečnou Irmingard, vedle ní 
byla paní Reinhard a proti němu Halsebandovi. Podíval se na mne neko-
nečně dobrotivě a povzbudivě:

„Proč tak smutná? Copak vás netěší, že tu můžete být s námi? Není to 
přece naposledy, co jsme tak pohromadě!“

Zakoktala jsem, že jsem opravdu šťastná a plná díků za to, že tu smím být.
Jistě, nebylo to naposledy, co jsem byla s Pánem. V Berlíně, v Kipsdor-

fu, v Drážďanech, Kötschenbrodě a Bischofswerdě mi opět zasvitlo toto 
štěstí a dokonce ještě zvláštním způsobem. Avšak jaké hrozné roky mě od 
toho dělily. Co musel od lidí vytrpět Pán, trigon. Jeho síla Světla, která 
musela skrývat své mocné působení v sobě, bez zakotvení v plamenném 
kruhu naší věrnosti!

Když Pán odešel do svého domova a v Bischofswerdě, jeho rodném 
městě byla uložena jeho pozemská schrána, řekla i paní Maria, že jí Pán 
řekl, když odcházel, že nikdo z nás nebyl ještě takovým, jak by to od nás 
očekával.

Hrozné! – vůbec se mi už nechtělo žít, byla jsem zoufalá a bylo mi čím 
dál hůř, až jsem poznala, že se dopouštím zrady na věrnosti, že mám ještě 
sloužit paní Marii a slečně Irmingard na zemi. Tu jsem vroucně prosila 
o sílu, abych zase mohla stoupat.  A podivuhodná síla ke mně proudila. 
Když jsem o tom vyprávěla paní Marii, která přijela na jaře na návštěvu do 
Mnichova, řekla:

„Vaše chtění zemřít bylo nesprávné; avšak v okamžiku, kdy jste to na-
hlédla, mohla jsem vám pomoci. Cítila jste to?“

Oh, jak jsem to cítila; Božská láska mi opět dala sílu žít, abych mohla 
ještě zde sloužit Svaté věci a Trigonu, a také abych se ještě mohla učit. To 
poslední jaro před Jeho odchodem do domova mi Pán řekl v Kipsdorfu, že 
žádný člověk nemůže pochopit, jak on trpí! On je přece živoucí zákon. 
A veškeré jednání a myšlení lidí, kteří jdou proti tomu zákonu, každý ne-
správný záchvěv proti zákonům Božím, naráží přirozeně na něho, což se 
projevuje v jeho těle jako nevýslovná bolest. Proto také to divoké střídání 
velmi vysokého a zase velice nízkého krevního tlaku. Toto vědomí jsem 
skoro neunesla, málem mi roztrhlo srdce. Pan doktor Hütter mi tehdy řekl, 
že žádný člověk, jako jsme my, by takové střídání tlaku nemohl vydržet.
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To všechno jsem tušila v oněch dnech na Hoře. Není divu, že mi bolest 
v tom tušení tak velkého utrpení a zklamání, které čekalo Pána, skoro roz-
trhlo srdce. Když jsem se směla naposledy přijít rozloučit s Pánem, on vě-
děl, co přijde. Věděl, že Hora v tom stavu, v jakém byla, se musí zřítit. 
A toto zřícení očekával.

„Ach, jsem unaven,“ řekl poté, co se na mne podíval a viděl mé tušení, 
mou bolest. S povolanými sloupy, u nichž hrozilo, že tak mnozí nedokáží 
již stát na svém místě, nemohl dále stavět!

Mnichov, podzim 1958.
Pokračuji v dalších vzpomínkách z posledního období na Hoře. Jednou 

mi řekl Pán:
„Kdyby jen lidé věděli, ti, kteří se domnívají, že když jsou v mé blíz-

kosti, že tím splnili – kdyby jen pochopili, jak jsou mi vzdáleni ti, kteří si 
to o sobě myslí jenom z tohoto důvodu, a přitom zklamali ve vlastním 
opravdovém lidství. Oni Mne ve skutečnosti vůbec nepoznali ve své vlast-
ní malé omezenosti! Mně je bližší člověk, který neví nic o mně a mém Po-
selství,  který  snad  žije  na  konci  světa  v  nějaké chatrči,  ale  žije  prostě 
a pokorně podle zákonů Božích. Takový je mi bližší než ti zde na Hoře, 
kteří  si  to o sobě jen myslí.  Já však neodmítám nikoho.  Čekám. Jsem 
živoucí  Zákon –  a na  něm se všechno projeví.  Ach,  jsem tak unaven. 
Avšak čekám.“

Jednou, asi o něco dříve, mi řekl Pán také v souvislosti se zklamáním 
zde na Hoře:

„Já už nezasahuji, já jen registruji.“
Jindy se zmiňoval o tom, také v souvislosti se zklamáním, jak leckteří vná-

šejí  pozemské  představy  do  svých  názorů  (týkalo  se  to  právě  Halse-
bandových). Řekl, že je špatné, když Ho a Jeho působení, směřující z výšin 
sem dolů, pozorují lidé jen ze svého malého, pozemského zorného úhlu.

„Kdo dnes  vidí  duchovně!  Je  jich tak málo.  A ti  druzí  mne vůbec 
nemohou poznat,  kdo vlastně jsem, v mém působení z Praduchovna… 
Ach, kéž by se konečně stali duchovními!“

Když se tehdy se mnou na Hoře Pán loučil podáním ruky, řekl:
„Navenek budete nyní od nás nadlouho oddělena, neboť přichází těžká 

doba. Budete však se mnou vždy spojena. A i když se mě nebudete moci 
ptát, budete se moci vždy spolehnout na své cítění a budete vědět, jaká je 
má vůle.  Budete  také  vědět,  komu smíte  zprostředkovat  mé  požehnání 
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a sílu. I v tom se můžete bezpodmínečně spolehnout na svůj cit!“
A tak to bylo. Jeho poslední slova při tomto loučení byla:
„Myslete vždy na to, že co se děje, je všechno jen Láska.“
Hovořil jistě i o době, která má přijít. V těchto dnech mi na Hoře ještě 

řekl:
„Lidé zde na Hoře už nemají v sobě žádnou lásku. Nerozumím tomu. 

Odcizili se životu v nížinách. Jak potom mohou být pro lidi mosty, jakými 
měli být? Zůstaňte vždy pro lidi mostem!“

Později, v Kipsdorfu, když jsem směla občas přicházet do jeho pracov-
ny, mi řekl:

„Už nikdy se nestane to, co bylo dříve. Už nikdy se lidem tolik nepřiblí-
žím! Stane se to jinak než dříve. Jen lidé, kteří stojí kolem mne v přímé 
službě, s nimiž mám osobně co do činění, budou se mnou moci mluvit ve 
službě. Pro ty ostatní platí řetěz těch, kteří slouží.“

A jindy:
„Den mého narození bude vždy velkým svátkem. Avšak všechna nád-

hera a krása, která má být rozvinuta, bude sloužit jen k uctívání Boha! To 
si nesmějí nikdy lidé nesprávně vykládat!“

V Kipsdorfu,  bylo to  jeho  poslední  jaro,  byl  neustále  pod dozorem 
a pronásledován, mi řekl, když jsem zase jednou směla přijít:

„Kdybych ještě jednou zatoužil po domově jako před čtrnácti dny, tak 
mne Otec odvede. Splnil jsem všechno, mohl bych jít. Ale když odejdu, 
bude to mít lidstvo nekonečně těžší!“

V Kötschenbrodě mi Pán řekl, že bez pomoci ze Světla by lidé nemohli 
dosáhnout toho, aby nalezli cestu z chaosu, který si sami vytvořili.

Když Pán opustil  zemi,  ptala se paní  Maria v první  bolesti,  proč ji 
a slečnu Irmingard nevzal sebou. Dostalo se jí odpovědi, že by jinak lidé 
nedošli(?). Vyprávěla mi to, již zcela na to zaměřena.

Jedenkrát hovořil Pán též o budoucnosti:
„Lidstvo smí ještě mnohé nalézt. Stojí teprve na začátku poznání o pů-

sobících silách v přírodě, o tom, jak jich může správně použít. Jestliže věd-
ci, kteří jsou skutečně naplněni přáním pomoci lidstvu, pokorní a u vě-
domí své vlastní  nedostatečnosti  budou hledat  cesty,  pak  k  tomu cesty 
budou moci najít. Otevrou se jim netušená poznání v pomoci ze Světla. 
Avšak právě jen v pokorném přijímání!“

Tyto listy představují celé mé prožívání, jak jsem je psala od srdce. Je 
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to prožívání jednoho tolik omilostněného, avšak ještě chybujícího člověka, 
který usiluje v pravém sloužení učinit v sobě Slovo Pánovo živoucím, žít 
je tak, jak mu je darovala nejvyšší Láska.

„Poněvadž se namáháš žít podle Slova, budeš mít jeho ochranu a zášti-
tu po všechen čas!“

To napsal Pán jako zaslíbení na jeden obrázek pro mne. Kéž bych vždy 
poznala pravou cestu v pravém úsilí, aby Jeho nekonečná trpělivost a láska 
ke mně nebyly marné, aby se Jeho zaslíbení mohlo také vyplnit v Jeho 
Spravedlnosti a Lásce!

Když se Pán loučil s touto zemí, několik hodin před tím, slyšela jsem, 
jak promlouvá ke mně, jeho slova snad patřila všem, které zasáhla tato bo-
lest a kteří hledají Pravdu – bylo to vlastně volání:

„Máte můj odkaz! Žijte Slovo!“
V nejhlubší vděčnosti Elisabeth Gecks

Část čtvrtá: O začátcích mnichovského kruhu Grálu
Namluveno paní Elisabeth Gecks na magnetofonový pásek v červnu až  

červenci 1966 a přepsáno paní Ursulou von Bieler; paní Gecks písemně  
doplněno až v září 1967.

Když byl Pán ještě v Tutzingu, krátce před tím než se přestěhoval v r. 
1928 na Horu, našli k němu cestu paní Reinhard, paní Manz a manželé 
Halsebandovi prostřednictvím pana Mörbitze. Pan Mörbitz byl známý ast-
rolog. Sestavil horoskop Oskara Ernsta Bernhardta a z něho sám poznal 
Pána. Upozornil mnoho lidí na Abd-ru-shina, kteří tak přišli k Poselství. 
Pan Mörbitz bydlel v Mnichově.

Já sama jsem byla seznámena s jeho přednáškami paní Luft a pak jsem 
se osobně setkala s Pánem a paní Marií. V té době jsem žila v Mnichově. 
V našem domě jsme měli v poschodí velkou knihovnu. Jednoho dne po-
prosil Pán mého muže a mne, zda by mohl některý večer u nás přednášet. 
S tím jsme samozřejmě rádi souhlasili. Byli tu všichni jmenovaní i jejich 
známí. Byli jsme první, kdo vytvořili v Mnichově skupinku.

Také v Tutzingu měl už Pán porůznu několik setkání, na něž přicházeli 
lidé z různých míst, neboť už vyšlo malé, fialově vázané Poselství. Pro ně-
které, kteří je četli, bylo objevem, i když nešli dále, byl to vždy opěrný 
bod. Tak se stalo, že už v době, kdy Pán bydlel v Heilbrunnu, našla cestu 
k Poselství celá rodina Kölleova a s nimi i jiní ve Stuttgartu, kde Kölleovi 
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žili. Ti se také účastnili jednou velkého setkání v Tutzingu a navázali tak 
později spojení s Mnichovem.

Tak přicházeli k Pánovi z různých míst Německa lidé, kteří zčásti přišli 
později i na Horu. Už v Tutzingu Pán dvakrát slavnostně křtil. Bývalo to 
vždycky tak, už dole nebo později na Hoře. Když přicházeli lidé, s nimiž 
bylo obtížné  se  domluvit,  byli  mi svěřeni.  Takoví  bydleli  tenkrát  jeden 
nebo dva dny před křtem u mne a já jsem je mohla ještě připravit. Vzpo-
mínám si, jak jednou přijela z Magdeburgu nějaká slečna Peters, která žila 
později také na Hoře. Bylo opravdu velmi obtížné s ní hovořit, ještě i po-
tom zůstala u mne osm dnů. Vím ještě, jak mi Pán řekl:

„To byl opravdu pro vás těžký úkol. Byla, jak se později ukázalo, silně 
egocentricky zaměřena.“

Když se pak Pán přestěhoval na Horu, poněvadž tam bylo místo, které 
Mu bylo jako Vyslanci určeno, šli někteří dále cestou za ním, jiní nikoli, 
podle toho, zda to pochopili nebo ne. Halsebandovi, paní Reinhard, pan 
a paní Manzovi, můj muž a já jsme se přestěhovali na Horu.

Po nějakou dobu byl  dole  ponechán každý sám sobě.  Pan  Mörbitz 
s paní přišli na Horu a bydleli tu. Mezi lidmi, které přivedl, byli mnozí pod 
silným vlivem astrologie a okultismu. Pán o nich řekl, že pro ně je velice 
těžké najít cestu k Poselství, poněvadž žijí příliš ve fantazii, která jim brání 
poznat Poselství s nezbytnou vážností a touhou.

Když se paní Mörbitz vrátila do Mnichova, vytvořila kolem sebe malý 
kruh. Oni však Poselství nepochopili a nešli dále.

V létě 1930 přišla doba, kdy jsem také musela odejít z Hory, abych 
mohla shromáždit a dále vést vážně hledající lidi a konat pobožnosti.

Po dvakrát jsem předčítala u známých paní Mörbitz, ale cítila jsem, že 
tito lidé trčí příliš hluboko ve svých okultních snahách. Když jsem pak za-
čala konat pobožnosti v našem domě, Möhlstrasse č. 42, ukázalo se, že tito 
lidé nejdou dále, že se zase ztratili. Brzo nato se vrátil do Mnichova pan 
Mörbitz.

Naše pobožnosti  se  staly  ještě  krásnějšími,  neboť  pan  Mörbitz  hrál 
před i po čtení na mém křídle. Ve velkém barokním pokoji našeho domu 
byl výklenek, k němuž vedl malý stupínek, pod ním stálo piano, na němž 
hrával pan Mörbitz. Když hudba dozněla, vystoupila jsem tiše na stupínek. 
Na něm byl oltář. Stojíc pak vedle něho, četla jsem z Poselství. Poněvadž 
místnost byla velká a dlouhá, mohly tu být i židle. Tak jsem mohla každý 
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týden uspořádat pobožnost. Tehdy vznikalo velké Poselství.
Když se Pán stěhoval na Horu, bylo malé Poselství – Pán mu říkal 

„kostra“– hotovo. Nyní psal Pán na Hoře dále. Diktoval vždy slečně Ir-
mingard, poněvadž při tom nemusel omezovat své záření, když čerpal  ze 
sebe a psal přednášky.

Já jsem tedy pořádala pobožnost každý týden v našem domě. Pokaždé 
jsem obdržela z Hory novou přednášku, kterou četl Pán. On ji četl v nedě-
li a já jsem dostala rozmnožené 3 exempláře. Jeden jsem si mohla pone-
chat, jeden byl pro archiv – z toho jsem četla při pobožnosti – a ten třetí 
proběhl po Bavorsku jako oběžník, neboť na různých místech byli lidé, 
kteří Poselství četli nebo byli pokřtěni, kteří na Hoře nebo už v Tutzingu 
obdrželi grálský křest. Tak přednáška cestovala.

Jeden ji posílal druhému a ten poslední ji musel vrátit mně. Já jsem byla 
se všemi těmi lidmi v osobním kontaktu a byla jsem šťastná, že se mohu 
zabývat touto malou výstavbou.

Na  pobožnosti  přicházelo  ke  mně  pravidelně  několik  studentů.  Byl 
mezi nimi Viktor Walter, později zakladatel a vedoucí Stiftung Gralsbot-
schaft  (Nadace  Poselství  Grálu),  dále  pan  Ervin  Kayser,  který  se  stal 
inženýrem a vede nyní kruh v Porýní.

Tyto pobožnosti dávaly každému mnoho. Byli jsme tak vděční.
Při pobožnosti jsme dodržovali pořadí jako nahoře: Nejprve hrál pan 

Mörbitz, pak jsem četla Pánovu přednášku já,  nato jsem směla pronést 
modlitbu Světla, kterou se modlíme ještě dnes. Tu nám dal Pán do nížin. 
Nakonec byla opět hudba. Později jsem zakoupila harmonium.

Mezitím přišel – myslím, že z Vídně – pan Freytag na Horu. Bylo to 
přibližně  v  r.  1932,  kdy  bylo  založeno  nakladatelství  „Der  Ruf“ 
(„Volání“),  které  měl  v  péči  pan  Halseband.  Bylo  umístěno  v  jeho 
podniku, ve velkém papírnictví. Pro nakladatelství byl uvolněn velký sál, 
a bylo převedeno na pana Freytaga. A tak se dostal pan Freytag do Mni-
chova.

Já jsem bývala každý měsíc několik dnů na Hoře. Jezdívala jsem tam 
i mezi tím a mohla jsem tak vždy Pána o všem zpravit.  Byla jsem Jím 
osobně pro tuto službu připravena. Když jsem šla dolů, řekl mi, že nejdů-
ležitější je zaměřit se na každého hledajícího tak, abychom vycítili, jaký je, 
jak je daleko, abychom vhodným způsobem odpověděli na jeho otázky, 
nikoli podle vlastního vědění, nýbrž tak, aby tomu mohl hledající rozumět. 
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Řekl, že musím čekat a nemyslet si, že jeden musí hned pochopit Poselství. 
Pán tehdy řekl, že lidé mohou někdy potřebovat měsíce i roky, než budou 
tak daleko. Musíme jim přinést lásku a trpělivost, které jsou nutné, musíme 
umět čekat. Dal i toto poučení: Nemluvit o Něm. Lidé mají sami poznat, 
poznat Ho s pomocí Poselství a Slova. Pak budou pevně stát na vlastním 
přesvědčení. Budeme-li to dělat jinak, můžeme jim tím cestu ztížit. Toho 
jsem se vždy držela a v průběhu let se mi tato rada potvrdila.

U příležitosti zvláštních dnů, např. k narozeninám Pánovým, jsme po-
slali jako příspěvek k výstavbě osady dárek. V roce 1933 to byly např. 
vlněné pokrývky.  Působilo nám to velkou radost.  Dostali  jsme pak dě-
kovný dopis.

V r. 1931 jsem byla povolána jako křtící učedník. To bylo vlastně nejvyšší 
určení. Dostalo se mi zvláštního poslání. Měla jsem křtít a předávat Pánovu 
sílu lidem, kteří nemohli jet na Horu. V mé službě mi bylo darováno poznat, 
zda lidé byli vnitřně zralí, aby mohli přijmout grálský křest.

Obdržela jsem taktéž všechny ostatní písemnosti a pověření pro požeh-
nání matek a nemluvňat, pro požehnání dětí a grálský pohřeb. Když zemřel 
učedník Mörbitz, přijel pan Manz, který už byl apoštolem. Pohřební obřad 
vykonal ve slavnostním plášti, který byl určen pro muže, a já jako učedník-že-
na jsem při této příležitosti zprostředkovala požehnání lásky ze Světla. Vyko-
návala jsem tento úřad, dokud mi ve stáří stačily mé fyzické síly.

Poté co se v r. 1933 ujali vlády národní socialisté, už grálský pohřeb 
nebyl možný. Požádala jsem pana Ludwiga, který byl jedním z prvních po-
volaných v Mnichově a byl také hudebníkem, aby pronesl grálskou modlitbu.

Až do roku 1933 to bylo tak,  jak to Pán chtěl  a zamýšlel,  šlo jen 
o volná setkávání jednotlivců, kteří poznali Poselství Grálu, toužili po po-
božnostech a chtěli jezdit o slavnostech na Horu. Já jsem byla určena pro 
Bavorsko jako zástupce. V Berlíně se seskupili lidé kolem Dr. Illiga a poz-
ději také kolem Dr. Raubera a pana Freeman-Ealese. Ve Vestfálsku byl také 
takový zástupce v osobě paní Otto v Hohenlimburgu. Její celá rodina našla 
cestu k Poselství a pak i další lidé. Ve Stuttgartu se seskupilo několik lidí 
kolem rodiny Kölle. Ve Stuttgartu přednášel Pán veřejně jedenkrát a také 
jednou v Mnichově v době,  kdy žil  ještě v  Tutzingu.  Tehdy přišlo do 
malého sálu v Domě uměleckých řemesel mnoho lidí. Avšak jen málo jich 
šlo dále ukázanou cestou. Pán byl v novinách napaden za výrok, že člověk 
nemá nikdy v sobě božské, nikdy se nemůže stát božským. Dosáhne-li své 
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nejvyšší dokonalosti, může se stát vědomým jen v duchovnu. Od té doby 
Pán nikdy už veřejně nepřednášel.

V lednu 1933 se chopil moci Hitler. Já sama jsem byla uprostřed ledna 
zase na Hoře. Tehdy přijel na Horu pan Illig a prohlásil, že je bezpodmí-
nečně nutné najít  právní formu, jinak nám bude dřív nebo později za-
bráněno konat pobožnosti a setkávat se. Pán nebyl vůbec pro tento návrh, 
nechtěl žádnou organizaci,  vše mělo být zcela, zcela svobodné.  Nahlédl 
však, že je to nutné a svolil, aby byl založen Přírodně-filozofický spolek. 
Zdůrazňoval však, že my lidé dole se tak můžeme setkávat, avšak On s tím 
oficiálně nemá nic společného, protože On musí zůstat naprosto svobodný. 
Musí zůstat oddělen ode všeho. Bylo to velmi důležité. V dubnu 1933 byl 
Spolek německou vládou potvrzen. Přesto nás to později neochránilo před 
pronásledováním, neboť národní socialismus nedodržoval záruky a nesná-
šel nic než sám sebe.

(Zde: Viz přílohu „Všem stoupencům Grálu“, Vomperberg, duben 1933,  
dáno Pánem všem kruhům.)

Tehdy byla doba, kdy jsme mohli vyjet z Německa do Rakouska jen na 
jeden den. Někteří však, mezi nimi i já, jsme chtěli jet o slavnostech na 
Horu. Našli jsme východisko: Jeli jsme v noci, ráno ve 4 hod. jsme přijeli 
do Schwazu, čekali jsme v chladné nádražní budově v zimě až do rozedně-
ní, pak jsme vystupovali na Horu a tak jsme mohli prožít Slavnost; od-
poledne se jelo dál vlakem přes italské hranice.

Tu jsme zase strávili polovinu noci a ráno v 5 hod. jsme se opět vraceli 
zpátky. Tímto způsobem jsme mohli prožít i poslavnostní pobožnost. Týž 
den jsme museli do půlnoci přejíždět přes německé hranice. Nebylo nás 
mnoho, ale vládla mezi námi ohromná radost, což velice posilovalo naši 
soudržnost.

Mezitím přišli pan a paní Kütt a prostřednictvím pana Mörbitze i slečna 
Wilcke. V podstatě to byl už docela velký kruh. Přednášela jsem občas pro 
hledající, z nichž tu a tam šel některý dále.

Časem přicházeli lidé, kteří se zajímali o Poselství, ale v podstatě byli 
víc nadšeni národním socialismem. Tak např. známí pana a paní Kölle, 
kteří bydleli v Murnau na „Schwabenhofu“. Byl to učitelský pár a ještě 
několik dalších, kteří nešli dál a úplně se ztratili v národním socialismu. Ze 
začátku přišli několikrát do Mnichova na pobožnosti.  Pan Kölle s nimi 
nejprve  četl  z  Poselství.  Viděla  jsem v  tom určité  nebezpečí,  zejména 
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u jednoho pána,  který  mi  půjčil  knihu,  v  níž  byla  zakotvena myšlenka 
o „Krvi a půdě“. Řekla jsem panu Kölle:

„Buďte opatrný. On Poselství nepochopí!“
A tak to také bylo.
Konali jsme pobožnosti, přednášky, setkání, ukolébáni a klidní, poně-

vadž náš Přírodně-filozofický spolek byl povolen vládou. Po několik let 
jsme se na to spoléhali. A pak začalo být pronásledováno všechno, co za-
čalo být duchovně nebo nábožensky podezřelé.

Nejprve byly zakázány lóže. Později se řeklo, že se podobáme lóžím 
a pod touto záminkou se proti nám postupovalo. Už na začátku se k nám 
připojil prostřednictvím nějaké známosti fotograf Hilsdorff, který dělal fo-
tografie na Hoře. K prvnímu setkání s Pánem došlo už v roce 1927, kdy 
udělal – řekla bych – soukromé snímky Pána a paní Marie. Byl členem 
velmi dobré lóže, pracoval pak s Poselstvím a stal se nositelem kříže. Když 
byla v r. 1935 lóže rozpuštěna, přišel ke mně pan Hilsdorff s dotazem, zda 
by bylo možné koupit od lóže harmonium a snad i křesla a zvláštní židle. 
Všechny tyto věci jsem od lóže odkoupila. Lavice a zvláštní židle přišly na 
Horu. Ty židle jsou umístěny ještě dnes vpravo a vlevo od oltáře. Na jedné 
seděla vždy paní Maria, na druhé slečna Irmingard. Patří k nim i židle ur-
čené pro apoštoly.

A byly tu vánoce 1934. O Slavnosti Zářící Hvězdy jsem byla na Hoře 
a zůstala jsem tu až přes májovou slavnost 1935, poněvadž v té době pořá-
dal Pán zvláštní hodiny pro učedníky a já jsem se jich měla také zúčastnit.

V té době převzal konání pobožností pan Freytag. Zatímco jsem byla 
na Hoře, neměly být pobožnosti v mém domě. Byly přeloženy do fotoate-
liéru pana Hilsdorffa na Amalienstrasse. Když jsem se vrátila, měla jsem 
dojem, že tento velký sál není vhodný pro naše pobožnosti. Bylo tu příliš 
mnoho neklidu, spěchu, když se místnost užívaná k fotografování musela 
přeměnit. Ani zaměstnanci pana Hilsdorffa neměli k tomu správný vztah 
a stavěli se k věci  nedobře,  protože pokaždé se muselo všechno znovu 
uspořádat. Pan Hilsdorff tyto těžkosti přiznal. Slečna Eitel, nositelka kříže, 
nám dala k dispozici svůj sál; vedla školu umělecké gymnastiky ve Schwa-
bingu. Bylo to dobré řešení, neboť sama disponovala sálem.

Od začátku až do této doby visel při pobožnostech na stěně Pánův ob-
raz. Pak si to už Pán nepřál, aby to někdo nechápal jako osobní kult. Po-
chopila jsem to jako příležitost a hned jsem dala vyšívat grálský kříž na 
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velký atlasový šátek. Ten jsme pak užívali jako pozadí za oltářem. Přitom 
mi napadlo, oč lepší by bylo pro účastníky pobožnosti, kdyby mohli hledat 
Pána jen ve Světle, v grálském kříži, v němž bylo obsaženo všechno.

Později,  když  byla  po  válce  vrácena  Hora  paní  Marii  a  ona  mě  opět 
ustanovila pro kruh v Mnichově, přinesli jsme sem znovu Pánův obraz. Byl to 
velký obraz, na němž byla osoba Pánova zobrazena v jeho kněžském rouchu. 
Vznikl, když se konaly pobožnosti u pana Hilsdorffa. On vytvořil jeden ta-
kový obraz pro Horu a druhý, stejný, pro pobožnosti v Mnichově.

Předtím jsme používali obraz v menším provedení, jako vůbec první 
obraz Pánův v ornátě. Pán na něm byl vyfotografován v prosinci 1929 
v den Slavnosti, kdy na jeho čele zářil kříž a kdy Pán prohlásil:

„Jáť jsem.“
Bylo to po jeho prvním zatčení, kdy byl propuštěn tak včas, aby se 

mohl zúčastnit Slavnosti, kterou jeho věrní připravili.
U slečny Eitel, v jejímž sále se pak po léta konaly pobožnosti, jsme až 

do zákazu používali grálský kříž. Obraz Pánův jsme uchovávali, až se poz-
ději dostal na Horu.

Mezitím jsem se v roce 1935 přestěhovala do Possartstrasse. Když jsem 
si byt pronajímala, bylo mi jasné, že tu budu moci opět konat pobožnosti. 
Tenkrát jsem už od lóže koupila harmonium a křesla. Ta byla uložena ve 
skladišti, harmonium a moje piano přišly do zvláštního pokoje. Hudební 
pokoj jsem současně zařídila jako čítárnu pro hledající, kde se mohli se-
tkávat  nositelé  kříže  při  menších  schůzkách,  které  jsme  pořádali.  Můj 
vlastní  obývací  pokoj  byl  jednou  týdně  úplně  vyklizen  a  změnil  se 
v místnost  pro pobožnost.  Všechno zařídit  mi pomáhali celé odpoledne 
pan Krenn, paní Kütt a slečna Wilcke. Nábytek jsme přenesli do jiného 
pokoje a ze skladiště jsme snesli pult a židle. Působilo nám to vždy velkou 
radost. O půlnoci bylo vše na svém místě. To se opakovalo každý týden.

Pan Kütt hrával o pobožnostech na harmonium v hudebním pokoji pří 
otevřených  dveřích.  Pro  zdůraznění  slavnostnosti  nechávala  jsem  vždy 
jednu mladou dívku v bílých šatech rozsvítit svíčky na začátku pobožnosti. 
Bývalo to tak radostné společné působení a setkání, že na tu dobu vzpomí-
ná člověk s radostí a díkem.

Když jsem tehdy hledala byt, nemohla jsem dlouho nic najít. Vždycky 
mě  něco  zadrželo.  Teprve  u  tohoto  domu  v  Possartstrasse  jsem  měla 
dojem, že to je to pravé. Pán mi to později potvrdil. Pán také řekl:
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„Pociťuji velkou radost, když myslím na pobožnosti u vás.“
Řekl to již dříve jednou, když byly pobožnosti na Möhlstrasse v podsta-

tě ještě improvizovány.
Avšak vnější okolnosti nehrají velkou roli, nýbrž postoj, s nímž vše ko-

náme. Byli jsme proto přirozeně šťastni. Bývalo to skutečně mimořádně 
krásné, dokud to nezničili národní socialisté.

Od roku 1933 jsme měli Přírodně-filozofický spolek. Nikdy jsme se 
vlastně necítili být členy nějakého spolku, ale považovali jsme Spolek za 
to, čím ve skutečnosti byl: volné spojení jednotlivců, kteří stojí  v hnutí 
Grálu a v tomto smyslu chtějí také žít. Jen vnější okolnosti nás donutily 
k této právní formě, jinak bychom nemohli mít pobožnosti.

Setkávali jsme se ve dvou skupinách. Jedni už byli nositeli kříže. Ke 
hnutí Grálu jako celku, tedy do Přírodně-filozofického spolku mohli vstou-
pit i hledající, kteří ještě nečetli Poselství. Pro ně byl vydán malý spisek 
a jiný pro ty, kteří prosili o grálský křest, o zpečetění. Tehdy se již rozšířilo 
hnutí Grálu i do jiných zemí. Když Pán žil na Hoře, přicházeli hledající ze 
Švýcarska, Francie, Anglie, Československa a jiných zemí. Zvláštní radost 
měl Pán z německé skupiny nositelů kříže v Brazílii.  Ti již vybudovali 
chrám. Když Pán konal slavnost na Hoře v Den Holubice, v Den Lilie 
a v Den Zářící Hvězdy, Slavnost Růže, byla v Brazílii v tu dobu noc; tu se 
shromáždili všichni nositelé kříže – předtím než měli chrám – na vrcholu 
jedné hory. Jedna povolaná obdržela dar prožívat slavnost na Hoře a ta ji 
ve stejné době ihned tam přenášela. Jestliže Pán někoho v Brazílii povolal, 
tak to tam také věděli a zaměřili se na to.

Švýcarsko  převzalo  název  Přírodně-filozofický spolek.  Po  celé  roky 
přijížděli do Schwazu v době slavností zvláštní vlaky s velkými nápisy: 
Zvláštní vlak hnutí Grálu – Přírodně-filozofický spolek. Všechny tyto vla-
ky zastavovaly ve Schwazu.

V roce 1931 dokončil Pán velké Poselství „Ve světle Pravdy“, které se 
pak stalo základem pro nakladatelství „Der Ruf“. Postupně pak vznikali 
„Připravovatelé cesty“, „Z doznělých tisíciletí“ a 3 svazky „Zaváté doby se 
probouzejí“.

V roce 1934 byla vydána „Doznívání“, zpracovaná z přednášek, které 
jsem mezitím dostávala. Nevyšel už druhý svazek „Doznívání“ obsahující 
další přednášky, poněvadž začalo pronásledování a národní socialisté za-
bavili nakladatelství „Der Ruf“.
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Dostali jsme také přednášky pana Manze, které směl číst v chrámu. Za-
čal s nimi, už když jsem pobývala na Hoře. Celá řada jich vznikla tak, že 
rozvedl jednu myšlenku z Poselství – jak to jednou řekl Pán:

„Z jedné věty a myšlenky mého Poselství budete moci vytvořit celou 
přednášku, ba knihu“.

To byl úkol pro pana Manze. Vzpomínám si na jednu zvláštní přednáš-
ku, tu první, bylo to asi v jeho nejlepším období. Jmenovala se „Sloužím“. 
Vyjádřil,  co spočívalo  v tomto  slově a co vycházelo z  jeho  tehdejšího 
přesvědčení.  Samozřejmě  že  přednášky  pana  Manze  se  vůbec  nedaly 
srovnávat s přednáškami Pánovými, byly však napsány člověkem, tak jak 
to cítili lidé. Také to byl rozdíl jako den a noc, když přednášku četl Pán 
nebo někdo jiný. Pan Manz byl tehdy jediný, kdo míval pobožnosti na 
Hoře, já jsem však v něm vyciťovala něco teatrálního. Nyní, poněvadž Pán 
už není na Zemi, zprostředkovává nám mnoho pan Vollmann, poněvadž se 
noří čistě do služby a Slova.

Když jsem tehdy dostala Pánovu přednášku „Budiž Světlo“ – nemohu 
zachytit slovy, jak mi bylo, jako by se mé já rozplynulo. Zdálo se mi, že 
stěží unesu záření, které vycházelo z těchto slov. Byla jsem blažená. Bylo 
mi, jako bych četla novou Pánovu přednášku. Byla jsem tím tak naplněna, 
jako bych byla odloučena od svého těla. Pán to vycítil a potvrdil mi to; 
byla jsem šťastna ve svém sloužení.

Bylo období, kdy jsem velmi trpěla ochraptělostí. Nemusela jsem však 
nikdy mít strach. Ve chvíli, kdy začala pobožnost, jsem věděla o pomoci 
a můj hlas byl jasný. Přednášela-li jsem s plnou vážností a silou, cítila jsem 
v sobě sílu.

Bylo to nepopsatelně krásné mít a cítit tuto pomoc, aby člověk mohl 
sloužit jako nástroj předávající dál. Platilo to o to víc, když jsem směla 
zprostředkovávat grálský křest a požehnání Pánovo. Pak už jsem to nebyla 
já, byla jsem jen nádobou, skrze niž vede Světlo dále. Proto při zasvěcení 
jsem dostala jako grálský učedník slova:

„Plášť Tě zbavuje síly země.“
Když jsem šla dolů, byla mi písemně předána slova, která jsem směla 

vždy před tím číst, slova, která znamenají právě zvláštní poslání.
V srpnu 1935, poté co jsem se vrátila po půlročním pobytu na Hoře, 

kde jsem byla kvůli hodinám učedníků, jsem měla velkou slavnost pro kř-
těné. Přišlo tehdy několik lidí, kteří prosili o křest a nemohli jet na Horu. 

161



Elisabeth Gecks

Vždy jsem se pevně držela toho, že kdo může jet na Horu, ten má přijmout 
křest tam. Jinak jsem křtila jen jednotlivce. Tenkrát jsem však měla velkou 
slavnost. Z Kemptenu přijel např. omnibus s 18 lidmi. Celou skupinu vedl 
tehdy nějaký pan Burkhard se svou paní. Byla jsem s ním ve spojení po 
celou dobu národního socialismu, což bylo možné jen osobně a tajně. Při-
cházel ke mně občas z Kemptenu. Zemřel ještě před koncem války. V po-
sledních  letech  pronásledování  jsme se  už  nemohli  setkávat  ani  potají. 
Každý se musel spoléhat sám na sebe. Ti, kdo mohli, se po válce zase se-
tkali, když byla Hora vrácena paní Marii a ona mě opět pověřila vedením 
kruhu. Lidé pomalu přicházeli na pobožnosti.

Když se zrodil plán pro větší slavnost pro křtění v Mnichově, vznikla 
i otázka, kde ji konat. V Possartstrasse nebylo místa pro tak mnoho lidí. 
Musela jsem tedy něco najít.  Co se mi nabízelo, musela jsem stále od-
říkávat, poněvadž tu nebyla správná atmosféra. Prostě to nešlo. Nakonec to 
už začalo být na pováženou. Musela jsem napsat přespolním. V poslední mi-
nutě dostali depeši s údajem adresy, neboť nám už zbývalo jen několik dnů.

Situace byla opravdu svízelná. Bylo mi jako tenkrát, když jsem měla na-
jít dům pro Pána v Tutzingu. Obhlédla jsem postupně tři sály a místnosti. 
Všechny tři mi připadaly zcela nevhodné. Stála jsem zase na ulici a prosila 
o pomoc,  protože už byl  vskutku nejvyšší  čas.  Tu jsem uslyšela slova: 
„Vezmi sál v muzeu.“ – Sál v muzeu? O žádném jsem nevěděla. Zavolala 
jsem do Domu uměleckých řemesel. Podle jejich informací je prý „mu-
zejní sál“ velký dům na Prannerstrasse. Šla jsem na uvedenou adresu na 
průzkum. Už jsme určili neděli pro slavnostní pobožnost. V sobotu před 
tím bylo propůjčování křížů a příprava křtěných. To už muselo být všech-
no hotovo! A opravdu: Sál byl volný. Bylo to úžasné. Kdybych nebyla po-
slechla,  neměli  bychom  sál.  Byl  velmi  vhodný,  měl  i  šatnu,  velký 
přednáškový sál s malým jevištěm a přilehlou místností, kde jsme se mohli 
převléknout ke Slavnosti.

Začalo se horečnatě pracovat. Především jsem chtěla, abychom byli od-
děleni a nerušeni. Vedle byly totiž jiné sály s lidmi, kteří patřili k tzv. Mu-
zejní společnosti. Byla jsem ujištěna, že rušeni nebudeme. Byly přineseny 
a uspořádány květiny. Já jsem připravila oltář. Byl na něm sedmiramenný 
svícen od pana Nagela z Wackersbergu. Hledala jsem vhodnou mísu ke 
křtu. Našla jsem ji i křišťálové vázy, které se k ní hodily. Mísa byla tento 
den zasvěcena a je to táž, kterou používáme ještě dnes v r. 1967.
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Mísa stála uprostřed, květiny byly uspořádány jinak, v pozadí byl zase 
kříž. Paní Luft ozdobila oltář růžemi. Ta radost už při přípravě!

Myslím, že tu bylo 40 nebo i  více lidí.  Sedm osob bylo zpečetěno 
a dalších šest obdrželo předcházející večer kříž a mohli být pokřtěni poz-
ději na Hoře. Dva muži byli pokřtěni panem Freytagem, ženy pak mnou. 
Musím to vysvětlit. Pan Freytag vlastně nebyl křtícím učedníkem, avšak 
Pán to chtěl zavést tak, že muži budou křtěni muži a ženy ženami. Později 
to tak nebylo prováděno, ale na naší slavnosti se to jednou dodrželo.

Já jsem vykonala slavnost, přípravu a v předvečer i pobožnost. Jeden ze 
křtěných byl malíř, který byl jako národní socialista povolán do Mnichova 
a  který  také  neodolal.  U  žen  to  bylo  naštěstí  jinak.  Několik  jich  bylo 
z Kemptenu a slečna Kestner,  která zemřela teprve v r.  1966,  nemohla 
kvůli  chorobě jet nikdy na Horu.  Stála však pevně a věrně v Poselství 
a mohla být  pochována grálským způsobem.  Kříž dostala i  paní  Bauer 
a byla pokřtěna na Hoře. Pan Bauer byl pokřtěn už kolem roku 1934 stejně 
jako slečna Dallmayr,  která se později provdala za pana von Boetticher 
a žili na Hoře.

To byla jediná veřejná Slavnost. Tenkrát jsme se cítili ještě dosti bez-
pečni. Potom se už všechno mohlo konat jen tajně. Tato Slavnost způsobila 
určitý rozruch. Někteří lidé se o ní dověděli v dobrém smyslu. Další lidé 
už nepřicházeli, ale určitě působila duchovně na lidské duše. Pro celý mni-
chovský kruh to byl velký zážitek.

Udržovala jsem korespondenci s Přírodně-filozofickým spolkem v Ber-
líně, dělala jsem vyúčtování, v mých rukou byla organizace i práce. Slečna 
Wurstbauer, jež měla velkou květinovou zahradu, mi přinášela často k po-
božnosti květiny. Paní Luft převzala v Possartstrasse č. 35 výzdobu oltáře, 
poněvadž k tomu byla mezitím určena a o slavnostech jí to bylo svěřeno 
i na Hoře. Pan Kütt se staral o hudbu při pobožnostech.

Někdy jsme se setkávali, pořádali malé koncerty nebo něco četli. Pan 
Ludwig hrál na fagot, byl tu houslista a moje křídlo bylo též využito. Teh-
dy se všechno seskupovalo kolem místa pobožnosti i kolem mne, poně-
vadž všechno bylo v mých rukou.

Nevedli jsme žádné všeobecné rozhovory. Kdo měl něco na srdci, při-
šel ke mně, poněvadž to bylo v mé službě. Sotva jsem si uměla představit 
nějaký  disharmonický  tón,  vše  bylo  jen  radost  a  vděčnost,  překrásné 
souznění.  Nyní se to v tomto směru hodně změnilo a je to  správnější. 
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Všem je dána větší možnost projevit se v nějaké službě za věc.
Pan Freytag jako vedoucí nakladatelství „Der Ruf“ byl v jistém smyslu 

také zástupcem a konal pobožnosti. Pán si to představoval tak, že muž by 
měl řídit vnější záležitosti, které by mu byly předány, a já jsem měla mít 
duchovní vedení. K tomu už nedošlo v důsledku pronásledování nacisty. 
Pobožnosti a setkání jsme už nemohli konat a sejít jsme se mohli nanejvýš 
tři  osoby.  V posledním období  mého pobytu  na  Hoře řekl  Pán  o  bu-
doucnosti toto:

„Půjde-li to tak dál a vše se bude zvětšovat a rozšiřovat, vznikne tak 
mnoho pozemských požadavků, jimiž nesmíte být zatěžována. Představuji 
si to tak, že budete působit obrácená ke Světlu a stojíc plně v duchovnu. 
Všechny pozemské věci mají být převedeny do mužských rukou, abyste 
jich byla zbavena. To pak bude zřejmě pan Freytag.“

Po všechna léta, kdy jsme byli přenechání sobě a veřejné setkávání bylo 
zakázáno, nosila jsem v sobě tuto myšlenku budoucnosti. Po válce mě zase 
zavolala paní Maria a dosadila mě opět jako jedinou vedoucí pro duchovní 
i pozemské věci. Na mou otázku, zda si vzpomíná na Pánova slova, řekla, 
že pan Freytag už není ten, koho by mohla povolat, že se bohužel neosvěd-
čil natrvalo. A všechno naložila na má bedra. Krátkou dobu mi pomáhal 
pan von Boetticher, který se však přestěhoval na Horu.

Všechno jsem vyřizovala, jednala s Američany, udělala vše, co bylo nutné. 
Tenkrát přicházelo tak mnoho hledajících lidí, že jsem byla zaměstnána od 
rána do noci. Tehdy jsem si směla zvolit pomocníka pro pozemské záležitosti. 
Navrhla jsem pana Bauera a on mi byl přidělen jako pomocník.

Pán měl v plánu, že vznikne bílý a červený kruh, které budou působit 
na vnější podmínky lidí se zřetelem na jejich vzdělání a přirozený druh. 
Vydal již bílé a červené průkazy, avšak lidé nepochopili smysl toho a ně-
kteří, kdo se dostali do červeného kruhu, se cítili odstrčeni. Nepochopili, 
že jejich působení mezi stejnorodostí má vést k přirozenému dělení. Tak to 
všechno nebylo provedeno.

Mně přitom něco napadlo. Když jsme četli o Ismánech nebo o říši Isra, 
bylo to zcela jasné. Jako v životě vůbec jsou přece rozdíly, které nemají nic 
společného s hodnocením člověka.

Jednou jsem zažila toto:
V letech 1935–37 jsem uspořádala několikrát malá setkání, když jsem 

bydlela v Possartstrasse. Jednou jsem pozvala všechny na malé občerstvení, 
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aby se lidé lépe poznali. A tu jsem viděla, jak se zcela přirozeně tvoří sku-
piny podle svého druhu. Nějaká paní Hilt, která byla i se svými dcerami 
nositelkou kříže už mezi prvními, mi řekla:

„Mínila jste to dobře, když jste nás všechny pozvala, ale já jsem se vů-
bec necítila dobře. Uvědomovala jsem si rozdíly mezi námi a také spole-
čenské postavení. Ačkoli na to nikdo nemyslel a každý byl osobně milý, 
divila jsem se, že to tak cítím.“

A pokračovala:
„Jsem-li s vámi sama, je to jiné. Setkávat se v kroužku bych však chtěla 

raději s těmi, k nimž se hodím svým životním stylem.“
Ráda bych se  ještě vrátila ke svému úkolu křtící  učednice.  Ta větší 

Slavnost, kterou jsem již vylíčila, byla jediná svého druhu, poněvadž v ná-
rodně-socialistickém státě se už podobná nemohla konat. Mohla jsem však 
působit na jednotlivce ještě často. V naší malé místnosti v Possartstrasse 
jsem vykonala dva křty a požehnání dětí. Kromě toho mi bylo dopřáno 
předávat požehnání i cizím lidem, především dětem, pokud jsem k tomu 
byla nutkána. Směla jsem při tom prožít podivuhodné věci, právě v době 
pronásledování.

Jednou – to už bylo v Pasingu – jsem měla křtít. Bylo to za obtížných 
podmínek,  neboť  jsem  byla  ostře  sledována.  Ke  křtu  mohlo  dojít  až 
v pozdních večerních hodinách, až bylo tma, protože v domě bydleli i jiní 
lidé. A jako tak často, bylo mi pomoženo: V celém domě nebylo nikoho 
v ten večer doma, ačkoli se to jinak nestávalo.

Když se začalo stmívat, mohla jsem jít na půdu, kde byly uschovány 
věci pro oltář, můj plášť a další, snést je dolů a udělat z pokoje malou kap-
ličku. Bylo tu tak málo místa, že jsme se sem vešly jen prosící žena, její 
sestra  a  já.  Bylo  to  silné prožití,  ostatní  to  také cítily.  Bylo  nám,  jako 
bychom byly ve velké místnosti a nad námi jako by byla kupole. V prosto-
ru byla nepopsatelná síla. Když pak odešly, mohla jsem vše uklidit a teprve 
pak se vrátili lidé domů.

Jedenkrát prosila jedna maminka o požehnání nemluvněte. Tehdy jsme 
tomu říkali mateřské požehnání, poněvadž požehnání i síla byly udělovány 
matce. Tato paní bydlela na druhém konci města a byla rovněž velice hlí-
dána,  takže jsme museli  čekat  na správnou chvíli.  Setkali  jsme se tedy 
u pana a paní Kütt, kteří bydleli nedaleko a upravili jsme tam oltář. Všech-
no  vyšlo,  aniž  někdo něco zpozoroval.  A byl  to  podivuhodný zážitek. 
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Později navštěvovalo toto dítě mé hodiny pro děti.
Dne 21. 3. 1937 jsem mohla vykonat také svatební obřad. Paní Karger, 

tehdy slečna Walther, byla pokřtěna jako snoubenka v Possartstrasse dne 
26. 12.  1935,  neboť nemohla jet na Horu.  Jenom takovým lidem jsem 
mohla zprostředkovat požehnání Pánovo. Byla to malá slavnost v našem 
bytě. Svatební obřad se konal v novém domově Kargerových.

Nyní bych chtěla vyprávět o pronásledování nacisty. Měla jsem jednou 
zvláštní prožití v době, kdy jsem ještě vůbec nevěděla, co vlastně přijde. 
Jednoho dne jsem uviděla na nebi zlatý nápis:

„Nebojíš-li se smrti ani nějakého trápení, co by se Ti mohlo stát?“
Zatím došlo k pronásledování různých sekt a jednotlivců, žel, začalo již 

i pronásledování Židů. My jsme však byli ještě ponecháni v klidu. O to víc 
zapůsobila na mne tato slova a mně bylo jasné, že i na nás čeká pronásle-
dování. Připravila jsem se na to. Nějakou dobu se nic nedělo. Pak přišla – 
prozatím – prohlídka Přírodně-filozofického spolku.

Byly po mně žádány knihy. Všechno mi bylo vráceno, všechno bylo 
v pořádku. A pak začalo náboženské pronásledování, bylo to v r. 1936.

Jednoho dne byla u mne provedena domovní prohlídka v Possartstras-
se.  Ze skříní  a prádelníku vyházeli  všechno na zem.  Ptala jsem se,  co 
vlastně hledají. Měli hrozivé obličeje a odnesli různé spisy a knihy. To byl 
začátek.

Pak jsem si všimla, že už nepřicházejí na pobožnosti ti, kteří měli vztah 
k národním socialistům. Zpozorněla jsem. Něco tu nehrálo, mají strach. 
Rozhodla jsem se a šla sama na gestapo. Zavedli mě do místnosti, kde se-
dělo kolem stolu několik mužů.  Byli  poněkud udiveni  příchodem ženy. 
Ptali se, co chci. Řekla jsem, že jsem něco zaslechla a domnívám se, že 
chtějí proti nám zakročit a snad i zrušit naše pobožnosti, ačkoli Přírodně-
filozofický spolek obdržel povolení ke konání pobožností a též ke shro-
mažďování. Nedopustili jsme se žádného provinění proti vládě, aspoň si 
nejsem ničeho vědoma. Když se muži ze svého údivu poněkud vzpama-
tovali, řekl jejich vedoucí:

„Ovšem. Nic podobného už netrpíme. Tuto neděli jste na seznamu, 
chtěli jsme rozehnat vaši společnost.“

Já na to:
„Tak vidíte. Všimla jsem si toho. Je mi to vlastně naprosto nepochopi-

telné. V zakládací listině našeho spolku je potvrzeno jeho povolení.“
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„Smlouvy  teď  pro  nás  neplatí.  Nepovolujeme  žádnou  náboženskou 
činnost. K té patří i Přírodně-filozofický spolek. A kříže nás už dávno zlo-
bí. Musíte je odevzdat.“

Odpověděla jsem:
„Proč odevzdat? To je přece věc jednoho každého. Můžeme však nosit 

kříže pod oděvem, jestliže vás to dráždí, ale nemusíte nám je brát.“
Chvíli přemýšleli, pak řekl vedoucí:
„Když přistoupíte na to, že nebudete nosit kříže viditelně, tak si je mů-

žete nechat. Pobožnosti ale nebudou!“
„Dobře, zařídím se podle toho,“ s tím jsem odešla, aniž se mi něco stalo.
Žádnou pobožnost jsme už nekonali,  poněvadž jsme nesměli  provo-

kovat, aby to nebylo použito proti Pánovi. Bylo to bolestivé, ale bylo to 
tak. Myslím, že i ostatní to tak vnímali. Cítili jsme se vnitřně silní, cítili 
jsme, že nám nemůže být nic zakázáno a vzato, poněvadž duchovní není 
vázáno na prostor  a čas ani  na nic  pozemského.  Setkávali  jsme se jen 
v malých skupinách a pobožnost se konala jen s jednotlivci.

Nemohli jsme tehdy už jezdit na Horu, aspoň mnozí, já už vůbec ne. 
V roce 1936 mi odebrali pas. Pronásledování začalo. Byl mu poprvé vysta-
ven i Pán.

Vzala jsem tedy odpovědnost na sebe a s povolením, že smíme nosit 
kříž pod oděvem, nemusel se nikdo dostat do nebezpečí, že svůj kříž ztra-
tí. Další pronásledování se pak omezilo na mou osobu. Věděli, že jsem 
v Bavorsku vedoucí, a tak se mě drželi. Bylo to štěstí.

Samozřejmě že  došlo  k  dalším opatřením,  bylo  zrušeno  nakladatelství 
„Der  Ruf“.  Viděla  jsem,  že  k  tomu dojde,  a  tak  jsem nakoupila  několik 
exemplářů  „Poselství“,  „Připravovatelů  cest“  a  ostatních  spisů.  Po  první 
domovní prohlídce jsem je i se svými osobními obrazy Trigonu rozdělila růz-
ným lidem, o nichž jsem věděla, že tam budou v bezpečí. Byli to většinou 
přátelé mé dcery Charlotty, kteří mi v té době pomáhali. Tak bylo zachráněno 
aspoň několik exemplářů, s nimiž jsme později mohli začít opět budovat.

Ačkoli jsme nekonali žádné pobožnosti a chovali se zcela klidně, ob-
jevilo se jednoho dne r. 1936 opět v Possartstrasse gestapo a mělo mě za-
tknout. Gestapák se choval nejprve velmi nafoukaně a nepřátelsky, prošťá-
ral všechno, vzal si množství věcí a zase vše bylo na podlaze.

Nejhorší bylo, že tentokrát bylo vše zaměřeno právě na mne. Měla jsem 
odevzdat svůj kříž. Řekla jsem:
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„Slíbila jsem, že jej budu nosit pod oděvem. Kříž nevydám. Patří mně.“
Odpověděl:
„Musím vám jej vzít.“
Zdráhala jsem se dále. On:
„Musím vás zatknout.“
Teď už se sám polekal svého úkolu. Byl zmaten mým klidem a jistou 

převahou. Třikrát telefonoval:
„Musí to opravdu být?“
Vždy dostal odpověď, že musí. Jak tu tak stál u dveří a kouřil cigaretu 

za cigaretou, řekla jsem konečně:
„Jestliže to musíte udělat, pak nezbývá nic jiného, než abyste mě vzal 

s sebou.“
Myslela jsem si: Musí-li to být…, napadlo mě však něco a pokračovala 

jsem:
„Ostatně, dnes je Hitler v Mnichově. Nemohli bychom jít k němu a vy-

světlit mu, že se snažíme stát se opravdovými lidmi, být užiteční státu, kte-
rý chce správné věci.“

Pro sebe jsem si však myslela: Oni to však rozhodně nechtějí. Muž byl 
stále nervóznější, nezbývalo mu však, než mě sebrat. Na schodech jsem šla 
před ním. Pak jsem ho viděla – jemnohmotně – byl zcela malý, do sebe 
zhroucený, když šel za mnou. Naše služka tonula v slzách, z dětí tu nebyl 
nikdo. Sebrali mě tak, jak jsem byla, nic jsem si nevzala s sebou. Po cestě 
mi v autě řekl:

„Dejte mi aspoň kříž, vyzvednu jej pro vás.“
Odpověděla jsem:
„Podívejte, k čemu by to bylo? Vezmou vám jej a kdoví, co bude se 

mnou.“
On: „To je hrozné, když vás teď odvezu do Dachau, nikdo vám nepo-

může, nebudete se moci obhajoval a nikdo z vašich lidí nebude vědět, kde 
jste a co se stane.“

Bylo vidět, že muž sám je v nitru zcela zoufalý. Pak najednou zavolal 
na řidiče:

„Jeďte znovu do Briener Strasse!“
To byla pevnost SS. Když jsme zastavili, obklopily nás stráže a vojáci 

a vedli  nás  po  schodech  nahoru.  Tady  stála  čtyřhranná  velká  skleněná 
„kukaň“ a v ní  uprostřed byla  stolička.  Posadili  mě sem a kolem mne 
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chodil ozbrojený SS-voják. Připadalo mi to v mé situaci poněkud směšné. 
Musím říci, že to byla velice podivuhodná hodina v mém životě. Neměla 
jsem ani strach ani jsem nemyslela na to, co se stane s mými dětmi, co se 
vůbec stane, co bude se mnou. Bylo mi, jako bych seděla na hvězdě. Cítila 
jsem spojení k výšinám a k Pánovi, jako by mnou procházely světelné 
paprsky, které přinášely jakési působení. Sama jsem si jen myslela:

„Má-li to skutečně být,  pak mohu působit v Dachau s tím, co nyní 
prožívám, mohu sloužit svým přesvědčením.“

To mi dávalo takový klid, že se nedá popsat, jak to bylo báječné. Sedě-
la jsem tu asi hodinu. Ztratila jsem pojem času. Pak se vrátil ten muž a se 
zářícím, šťastným obličejem mi řekl:

„Bojoval jsem za vás u Himmlera celou hodinu. Jste volná!“
Byla bych čekala všechno, jenom na tuto možnost jsem nepomyslela. 

Vyvedl mě kolem ozbrojených stráží na ulici.
Určitě mu bylo pomoženo, že se tak za mne zasadil. Stála jsem tu, kole-

na se mi trochu třásla. Neměla jsem peníze, tak jsem musela jít pěšky do 
Possartstrasse. Všichni se tady shromáždili. Seděli, plakali a radili se, co se 
dá dělat. Řekla jsem:

„Vy byste mi nebyli mohli pomoci. To Světlo nedopustilo. Měla jsem 
ještě zůstat, abych dále sloužila.“

A pak  přišel  rok  1937.  Na  jaře  toho  roku byl  Přírodně-filozofický 
spolek panem Dr.  Illigem rozpuštěn,  aby se předešlo dalšímu pronásle-
dování. Ztratil svůj smysl. I v Berlíně a Hamburku došlo k několika proná-
sledováním.

Na jaře  1937 jsem se přestěhovala ke své dceři  Charlottě do Pasingu. 
Všimla jsem si, když jsem vycházela ven, seděl vždy někdo na druhé straně 
kanálu na lavičce a sledoval mě. Myslela jsem si: Ať si to dělá, nedělám nic, 
nemůže mě nachytat. A už mě to nestresovalo. Porůznu mohly ke mně při-
cházet děti, s nimiž jsem mluvila o Poselství, o zvířatech, jak se to dělalo 
v hodinách. Avšak my dospělí jsme se mohli setkávat jen jednotlivě.

Bylo to v roce 1937, když jsem už bydlela u své dcery Charlotty v Pa-
singu. Přišli ke mně gestapáci a provedli domovní prohlídku. Od svého 
otce  jsem  dostala  staré  pouzdro  na  patrony  jako  památku.  Měla  jsem 
v něm sbírku kamenů. Když ti lidé hledali, nevím co, snad schované věci, 
přišli i na to pouzdro.

„A jak je těžké! Otevřít!“
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Poněvadž jsem je už dlouho neotvírala, neuměla jsem si rychle poradit 
s patentním zámkem. Zůstala jsem klidná, takže i oni začali být slušní. Ko-
nečně mě napadlo, jak se závěr otevírá. S napětím se všichni dívali, co uvi-
dí. Řekla jsem:

„Jsou v tom kameny.“
Nevěřili tomu, popudilo je to. A pak ty hloupé obličeje, když uviděli 

opravdu jen kameny.
„Kameny! Opravdu kameny!“
No ano, při všem zlém byla to taková veselá mezihra.
Postupně jsem zase snesla  z  půdy svůj  učednický oděv i  plášť  pro 

křest. I v těch nebezpečných dobách jsem v Pasingu vykonávala křty.
Pak jsem snesla také pokrývku na oltář a jiné věci pro pobožnost, ulo-

žila jsem je do velké krabice a dala na skříň. Učednický oděv a plášť jsem 
pověsila do skříně. Nechala jsem si také vrátit mnoho Poselství a spisů. 
Řekla jsem si, že nyní je vše vyřešeno a nikdo už nepřijde. Především jsem 
tu měla fotografie Pána, paní Marie a slečny Irmingard s jejich zvláštními 
slovy, která byla určena mně. Na stěnu ve svém pokoji jsem pověsila velký 
Pánův obraz. Myslela jsem si,  že už můžeme být zcela bezpečni.  Kříže 
jsme nosili přirozeně tak, aby nebyly viditelné, neshromažďovali jsme se, 
rádi neradi jsme se podřídili nařízením, už jenom proto, abychom Pánovi 
nezpůsobili nepříjemnosti.

Bylo 27. srpna 1937. Stála jsem na schodišti s velkým oknem a dívala 
se k nebi. Tu jsem uviděla slova ohromnými zlatými písmeny z přednášky 
Pánovy:

„Když je nouze nejvyšší, pomoc Boží je nejblíže. Budete-li trpět pod 
útrapami, které vám chce temno ještě připravit, nechovejte v neštěstí žádné 
nenávistné myšlenky.“

Četla jsem to a myslela si:  „Dobře!“ V nitru jsem se zaměřila na tato 
slova a věděla jsem: Zase se něco stane.

V  ten  moment  zazvonil  zvonek  a  pět  zlých  chlapů  stoupalo  po 
schodech. Hned jsem věděla: To je gestapo. Zůstala jsem klidně a přátel-
sky stát, nechala jsem je jít dál nahoru jako bych nevěděla, co to znamená.

„Prosím, co si přejete?“
Vytáhli své průkazy:
„Gestapo, tajná státní policie. Musíme si od vás leccos vzít!“
Řekla jsem:
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„Ach: To mě udivuje, že přicházíte k lidem, kteří nic nedělají proti vládě.“
„Máme rozkazy!“
„No dobře, pojďte dál,“ řekla jsem klidně.
Opravdu mi zpřeházeli byt vzhůru nohama. V jedné truhle jsem měla veš-

keré  učednické spisy.  Truhla byla  samozřejmě otevřená.  Stála jsem klidně 
a myslela si: Moji malí pomocníci pomozte mi, aby nic nenašli. Ty spisy ne-
smějí najít! – prohrabali celou truhlu, i spisy měli v rukou, ale nepoznali je. 
Všechno vyházeli zase na zem, ale nic neodnesli. Podívali se na skříň:

„To nahoře, to snést dolů!“
Stála jsem jenom a myslela si: Nic nesnesete dolů! Konečně řekli:
„Máte uniformu!“
„Uniformu? Ne.“
„Máte přece plášť s křížem, víme to docela jistě. Máte stříbrný kříž, 

zlatý kříž a učednický kříž. Jste učedník a máte plášť a oděv, který si také 
vezmeme!“

Řekla jsem:
„Plášti nemůžete říkat uniforma, je to můj plášť, který nosíme na Hoře 

o Slavnostech.“
Samozřejmě jsem neřekla, že jej mám tady. Přesto prohledali třikrát celou 

skříň. Třikrát se dotkli pláště, ale neviděli jej, tak bylo vše chráněno. Nicmé-
ně mi bylo jasné,  že mám chránit vše, co patří  službě, avšak osobní věci  
chránit nemohu. Prosila jsem malé pomocníky a sama jsem se na to zaměřila, 
aby muži tyto věci nenašli. Byli jako raněni slepotou. Stále opakovali:

„Tu krabici sundáme!“
Když však odešli, byla stále nedotknuta nahoře. Ani grálskou mísu ne-

viděli. V krabici byl i kříž. Avšak Pánův obraz odnesli. Řekli:
„Můžete si sem teď pověsit obraz vůdce!“
Na to jediné jsem odpověděla:
„Tomu sami nevěříte poté, když tak přepadnete člověka, který neudělal 

vůbec nic zlého ani v nejmenším. Pak už nemá člověk chuť pověsit si na 
stěnu vůdce.“

Spolkl to ten, který to řekl, a ostatní též. Špatné bylo, že našli všechny 
mé  obrazy  s  podpisy  a  odnesli  je.  Našli  několik  Poselství,  vzali  „Při-
pravovatele cest“ a mnoho jiných knih.

Pak šli do vedlejšího pokoje, přestože jsem je upozornila, že je to pokoj 
mé dcery, které se věc netýká.
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„To je jedno, můžeme se hned poohlédnout, co všechno tu má!“
Moje dcera jako výtvarnice tu měla různé knihy o umění. Vedle mnoha 

jiných vzali  např.  knihu o  Lovisi  Corinthovi,  prý dekadentním umělci. 
Moje dcera nebyla zrovna doma. Později s velkou osobní odvahou šla na 
gestapo, aby jí vrátili její majetek, a přitom se zastala i mně. Ve Wittelsba-
cherově paláci  viděla  nesčetné  množství  zabavených knih.  Vzala  si  jen 
jednu od Thomase Manna.

Pak přišli ke mně znovu, všech pět, postavili se přede mne a řekli:
„Teď musíte odevzdat svůj kříž!“
Řekla jsem:
„Ne. Vy víte přesně, že nejen já, ale přikázala jsem to i ostatním, nosí-

me kříže pod oděvem, proto nám je nikdo nemůže vzít. Jak byste mi chtěli 
vzít můj kříž?“

Podívala jsem se na ně vyzývavě a s takovým ledovým klidem, že zne-
klidněli.

„Musíme jej však přinést! Co máme dělat? Musíme jej mít a vy jej mu-
síte odevzdat!“

Řekla jsem:
„Co chcete udělat, když jej ode mne nedostanete? Vzít mi jej nemůžete, 

poněvadž jej mám pod oděvem.“
Vypadalo to tak,  jako bych stála ve světelném kruhu.  Žádný z nich 

nemohl udělat ani krok kupředu. Stáli jako vrostlí do země a zoufale se dí-
vali jeden na druhého. Pak jeden zafuněl, udělal malý krok dopředu, podí-
val se na mne a řekl:

„No, vzali jsme jí všechno, ale myslím si, že jsme jí nemohli vzít vůbec 
nic.“

Nato jsem řekla:
„Máte pravdu. Duchovní věci nelze nikomu uloupit.“
Pak, zcela maličcí, odešli se svým lupem. Stále ještě vidím před sebou 

s jakou nestydatou, vyzývavou tváří, která by byla mohla zastrašit, ti muži 
přišli a jak sami zaraženi a vyvedeni z rovnováhy odtud odcházeli. Nějak 
vycítili sílu Světla, která tu pomáhala. A také můj klid správně působil.

Já sama jsem od r. 1936 do března 1938 nemohla jet na Horu, protože 
mi vzali pas. V r. 1938, den po vstupu německých vojsk do Rakouska, ob-
sadili SS a SA Horu a zatkli Pána. Jela jsem hned na Horu, poněvadž už 
jsem pas nepotřebovala. Již v Talu jsem se dověděla, co se stalo.

172



Spoluprožívání s Pánem a jeho rodinou

Když byla osada rozpuštěna, což jsem spoluprožívala, vrátila jsem se do 
Mnichova stejně jako paní Reckleben s dcerou a paní Reinhard. Pak jsme 
se občas setkávaly na malých pobožnostech. Dobu slavností jsme trávily 
jednou u mne, jindy u slečny Wilcke nebo u paní Luft, případně u paní 
Reinhard.

Po rozpuštění  kruhu v  Mnichově mi  Pán vzkázal,  že  já  nemám za 
nikým chodit, ale mám nechat na každém, chce-li přijít ke mně. Držela 
jsem se toho. S mnohými jsem zůstala v kontaktu.

Tak přešly tyto roky, až spojenci vrátili paní Marii Horu. Ona pak svo-
lala kruhy a dosadila mě do mé služby. Směla jsem opět konat pobožnosti.

Paní Maria rozhodla, že se budou konat u paní Luft v Möhlstrasse 25 
a že paní Luft má pro to zařídit jeden ze svých pokojů. Tehdy měla přidě-
leny  od  bytového  úřadu  různé  podnájemníky.  Přesto  byla  jedna  velká 
místnost, v níž byl několikrát Pán, zařízena jako místnost pro pobožnost. 
Přicházela  jsem  každou  neděli  na  pobožnost  a  jednou  nebo  dvakrát 
v týdnu jsem vedla diskusní odpoledne. Vše se soustřeďovalo v Möhlstrasse.

To byl začátek.
Bylo mi jasné, že nemohu být trvale na okraji Mnichova, ale nemohla 

jsem si nic vynucovat. Paní Reckleben se nastěhovala v posledních letech 
ke slečně Wilcke do Dietlindenstrasse. Jednoho dne jsem dostala dopis od 
paní Marie:

Za 14 dnů se přestěhuje paní Reckleben na Horu, tak se uvolní dva 
pokoje a když paní Reckleben opustí byt v 7 hod, Vy se můžete nastěhovat 
v 9 hod. Tak budete ve městě, což je pro Vaše působení nutné.

S bytovým úřadem to bylo tehdy obtížné, museli jsme spoléhat zase na 
pomoc. Dopadlo to tak, že jsem se přesně v 9 hod. v udaný den nastě-
hovala do domu v Dietlindenstrasse.

Začalo období velkého působení. Přicházelo mnoho lidí a po celé hodi-
ny jsem měla jednu návštěvu za druhou. Zprvu jsem také prodávala knihy 
a zařídila jsem si malou kancelář.

Pak mi dala paní Maria za úkol, abych pečovala o pana von Boetticher. 
Nastěhoval se do velkého pokoje, já do malého. Někdy konal pobožnosti 
a pomáhal mi. Bylo to pěkné, jak jsme šli společnou cestou. Brzy se pře-
stěhoval na Horu a byla jsem zase sama. Na zvláštních večerech jsem četla 
z „Připravovatelů cest“. Kromě toho jsem vyřizovala všechny pozemské 
záležitosti.  Každých  pár  týdnů  se  musela  podávat  Američanům  přesná 
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zpráva.
Mívali jsme velké těžkosti, když jsme chtěli jet na slavnosti na Horu. 

Museli jsme žádat americké vedení o povolení. Bývala jsem dosti často 
u důstojníka pro náboženské záležitosti, kde jsem vídala obzvláště mnoho 
katolických duchovních. Někdy jsem něčeho dosáhla, jindy ne. Tenkrát to 
s Američany nebylo lehké. Dostali jsme povolení ke konání pobožností 
a museli jsme o tom podávat zprávu každý měsíc.

Tato práce patřila vlastně mužům. Paní Maria se mě ptala, který pán by 
mi mohl pomáhat. Navrhla jsem jako svého pomocníka pana Bauera. Ten 
pak jednal s vojenským vedením.

Po mnohých neúspěšných jednáních jsme dosáhli toho, že jen pět osob 
mohlo jet najednou na Horu. Dostali jsme nápad zkusit to u Francouzů. 
V Lindau u Bodamského jezera jsme šli k francouzskému důstojníkovi pro 
náboženské otázky. Pan Bauer a já jsme tak žebrali, až jsme dostali po-
hraniční propustku. Nevěděli jsme však, jak to bude dál. Na hranicích byla 
důkladná prohlídka, i když jsme neměli žádné peníze. Prošli jsme a sedli si 
do vlaku. Dostali jsme se do Bregenzu ve Vorarlbergu. Nová kontrola – 
a my jsme měli jen propustku. Řekli jsme:

„Musíme se dostat do Tyrolska.“
Úředník se podíval na naše kříže a hned řekl:
„Aha, vy chcete asi na Vomperberg.“
„Ano, je tam Slavnost a my tam musíme. Máme přece propustku, pusť-

te nás.“
„Jistě. Vyřiďte mé sestře pěkný pozdrav, je nahoře na Vomperbergu, je 

to paní Wagner.“
To byla naše záchrana. Už nás nikdo neobtěžoval a dojeli jsme dobře.
Chtěla bych připomenout, že hledající k nám nacházeli cestu, aniž jsme 

je lákali nebo dělali propagandu. Nic jsme nezveřejňovali.
Lidé tenkrát hledali cestu, protože byli zoufali, a více jich nacházelo 

cestu k Poselství než dnes. Třikrát do roka jsme propůjčovali kříže, někdy 
12–18 lidí přicházelo na Horu ke zpečetění. Někteří se dovídali o Poselství 
od nositelů kříže nebo také od lidí, kteří sami mnoho nechápali, ale knihu 
přece doporučili dále, poněvadž si mysleli, že by pro jiné mohla mít cenu. 
Uvedu příklady.

Byla tu jedna paní se synem, která musela utéct ze Slezska. Byla přijata 
ve Švábsku na jednom zámku. Neměla nic kromě svých koní a ty dala 
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jednomu sedlákovi. Hovořilo se o ní, s jakým klidem vše snášela. Jednou 
jela vlakem, hovořila s nějakým pánem a ten jí řekl:

„Měl bych pro vás knihu, která by mohla být pro vás útěchou i pomocí.“
A dal jí Poselství. Ona zase znala někoho dalšího ze Slezska, kdo se 

vrátil ze zajetí a také ztratil všechno. A dala Poselství dál tomuto člověku. 
Ten se jednoho dne objevil u mne, byl tu celé hodiny, velmi rychle poznal 
Poselství a jeho cenu. Byl to Dr. Grosse z Augsburgu.

Tak se šířilo Poselství. Lidé, kteří měli vnitřní touhu a byli připraveni, 
byli řízeni svým vedením. Cesty a možnosti lidí byly různé. Bylo to jako 
na počátku Pánova působení. Přicházeli mnozí, i když někteří nešli dál. 
Z těchto hledajících po válce šla většina šťastně a věrně dále.

Mezitím založil  Dr.  Walter  ve Švábsku v Gmündu Nadaci  Poselství 
Grálu, takže sídlo nakladatelství bylo tam.

Slečna Eitel se přestěhovala do Übersee, kde působila jako výtvarnice-ma-
lířka. Shromáždila kolem sebe lidi, kteří tak našli cestu k Poselství. Byly to 
3 sestry s dětmi, které utekly ze Slezska. Žily ve Westerbuchbergu, kde 
svého času byla i paní Maria se svými dětmi. Byla tu ještě jedna paní (též 
utečenec), a tak vytvořily malou skupinu, které pomáhala slečna Eitel až 
do své smrti.

S nimi i s lidmi bydlícími jednotlivě jsem byla v kontaktu. Přicházela 
jsem  pravidelně  do  Übersee,  u  slečny  Eitel  jsem  mívala  pobožnosti, 
promluvy, propůjčování křížů i požehnání dětí. Pak se vytvořila skupina 
v Rosenheimu, v Reichenhallu (díky paní von Martius), v Berchtesgadenu 
a v bavorském Gmeinu (založila paní Olga Reiners). Navštěvovala jsem 
i zde  nositele  kříže  pravidelně,  pořádala  čtenářské  večery,  pobožnosti, 
stejně jako paní von Martius – učednice. Tak se vše vyvíjelo. Skupiny byly 
i  v  Coburgu a  v  Norimberku  a  na  jiných  místech.  Hodně  jsem tehdy 
cestovala.

Bylo krátké období, kdy paní Maria zřídila pro celé západní Německo 
vedení podle zón. Najednou jsme patřili pod vedení zóny ve Würtember-
gu, poněvadž jsme byli v americké zóně. Brzo se to však změnilo. Já jsem 
to také považovala za nevhodné. Vedením naší zóny byla pověřena slečna 
Atz, která se stala také učednicí. Velmi se snažila, ale z dřívějška nebyla 
dost informována. Pracovala ve vedení s Dr. Waltrem. Přijeli k nám, bavili 
se s námi, podnikali se mnou a panem Bauerem zájezdy k jednotlivým 
skupinám.
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Nemohli najít přirozeně ten pravý kontakt, jejich způsob z Würtember-
ga a Švábska byl zcela odlišný od našeho v Bavorsku. Snad i proto to bylo 
brzy odvoláno. Zůstala jsem duchovní vedoucí v Bavorsku.

Jednoho  dne  jsem si  řekla,  že  Dr.  Grosse  by  mohl  vykonávat  po-
božnosti v Augsburgu. Přišla doba, kdy se skupina v Augsburgu tak roz-
rostla a byla vedena, že se mohla stát samostatným kruhem. Norimberk ná-
sledoval později.

Nositelé kříže byli také v Regensburgu a v Landshutu, kde jsem konala 
pobožnosti. Několik jednotlivých nositelů kříže bydlelo nedaleko Wasser-
burgu. Když jsem tam jela, musela jsem několikrát přestupovat a pak se 
vláčet pěšky lesem a loukami.

Přišla doba, kdy Dr. Rauber dostal povolání, aby přednášel. Pán sám ho 
k tomu určil. Svou první přednášku (organizovala ji paní von Martius) měl 
v Reichenhallu v Bavorsku.

Bylo to nezapomenutelné. Bylo cítit, jak mnozí přišli s nepřátelskými 
úmysly. Dr. Rauber mi řekl:

„Sedněte si doprostřed sálu, abyste odtud mohla vyzařovat obranné síly.“
Bylo to cítit tak zřetelně; zlo však nebylo schopné přednášku rušit. Vi-

děla jsem něco podivuhodného: Nad námi už nebyl strop, nýbrž něco jako 
síť Světla. Byli jsme jakoby spojeni světelným paprskem, který se klenul 
jako oblouk nad našimi hlavami. Už nikdy jsem to neviděla. Byli jsme pak 
naplněni radostí a silou. Celá přednáška snad byla spíše duchovním bojem 
s temnem. Přiměla dva lidi, aby se vážně zabývali Poselstvím. Jeden z nich 
je  nyní  silný  a  věrný,  pan  Kümpel.  Pokud  si  vzpomínám,  nebyla  tato 
přednáška vysloveně zvěstující.

Pak jsme začali s přednáškami též v Mnichově, v Německém muzeu. 
Prohlédla  jsem si  všechny  možné  sály,  až  jsem našla  ten  malý,  velmi 
vhodný sál v Německém muzeu. Tam přednášel Dr. Rauber, jednou také 
slečna Atz. Její přednáška přivedla mnohé, byla působivá a dobrá. Četla 
z Poselství „Úkol lidského ženství“. Někteří, které přivedla, jsou dnes po-
volanými ve svém působení.

Dr. Rauber pocítil pak ve svém povolání přednášet, že lidé musejí být 
nyní ještě více oslovováni, a začal ve svých přednáškách zvěstovat. Tak 
zase jednou přišel. O obsahu své přednášky mě předem neinformoval. Do-
mnívala jsem se, že byla schválena na Hoře. Byla to přednáška vyloženě 
zvěstující, myslím, že hovořil přímo o Synu Člověka. Seděla jsem tu úplně 
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vyděšena a myslela jsem si: Jak tím mohou být osloveni lidé, kteří ještě 
vůbec nic nevědí? Nemohou ničemu rozumět! Vzpomněla jsem si, co mi 
svého  času  doporučoval  Pán:  Nikdy  ho  nezvěstovat  přímo!  Bylo  vždy 
jasně řečeno, že zvěstování se děje prostřednictvím našeho bytí, musíme 
lidi přimět, aby se ptali. Pak, podle toho, jak je jednotlivec daleko, může-
me ho uvádět do Poselství, ale nikdy s tím nepřicházet dříve. Mnozí to, žel, 
nedodrželi.

Projevilo se to zřetelně při této přednášce, kdy mnozí na protest opustili 
sál  a  moji  známí  např.  se  už  nikdy  nezajímali  o  Poselství.  Jeden  pán 
z Hory byl poslán paní Marií, aby si poslechl přednášku. Příští den přišla 
paní Maria velice rozčilena a řekla:

„Jak jste mohla připustit tuto přednášku?“
„Ale paní Maria, myslela jsem, že byla prokonzultována Horou.“
„Myslíte si, že tomu mohou lidé rozumět?“
Řekla jsem:
„Ne, to nepovažuji za možné.“
Paní Maria:
„Já také ne!“
(Poznámka  Ursuly  von  Bieler:  Zde  končí  magnetofonový  záznam  

r. 1966. Paní Gecks jej písemně doplnila, aby mohl být dál reprodukován.)
V létě 1948 jsem se přestěhovala na přání paní Marie do Möhlstrasse 

25 k paní Luft. Se svolením bytového úřadu jsem měla bydlet v rohovém 
pokoji s malou předsíní. Byla to výměna za místnosti v Dietlindenstrasse. 
Teď se zrodil plán, který jsem už dávno nosila v srdci, který však paní Luft 
považovala za neproveditelný. Místnost pro pobožnost v jiném rohovém 
pokoji nestačila při rostoucím počtu nositelů kříže. Tak jsem k ní chtěla 
připojit prostřední pokoj. Při jedné pobožnosti jsem viděla obraz: Oltář na 
východní zdi vedlejšího pokoje a obě místnosti tvořily jeden prostor.

Pak jsem byla dlouho nemocná. Paní Maria a slečna Irmingard přijely 
do Mnichova. Mohla jsem s nimi hovořit o svém přání rozšířit místnost 
Světla. Paní Maria pochopila tuto nutnost a dala své svolení.  Byla jsem 
šťastná, ale též jsem si byla vědoma toho, že bude třeba překonat potíže. 
Znala  jsem  nepružnost  úřadů  a  věděla  jsem,  že  už  je  nutno  všechno 
provést.

Spojovací stěna byla probourána, oltář byl postaven na své místo v nové 
místností.  Bytový  úřad  byl  informován  o  výměně  bytu  i  o  nucené 
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nájemnici, která nebyla srozuměna s jednou místností a chtěla se domáhat 
vrácení původního bytu.

Jako vždy v takových případech se mi dostalo pomoci. Obrátila jsem se 
na ministerstvo kultury, jemuž byl bytový úřad podřízen, a na příslušného 
profesora s prosbou, aby mě přijal. Vylíčila jsem mu situaci a řekla, že 
jsem přesvědčena, že u něj najdu plné pochopení pro to, že pro naše hodi-
ny společného uctívání Boha potřebujeme vhodnou místnost.  Jistě nám 
neodřekne pomoc, o niž ho naléhavě prosíme. Moje důvěra a snad i vzru-
šená slova ho dojala, takže mi slíbil pomocnou ruku.

A povolení pro naši místnost pro pobožnost od bytového úřadu přišlo. 
Nyní jsme měli krásnou velkou místnost, místo Světla, takové, jakým je 
ještě dnes. Později se zdálo, že i tato místnost bude malá a už jsme se na to 
připravovali.  Avšak její  zvětšení  nebylo nutné,  když byly zřízeny kruhy 
v Augsburgu, Rosenheimu, Norimberku a do Mnichova už nepřicházelo to-
lik nositelů kříže.

S ohledem na přespolní jsem to zařídila se svolením slečny Irmingard 
tak, že naše pobožnosti začínaly v 10 hod. Po nějakou dobu jsem je pře-
kládala jednou měsíčně na sobotní odpoledne, ale zase jsem to změnila. 
Když pan Schöner v r. 1957 převzal kruh, vznikly už samostatné kruhy, 
a on přeložil dobu pobožnosti na 9 hod.,  což odpovídalo času na Hoře 
a mělo své velké oprávnění.

Duchovní i pozemské vedení svěřené do mužských rukou přineslo ně-
které změny a jisté přísnější požadavky vedení. Byla v tom nutnost přizpů-
sobit se změněné době.

Vraťme se však na začátek léta 1948, kdy v Möhlstrasse 25 bylo stře-
disko grálského kruhu v Mnichově. Nositele kříže a hledající jsem přijíma-
la ve svém obývacím pokoji nebo před ním v malé kanceláři.

Po nějakou dobu jsem pořádala každý týden hovory s odpověďmi na 
otázky. Použila jsem k tomu i pana Bauera, jemuž tato činnost byla bližší 
než obchodní záležitosti. Sama jsem však soustřeďovala nitky ve svých ru-
kou. Těmto rozpravám dodávali živosti např. pan Pergler, který se vrátil 
z ruského zajetí, pan Kunberger a někteří jiní. Po nějaké době byla však té-
mata vyčerpána a porozumění nabylo převahu. Tak jsem s tím skončila. 
Vzpomněla jsem si na pokyn a příklad Pánův, že i na Hoře má všechno 
svůj čas.

Poté co pan Dr. Walter založil nakladatelství Nadace Poselství Grálu 
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v r. 1950, vznikl „Gralswelt“, jehož redakci řídil pan Dr. Rauber z Meer-
sburgu. Ten pak byl povolán kvůli přednáškám do Mnichova. Tak došlo 
k našemu společnému působení. Redakce a archiv „Gralsweltu“ se přestě-
hovaly do Mnichova. Dr. Rauber působil už v Berlině a pak ve své vlasti 
na Bodamském jezeře jako lékař léčící duše. Jeho paní, která byla povo-
láním učitelka, s ním nešla a tak byla jeho situace v Mnichově svízelná 
a v jejím důsledku se zhoršila jeho srdeční choroba, takže se po několika 
letech  vrátil  na  svůj  domovský  ostrov  Reichenau.  Naposledy přednášel 
v Mnichově.

Oba jsme střídavě konali pobožnosti a společně jsme vedli přípravy ke 
zpečetění na Hoře. Po navrácení Hory paní Marii se propůjčovaly kříže 
nějakou dobu na Hoře a později jsem to vykonávala jako křtící učedník 
sama. Povolávané bývaly všechny v bílých šatech, rámec býval slavnostní.

Pan Dr. Rauber přivedl mnoho lidí. Ve svém bytě ve 3. poschodí domu 
na Möhlstrasse 25 pořádal  každý týden přednáškové večery týkající  se 
otázek lidskosti a odpovídal na otázky v souladu s věděním z Poselství.

Tak mnozí lidé našli cestu k Poselství. Jiní, kteří hledali okultismus, se 
samozřejmě zase ztratili. Avšak i nositelé kříže tu získávali lecjaký popud.

Dr. Rauber vtáhl některé pány do malého kruhu k rozpravám, v nichž 
je vzdělával obzvláště v grálských věcech.

Na podzim 1952 jsem byla v důsledku úrazu několik měsíců nemocná. 
S pomocí paní Marie jsem se na Hoře zase uzdravila. V době mé nepříto-
mnosti mě nahradila paní Breuherr a pan Bauer. Pak jsme působili všichni 
čtyři.  Dr.  Rauber a já jsme byli duchovními vedoucími jako dříve,  pan 
Bauer a paní Breuherr vedli záležitosti obchodní. Služba je služba a každá 
je důležitá.  Chápala jsem však dobře paní  Breuherr,  měla velké kvality 
ženského druhu, inteligenci a jako zaměstnaná žena i smysl pro obchodní 
věci. Mohla působit velmi dobře v organizačních otázkách, ale postrádala 
jako žena vztah k lidem. Pokusila jsem se jí pomoci a stavěla jsem před ni 
jako  před  lékařku její  úkol  ženy.  Toto  působení  se  skutečně  rozvinulo 
krásným, požehnaným způsobem. Získala důvěru mnohých nositelů kříže 
a pacientů, napsala cenné články o zdravotních otázkách do „Gralsweltu“ 
a jako povolaná měla vliv na nositelky kříže.

Mezitím byl ustanoven pan Dr. Erich Walkhoff, pověřený Horou, jako 
nadřízený vedoucí všech grálských kruhů v Německu. Svolal velké zase-
dání  do  Weinheimu  v  Bergstrasse.  Bylo  zde  prohovořeno  a  nařízeno 
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mnoho důležitých a nových věcí.  Náš „čtyřlístek“ v Mnichově byl roz-
puštěn, duchovní vedení neslo opět odpovědnost za všechno. Dr. Viktor 
Walter  omezil  úkol  Dr.  Raubera  na  vedení  redakce  „Gralsweltu“,  sám 
převzal vedení a ponechal si paní Wiesbeck, která se později provdala za 
pana Rudolfa Perglera, jako svou pravou ruku. Hlavním úkolem Dr. Raube-
ra mělo zůstat psaní článků. Stejně měl psát pan Bauer, maje k tomu na-
dání. Pro obchodní záležitosti měla zůstat v našem kruhu paní Breuherr 
jako pomocnice.

Z lidského hlediska to bylo pro Dr. Raubera velmi bolestivé, že se již 
nemohl plně angažovat v redakci „Gralsweltu“ a také, že již nemohl ve-
řejně  přednášet.  Své  přednášky  chtěl  budovat  tak,  aby  v  nich  mohl 
zvěstovat toho, kdo Poselství Grálu přináší. Jeho srdeční choroba se stávala 
stále větší překážkou.

Samozřejmě že mohl sloužit i nadále svaté věci, obzvláště jako učedník, 
pokud zaujal správné stanovisko k výstavbě prostřednictvím zprostředkují-
cího záření. A to mohl plnit nadále až do své smrti.

Vzpomínám si ještě: Po jeho poslední veřejné přednášce, jsem ho příští 
den ráno vyhledala v jeho pokoji. Do Malého sálu v Německém muzeu 
přišlo na přednášku mnoho lidí. Když teď seděl unavený u svého psacího 
stolu, chtěla jsem ho povzbudit, že zase bude brzo přednášet, řekl k mému 
úleku:

„Ne, už nikdy nebudu. To byla poslední přednáška. Opustím Mnichov 
a vrátím se do Reichenau.“

„To přece neuděláte, chceme, abyste zůstal v Mnichově, milý pane Dr. 
Raubere. A s vaším srdcem to bude zase lepší; půjdete na nějakou dobu na 
Horu, abyste se zotavil. Já jsem se tam také vždycky uzdravila.“

Skoro se rozzlobil, rozčileně klepal na psací stůl a téměř křičel:
„Nesmíte mě nutit, nepokoušejte se mě přemluvit, abych zůstal, nebylo 

by to správné. Věřte mi, jako lékař znám svou chorobu a jestliže chci slou-
žit Grálu na zemi ještě nějakou dobu, pak to mohu udělat jedině na ven-
kově v tichu v Reichenau. Zde ve městě bych za několik měsíců zemřel. 
Potřebuji venkovský vzduch, jinak to nepůjde. Tam v klidu mého domu 
a zahrady a  na  čistém vzduchu budu snad ještě několik let  tvořit,  psát 
a budu moci působit jako učedník. Nechte mě jít a nepokoušejte se mě 
zdržet. Pochopte mě!“

A tak se stalo, že jsme v Mnichově byli opět bez něho. Stala jsem se 
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opět jediným duchovním vedoucím. Hora ho nechala na jeho přání odejít. 
Dr.  Rauber  mohl  ještě  několik  let  v  klidu  působit.  Když  později  or-
ganizoval  pan  Alexander  na  Hoře  naše  setkání  učedníků  –  každý  rok 
v dubnu a v říjnu –, mohla jsem se s Dr. Rauberem několikrát shledat v ra-
dostném vzájemném porozumění.

Původně měla být všechna grálská činnost i pobožnosti a propůjčování 
křížů svěřena učedníkům, tak to zamýšlel Pán. Nyní však bylo příliš málo 
učedníků, proto bylo mnoho přeneseno na povolané. Já jsem naposledy 
propůjčovala kříže, když se stal vedoucím kruhu pan dipl. Ing. Schöner. 
On měl pobožnost, já pohovor jako učedník. Záření učedníka doprovází 
i vnitřní dění, třebaže se jeho činnost neprojevuje navenek, jestliže může 
být přítomen v kruhu. Ještě nějakou dobu to bylo pěkné prožívání, pokud 
to mé stáří dovolovalo, pokud jsem mohla být s panem Schönerem a také, 
když jsem mohla vykonat  v Augsburgu grálský pohřeb,  poněvadž jsme 
v Mnichově neměli žádného mužského učedníka.

Poté co pan Dr. Rauber opustil Mnichov, směl se mnou vykonávat po-
božnost pan Bauer. Potom také pan Kunberger, který se stal hospodářským 
vedoucím a pracoval velmi pečlivě. Když jsme byli náhle postaveni před 
požadavek zabezpečit  ocelovými plotnami podlahu haly pro pobožnost, 
což stálo několik tisíc marek, které jsme si museli vypůjčit, on to dokázal 
splatit za dva roky. V posledních letech byl pan Kunberger pokladem pro 
Gralsverwaltung (správu Grálu) Německo a pomáhal panu Dr. Walkhof-
fovi, jemuž bylo svěřeno duchovní vedení a zvláštní spojení s Horou.  Po 
nějakou dobu byl dosazen pan Lichtenberg za mého pomocníka při působení 
v kruhu a pracoval ve vedení současně s panem Kunbergerem.

Po smrti paní Marie v r. 1957 přešel dozor Hory se vším, co bylo dů-
ležité, do rukou slečny Irmingard společně s panem Alexandrem.

Po několika rozhovorech se  mnou o  mém stáří  byl  povolán na  mé 
místo jako vedoucí pan Schöner,  „aby nevznikla náhle mezera a nebyl tu 
nikdo jako nástupce,“  jak řekl pan Alexander.  Pan Alexander se zabýval 
také myšlenkou,  že jednou mají  být  vedoucími jen muži,  pro všechno, 
nejen pro hospodářské věci.

Mnichov nabízel první možnost a měl být začátkem. Pro Mnichov prý 
bylo pomocí, že kruh a vedoucí mají ještě učedníka. Pan Schöner, kterého 
zastihlo toto povolání nepřipraveného, chtěl nyní vést jako jediný vedoucí 
celé ustanovení a odpovědnost. Tak se stalo, jak jsem se už jednou zmínila, 
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mužské působení rozhodujícím. Pan Pein vystřídal pana Schönera, který si 
postavil jiný úkol jako oblast svého působení. Bude podrobeno zkoušce, 
zda ženské působení může být vyloučeno z vedení k požehnání věci. Kaž-
dopádně se bude muset ženskost svým duchovním postojem a vnitřním 
působením zaměřit na svatou věc.

Při jednom pokynu rozvinul Pán přede mnou obraz, jak se vše má roz-
víjet  v  nastávající době,  abychom splnili  všechny vnitřní  i  vnější  poža-
davky k výstavbě nového světa podle vůle Boží.

Žena zaměřená svým pohledem do nitra bude přijímat z výšin, ze Svět-
la a bude dále předávat muži pro jeho duchovní vedení, aby měl sílu, aby 
správně vedl a bojoval; on pak bude ve svém působení jako pozemský ve-
doucí zaměřen svým pohledem a činem navenek.

Takový byl asi smysl slov Pánových. Tím končím svůj spis.
Mnichov 23. září 1967

Podpis: Elisabeth Gecks

Všem stoupencům Grálu
Příloha:  „Všem stoupencům Grálu“,  Vomperberg,  duben 1933,  dáno  

Pánem všem kruhům.
Mnoho dotazů, které právě nyní přicházejí z různých stran, jsou podně-

tem k tomu, aby byly znova vysvětleny některé důležité body, o nichž by 
neměl mít pochybnosti stoupenec Grálu, který již hlouběji pronikl do Ab-
d-ru-shinova učení o Stvoření.

Všichni  víte,  že Poselství  Grálu je  vybudováno na  znalosti  Stvoření 
a zákonů, které v něm působí a které sám Bůh vložil do svého díla. Jejich 
hlasatel Abd-ru-shin žádá, aby všichni lidé také skutečně podle těchto Bož-
ských zákonů žili, aby podle nich uspořádali také celé své bytí. Nábožen-
ství a každodenní život mají být jedno – každé jednání člověka má se stát 
čistou službou Bohu. Teprve pak může vzniknout pravé lidství.

Člověk se však proto nesmí ztratit  v nějakém duchovním blouznění 
a náboženském vytržení  –  ale  právě naopak.  Abd-ru-shin  chce  člověka 
činu, který stojí oběma nohama rovněž v pozemském životě a umí jej řídit. 
Jenom veškeré myšlení, mluvení a chování musí vycházet ze znalosti Bož-
ských přírodních zákonů a řídit se jimi.

Splňováním tohoto požadavku mají se stát lidé dokonalými a ušlechti-
lými lidmi, kteří jsou na svém místě v životě lhostejno, kam je osud po-
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staví.  A tohoto cíle může dosáhnout  každý člověk,  jen když má dobré 
a čisté chtění a při nejvyšší hybnosti koná to nejvyšší a nejkrásnější, čeho 
je vůbec schopen. Musí žít přítomnosti, ne však požitkářsky. Každou hodi-
nu svého života má využít ve správném, Bohem chtěném smyslu, aby se 
vyvíjel výše, aby se stal lepším, čistším, ušlechtilejším, aby dozrával.

Tento  požadavek  však  mohou  splňovat  jen  lidé,  kteří se  duchovně 
úplně přeorientují tím, že se osvobodí od egoistické samolibosti, která pro-
sazuje jen vlastní osobu, tím, že se osvobodí od pozemské touhy po zisku, 
která žije na účet jiných – neboť jenom potom se osvobodí ode všeho, co 
jej stahuje dolů a co musí brzdit každý vyšší duchovní vývoj.

A toto duchovní přeorientování musí vycházet z vědomí odpovědnosti, 
kterou má každý člověk k sobě, ke svým bližním a k lidem vůbec. Musí si 
ujasnit, že za všech okolností, ať je to v tomto životě nebo na onom světě, 
ponese sám následky svého myšlení, mluvení a jednání.

Z těchto základních požadavků, které má Abd-ru-shin na všechny lidi 
vyplývá, že se musí ke svým životním problémům postavit vlastně každý 
sám, a tak si musí odpovědět na otázky, které si vždy klade.

V jednotlivostech by však mohlo posloužit k vysvětlení to, o čem se 
píše dále.

Někteří stoupenci si myslí, že by měli vystoupit z církevních organizací, 
k nimž patří. To vůbec není žádoucí.

Kdo skutečně pochopil pravého ducha Kristova, na nějž znovu a opět 
poukazuje Poselství Grálu, ten ví, že má splnit především dvě přikázání: 
přikázání lásky k Bohu a přikázání lásky k bližnímu.

A tato přikázání,  jejichž plnění  vyžaduje také Poselství Grálu,  může 
opravdu dobrý a čestný člověk plnit, lhostejno ke které církvi patří. Musí si 
jen být vždy vědom, že litera zabíjí, avšak duch oživuje – a musí jít podle  
ducha!

Každý stoupenec Grálu může tedy být  i  nadále příslušníkem církve 
a plnit její požadavky – musí se jen snažit žít podle Božských zákonů, kte-
ré platí stejnou měrou pro všechny lidi.

Stejně  tak  se  musí  postavit  stoupenec  Grálu  k  politickým otázkám. 
V tomto případě však není jedno, ke které politické straně patří. Nemá být 
členem strany bez vyšších duchovních cílů, která vychází jen z materi-
álních hledisek a buduje všechno jen na materialismu – proti takové straně 
má dokonce bojovat jako proti těm, kdo Boha popírají.
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Avšak stranám, které chtějí vybudovat spořádaný stát na uznání Boha 
a jeho  zákonů,  v  němž  odpovídají  právům  jednotlivce  také  vyšší  po-
vinnosti, v němž každý člověk musí nést odpovědnost za své myšlení, mlu-
vení a jednání – lhostejno patří-li k vedoucím osobnostem nebo prostým 
občanům –, takové straně může a má být každý stoupenec Grálu k dispo-
zici v jejím úsilí o vysoký, všem lidem společný cíl; vytvořit ve státě pod-
mínky,  v  nichž  každý  jednotlivec  je  odpovědným spolupůsobícím pra-
covníkem na blahu celku, pracovníkem, který má také užívat práva, plní-li 
své povinnosti.

Stoupenec  Grálu  musí  mít  na  paměti,  že  Poselství  Grálu  směřuje 
k tomu, aby pozvedlo celé lidstvo v jeho duchovním vývoji a aby pomohlo 
nejen jeho jednotlivým částem. Pomoc celému lidstvu je však možná, jen 
když se bude vyvíjet každá jednotlivá část pro sebe.

Poselství samo zná a učí proto také jenom výstavbu v pravém smyslu 
tak, jak ji potřebují všichni. Výstavba ve smyslu Poselství však znamená 
zaujmout správné stanovisko k zákonům Stvoření, které existují od pradáv-
na a nesou v sobě vůli Boží. Ve své přímosti a jednoduchosti nepřipouštějí 
ani pochybnosti ani omyly, nýbrž jsou pevným základem ke správnému 
myšlení a jednání.

Každý vážně hledající člověk má dostat prostřednictvím Poselství pří-
ležitost k rozšíření svého vědění, má poznat svůj úkol ve Stvoření. Člověk 
má pomocí učení o svobodné vůli a z toho vyplývající odpovědnosti do-
sáhnout zušlechtění všech schopností ducha.

Poselství  se  tedy  neobrací  k  jednotlivým  národnostem,  tím  méně 
k určitým stranám – v tomto smyslu stojí nad národnostmi a stranami.

Kdo však správně pochopil Poselství, musí uznat, že i jednotlivý národ 
svým způsobem musí podat nejvyšší výkon, chce-li správně zaujmout své 
místo  na  zemi.  Učení  tedy  odmítá  všesrovnávající  materialismus,  který 
podrývá dobrou národní svéráznost, právě tak jako materialismus, který 
ubíjí ducha.

Každý  stoupenec  Grálu  se  má  řídit  těmito  poznatky,  pak  se  bude 
chovat ve všech životních situacích tak, jak se to žádá od každého člověka, 
který sám ví,  co má dělat jako jedinec, jenž si je vědom odpovědnosti 
v rámci lidské společnosti, a pak dosáhne také opravdového lidství.

Vomperberg, duben 1933, dáno Pánem všem kruhům
Elisabeth Gecks
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Spoluprožívání s Pánem a jeho rodinou

Časový historický přehled mnichovského grálského kruhu

Léto 1930 První pobožnost v domě na Möhlstrasse 42.
1931 Paní  Gecks povolána jako křtící  učedník,  ještě volná 

shromáždění až do r. 1933.
Duben 1933 „Všem  stoupencům  Grálu“  od  Pána  dáno  všem 

kruhům.
Duben 1933 Založení  Přírodně-filozofického  spolku  potvrzeného 

vládou,  tak  i  nadále  Umožněny  pobožnosti.  Po  pře-
chodnou dobu pobožnosti ve Schvabingu.

1935 Paní  Gecks  se  stěhuje  do  Possartstrasse  35,  tam po-
božnosti.

Srpen 1935 Velká slavnost zpečeťování v „Muzejním sále“.
1935–1937 Malá setkávání i v novém bytě v Pasingu od jara 1937.
1936 Začátek politického pronásledování. Odejmutí cestovní-

ho pasu, opakované domovní prohlídky, zatčení a pro-
puštění.

Jaro 1937 Rozpuštění Přírodně-filozofického spolku, tím také roz-
puštění grálského kruhu.

Léto 1948 Po vrácení Hory paní Marii zřizování grálských kruhů.
Pobožnost v Mnichově u paní Luft v Möhlstrasse 25.

Od r. 1950 Učedník Dr. Friedrich Rauber vede redakci „Gralswelt“ 
v Mnichově.

1957 Paní Gecks má své poslední propůjčování kříže.
Od r. 1957 Pan Hans-Helmut Schöner přebírá mnichovský grálský 

kruh.
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Květen 1930
Kristus byl Živé Slovo – já jsem živoucí kříž a meč. Kristus nebylo jeho 

jméno – Jeho jméno bylo Ježíš. On byl Kristus. Já jsem také Kristus, neboť 
Kristus znamenal Ten, který ukazuje cestu k nebesům!

Byl jsem přítomen, když rytíři Grálu nesli zavražděného Syna Božího 
do Hradu Grálu. Žel jsem jako první za ním. (Vysvětlení: Tělo Kristovo 
nesené do Hradu Grálu bylo symbolem. Nebyl vražděn Ježíš jako člověk, 
nýbrž Ježíš Kristus, Slovo Boží. To bylo dění, jehož děj sahal až vzhůru ke 
Hradu Grálu.)

Byl jsem všemátí Elisabeth vychován v Hradu Grálu. Odtamtud shůry 
mi ukázala tlející temnotu hluboko dolů a pravila: „Tam dolů musíš!“

Zvířata mne často chápou lépe než lidé.
Vždy musím být zcela samoten.
Nechci lidi, kteří se zkroušeně trápí. Když člověk udělal něco špatně, 

tak to činem zase napraví, vždy je možno znovu začít.
Člověk má být pánem stvoření! Má být hrdý a  svobodný. To většina 

lidí nechápe. Pokora je hrdost! A radovat se máte ze všeho krásného, to je 
ta nejlepší modlitba.

Žádné míšení ras už nebude. Vše zůstane samo pro sebe.
Bude mnohem žhavěji. Objeví se nová vegetace. Země se stane mnohem 

plodnější. Pak už nebude žádná starost o chléb vezdejší, bude ráj na zemi.
Žádný komunismus nebude. Jsem naprostým odpůrcem komunismu. 

Naopak, kastovnictví bude mnohem přísnější, než kdykoliv před tím. Kdy-
by lidé věděli, jaká přísnost je na druhé straně. Dělník musí zůstat 
dělníkem. To mu také nepřijde zatěžko, protože ví, že byl kdysi dříve mi-
lionářem. Ani stávkovat se už nebude. Jednou nebo dvakrát to zkusí, ale 
pak už nikdy: protože všichni stávkující přijdou za ostnatý drát. Své ženy 
mohou vzít s sebou, když budou chtít a zůstanou tam tak dlouho, dokud se 
nevzdají veškerého pomyšlení na stávku.

Bohoslužby budou a sice ještě mnohem krásnější než dosud. Ve Hradě 
Grálu se rozvine ta nejskvělejší nádhera. Umělci budou spolu vzájemně 
soutěžit.
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Architektura se přizpůsobí krajině. Lidé budou žíznit po kráse. Orient 
získá nazpět svá krásná stará odění.

Vpuštěni do Hradu Grálu budou pouze ti, kdož pro to jsou také vnitřně 
zralí. U bran bude stát dosti strážců, kteří nevpustí lidi tam nepatřící a kteří 
to budou schopni vidět.

Každý člověk ponese plnou zodpovědnost za to, co činí. Každý lékař, 
každý soudce bude pohnán k odpovědnosti za každou chybu, kterou udělá.

Lidé si teď ještě vůbec nedovedou představit, jaké to bude, až už nebu-
de žádné temnoty. Pak již nebudou žádná pokušení, žádný boj, zato 
snažení, něco jako zušlechtěná ctižádost.
Prosinec 1930

Krišnamurti a  jiní měli být pouze připravovateli cesty pro Syna 
Člověka. Měli mu postavit dům, aby se mohl nastěhovat, až přijde. 
Namísto toho se jim samým až příliš zalíbilo v tom domě, sami tam zů-
stávají a až přijde Pán, nalezne dům zamčený.

Lidé doposud nemohli mít správný obraz o  světě, protože stavěli od 
zdola nahoru. Může to přijít pouze shůry a být odtamtud dáno. Většina lidi 
se dočasně stane jasnozřivými. Nebudou u  svých bližních vidět fialovou 
nebo žlutou barvu, ale budou vědět, kdo je světlý a kdo temný.

Lidé, kteří nyní zemřou a mají být zachráněni, budou na druhé straně 
hned přijati světlými postavami, jež je ochrání před temnotou, než přijde 
soud, který budou většinou očekávat ve spánku. Soud nastane 
v jemnohmotnu zároveň se soudem na Zemi.

Lidští duchové dospějí až do Ráje, učedníci až do říše Prastvoření. Se 
silou, jež jim byla Imanuelem propůjčena, mohou vydržet ten obrovský 
tlak. Síla jim bude obrazně řečeno naočkována. Rytíři Grálu mohou až ke 
stupňům trůnu, až před závěs.

Nejstarší nosí zlaté koruny, rytíři Grálu přilby s  kříži. Nejstarší jsou 
vlastně strážci Grálu v  Božské části Hradu – to jest tím, čím jsou rytíři 
Grálu ve sféře ducha. Nad nimi jsou cherubíni a serafové. I v Božském je 
mnoho odstupňování, nad nimi archandělé na stupních trůnu. Až do Bož-
sky bezbytostného proniknou jen Ježíš a  Imanuel. Kristus se zase zcela 
navrátil do Božství a může složit hlavu do klína mého Otce. Já ale musím 
současné zůstat oddělen. To je mystérium. Odloučení by mohlo skončit 
a já zase vejít, kdyby Bůh stáhl vyzařování až na původní nutnou hranici. 
Tím by ale stvoření přestalo existovat.
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Lidský rozum bude nyní zničen. Miliony lidí jsou již dnes zralé pro Po-
selství Grálu, aniž to sami vědí.

Paprsky komety už fyzicky změnily všechny lidi, aniž by to lidé věděli.
Velice brzy bude chemická medicína, která dosud působila dobře, účin-

kovat jako jed a lékaři nebudou vědět, co mají dělat. Později se bude léčit 
zcela novým způsobem, pouze rostlinnými prostředky.

Ke stavbě Hradu Grálu bude použít zcela nový kámen, tvrdší než 
všechny známé kameny a bude propouštět světlo. Je bílý jako mramor, tak-
že vnější světlo vniká dovnitř a světlo z vnitřku prozařuje ven. Dosud leží 
tak hluboko v zemi, že není možné se k němu dostat. V daný čas se země 
rozpukne.

Pro pozdější získávání energie už nebude nutné uhlí, neboť budou nové 
zdroje síly.

Budou nové zdroje k zachycování tónů ze zcela vzdálených světů.
Velkoměsta zmizí sama od sebe. Působením temnoty zaniknou. Lidé si 

již nebudou stavět žádná velkoměsta a navrátí se k přírodě. Vzniknou zcela 
nové rostliny a  nová zvířata, která jsou v  jemnohmotnu již připravena. 
Inkarnována však budou teprve tehdy, až zde budou noví lidé. Tato zvířata 
budou člověku rozumět a on jim. Dobrovolně budou přicházet do jeho za-
hrady. Už nebude žádných domácích zvířat.

Příprava každého jídla nechť je děkovnou Bohoslužbou. Jen k  Boho-
službě bude tělo ještě v budoucnu povoláno na Zem. Poselství Grálu je zá-
klad nové říše.
Z následujících let

Věřil jsem, že lidstvo bude jásat, když jsem mu přinesl Poselství! Ale 
Poselství je „výkazem“, „prokázáním“. Poselství obsahuje všechno, nejen 
pro člověka, ale i pro všechno ostatní.

Mohl bych ještě napsat stovky knih, avšak přinesly by vždy pouze to samé 
v nových obrazech, neboť zákony jsou stále stejné, mění se jenom formy.

Když člověk zná cestu a jde po ní, pak už nemá žádných přání, pak je 
šťasten.

Ještě nikdy se od lidí nežádalo tolik, jako v Poselství. Ale Poselství je 
poklad, je oním pokladem! Svůj díl jsem splnil! Moje láska spočívá ve spl-
ňování! V tom spočívá také má jediná radost.

Musel jsem všechno prožít nejen na sobě, nýbrž v  sobě, abych odtud 
mohl postavit most ke Světlu.
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Duchovní bída je nesmírně veliká. Ale já vás chci probudit k pravému 
člověčenství, protože je to to, co vám chybí. Jednoduché a snadné se pro 
vás stalo tím nejtěžším!

Příčí se mi, vtěsnávat Božské do lidských slov. Nejsou pro to slova. 
Jestliže člověk slouží, pak slouží ve skutečnosti jen sobě samému. Bůh ho 
nepotřebuje.

Odpověď na otázku: Co máme dělat, abychom podle Poselství také žili, 
je pouze: Prostě být!

Rozum má mít také své právo, dokonce se má stát ještě „ostřejším“! Má 
však působit jako služebník ducha. Proto jsem Poselství napsal tak, aby 
bylo pochopitelné také rozumem, ovšem rozumem správně vedeným.

Zda lidé někdy obdrží něco, co leží mimo jejich cestu? – Myslím, že 
nikoliv.

Stvoření je již krásné – a vše z jediného vyzařování Božího!
Dal jsem lidem v Poselství všechno, všechno co potřebují, ba víc. Víc 

nebude nikdy potřebovat, až na věky věků ne.
Poselství je nevyčerpatelné; je pro klesající lidstvo shůry hozeným 

lanem, jehož se může chytit.
Chybí také čistota pojmů.
Vše je zcela prosté a vše pochází z jediného vyzařování Božího.
Člověk je dítětem stvoření. Dítětem Božím se může stát teprve svým 

vývojem, sám od sebe jím není.
Kdybych odešel, následovalo by zhroucení: současně se mnou by byla 

odňata pomoc. Jenom já jsem pomoc, beze mne by bylo celé lidstvo ztraceno.
Moje Slovo je čin. Když něco vyslovím, může to být v rozhovoru – ne-

musí to být při slavnosti –, tak se to ihned vyplní. Člověku se pak vpřede 
vlákno do jeho osudu. Vlákno se odvíjí dál, stává se hustším, je zprvu 
jemnohmotné a  pak hrubohmotné, až se zjeví. Člověk mu nemůže 
uniknout. Mohu také kousek vsaditi, tak jako u  filmového pásu. Člověk 
nemůže nic změnit, jen já sám jej mohu zase vyjmout. Kdyby lidé jenom 
věděli, že každé z mých slov je činem!
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Poznámky

Záznamy posledních rozhovorů s Abd-ru-shinem
Poslední hodina lidského ducha

Před vstupem do ráje je tou nejtěžší hodinou jeho celého bytí, nejen 
jeho posledního života (pozemského) nebo jeho putování úrovněmi, ale 
nejtěžší hodinou celého bytí od začátku. Potom prožije lidský duch ještě 
jednou všechno, co udělal špatně, a to bude to nejstrašnější, co kdy zažil. 
Ještě jednou bude muset prožívat veškerou hloubku svých nesprávných 
citů, myšlenek a jednání. Při tomto prožívaní se téměř zhroutí a poslední 
prášek jeho ješitností odpadne. Tím bude teprve čistý a  zralý, aby mohl 
vstoupit do ráje. Bude spěchat vstříc říši radosti, jejíž nádheru si neumíme 
nikdo představit.

Žádný člověk není tak čistý, aby byl hoden přijmout svaté Slovo. Nee-
xistuje ani jeden jediný člověk na této Zemi, který přijal jen třeba stý díl 
Božské síly.
V Kipsdorfu mezi jiným:

V jednom březnu začne konečné dění, které bylo oznámeno proroky 
a v Bibli. Začne strašlivou nemocí, která se objeví zcela náhle a během tří 
týdnů odstraní 2/3 lidí (M – v rukopise Dr. Hüttera je pouze M – lidí?). 
Tisíce a tisíce lidí se zblázní – bude to vyvolané zářením Světla (možná, že 
řekl: „a statisíce,“ ale na to si přesně nevzpomínám). Také v tomto případě 
budou lékaři tvrdit, že se jedná o virus, který napadl mozek, ale žádný lé-
kař na světě nebude moci pomáhat.

Teprve potom lidstvo pozná, že stojí v  soudu, dříve to nevědělo. Lidé 
budou pochybovat o  spravedlnosti Boží, protože budou odcházet jen tzv. 
„dobří“ lidé. Pouze ti lidé, o  kterých Kristus řekl, že vlažní budou vyvr-
ženi. Jsou to všechno lidské duše, které se nevyvinuly (duchovně), lidé, kte-
ří nejsou dost dobří, aby mohli vstoupit do tisícileté říše, ale také nejsou 
dost špatní, aby klesli do rozpadu. Ti tzv. dobří lidé, kteří nejsou schopni 
zlého, protože jsou příliš vlažní, kteří ale nečiní sami nic dobrého, protože 
v nich není žádná touha po Světle. Mezi těmito lidmi propukne zoufalství, 
jakési nikdo neumí představit. Jak to – budou křičet –, že Bůh odvolává ze 
země jen dobré? Tisíce a tisíce budou páchat sebevraždu. Ale lékaři a věd-
ci budou mít i na to vysvětlení. Je to nakažlivý bacil nebo virus, který jsme 
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dosud neobjevili. Tisíce a tisíce lidí se zblázní – bude to vyvoláno zářením 
Světla. Také v tomto případě budou lékaři tvrdit, že se jedná o virus, který 
napadl mozek. Ale žádný lékař na světě nebude moci pomáhat.

Všechny lidské duše, které v této době budou se Země odvolány, nebu-
dou ještě ztracené. Dostanou příležitost dozrávat na jiných planetách, než 
i tam začne poslední soud. Země je jediná planeta, kde se mohou potkávat 
lidští duchové různé zralosti. Jsou ještě jiné planety, kde smějí žít. Země je 
ale nejdůležitější planeta, kde se setkává veškeré záření jednotlivých záření 
stvoření. Až ti vlažní budou vyvrženi – jak říká Kristus –, teprve pak za-
čne konečný boj. Pak bude stát poprvé přímo proti sobě Světlo a temno. 
A tento konečný boj bude trvat jen několik měsíců.

Zde jsem se zděšeně zeptal: Pozemských nebo duchovních měsíců? A. 
(Abd-ru-shin) se usmál nad takovou lidskou hloupostí. „Pozemských měsí-
ců, kdyby se jednalo o  duchovní měsíce, nebyl by žádný lidský duch 
schopen prožít Tisíciletou říší v pozemské podobě.“

Nemohu vám vylíčit tu hrůzu, která pak v celém lidstvu vypukne. Pak 
bude viditelně veškeré lidstvo bez Boží pomoci. Bude to doba, o které se 
říká, že „Bůh zahalil svou tvář“. Ale každý věřící může s  důvěrou pro-
cházet touto dobou – svatou dobou. Bůh je s každým člověkem (M), který 
je dobré vůle, a  každému člověku bude pomoženo tou měrou, jakou se 
otevře Světlu. Ještě i potom se ztratí mnoho lidí, kteří ještě mohli býti za-
chránění. Tito ale nebyli v poslední chvíli dosti bdělí a naopak, mnoho lid-
ských duchů bude zachráněno, kteří již byli ztraceni, ale zachraňující touha 
jim pomůže a světlí pomocníci je budou moci pozdvihnout. Poslední fázi 
soudu vykoná temno samo.
Třetí světová válka

se svými hrůznými zbraněmi by tuto zemi zcela zničila, tak jako kdysi 
Atlantidu. Ale Bůh potom zasáhne sám! Ale vy, ani žádný jiný člověk (M) 
nemá klesat na mysli. Bůh neopouští nikoho, je to naopak. Lidé se od 
Boha odvrátili, a proto On nemůže pomoci. Jděte pevně vpřed. Moje láska 
k mým věrným pomáhá všem, kteří mě hledají.

Z německého národa jich zbude jen velice málo. Poté co budou vlažní 
vyvrženi, začne očista mezi K (Kreuzträgern? = nositelé kříže). Tato bude 
hrozná, protože žádný lidský duch nemůže být zachráněn bez pokory. Po 
S. (Säuberung? =  očista) bude okruh pozemských pomocníků R. d.  K. 
(kruh nositelů kříže) poprvé takový, že bude stát jako pevná skála v hoří-
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cím moři.
A pak začne konečný boj.

Na začátku se vyskytnou ještě vraždy a zločiny, ale v tisícileté říši bu-
dou zákony tak přísné a tvrdé, jak si dnes žádný lidský duch neumí před-
stavit. V tisícileté říši nebude vládnout lidská, ale Boží Vůle. Lidé se ještě 
naučí bát se Boha. Jestli se lidstvo v  tisícileté říši dokáže odtrhnout od 
hmoty, nemůže ani Světlo předvídat. Ale já se obávám o M (lidi)!
Lidstvo chce důkaz,

že já jsem prostředníkem mezi Bohem a lidstvem, že jsem Kristem za-
slíbený M (Mesiáš?). Tento důkaz dostane lidstvo ve větší míře, než mu 
bude milé. Nadpozemská znamení mě budou ohlašovat. Velká kometa. Ka-
meny budou mluvit, protože v  poslední fázi soudu se objeví vykopávky, 
které prokáží, že Já jsem Pravda, že přicházím od Boha a se svým Otcem 
jsem navždy spojen. Poslední důkaz ale obdrží lidstvo v posledních dnech.

Potom, v  jednom jediném dnu v  jedné jediné hodině, povstanou ve 
všech částech Země, ve všech zemích, ve všech městech po celé Zemi lidé, 
kteří mě budou ohlašovat, budou muset ohlašovat skrze Sílu Světla. Budou 
hlásat o  Svaté Hoře o  svaté zemi T. o  M. (Menschensohn?  =  Synu 
Člověka) V GB (Gralshotschaft? = Poselství Grálu) o Svatém Slově. Něco 
takového by přece jeden člověk nemohl zorganizovat, řekl s úsměvem.

Tuto hodinu budou později nazývat „Hodinou svatého prohlášení“.
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Zpráva o 6. prosinci 1941

(od pana Dr. Hüttera, Zhořelec, v novém Zildereru, před hlavní Slavnos-
tí v květnu 1969)

29. prosince 1937 vedl Pán svoji poslední Slavnost. Povolal mě, abych 
působil jako lékař Grálu. Poté přišlo Hitlerovo Německo a z osady na Hoře 
se stalo nacistické cvičiště Ley. Pán byl uvězněn v Innsbricku a musel tam 
za nelidského strádání strávit dobrého půl roku.

Díky záruce učedníka Hellmutha Müllera, který byl členem NSDAP, 
byl Pán osvobozen a přijel do Zhořelce ve Slezsku na statek, který vlastnil 
tento učedník. Hellmuth Müller se musel zaručit, že se postará, aby se Pán 
nemohl pokusit o útěk a aby byl co nejvíce omezován.

Tam jsem na sobě poprvé obzvláště silně prožil dobrotu Pána, který si 
mě zvolil za svého osobního lékaře. Když mohlo panstvo opustit Schlau-
roth u Zhořelce, přesídlilo do Kipsdorfu v Krušných Horách, kde vlastnil 
učedník Giesecke venkovský dům. Jezdil jsem k Pánovi ze Zhořelce svým 
vozem každý víkend a také tehdy, když si to přál. Byly to nezapomenu-
telné hodiny. Směl jsem jídat s panstvem. Pán mě zahrnoval svojí láskou 
a jednou pronesl:  „Ach, mám radost, že přicházíte, už se mi po Vás tak 
stýskalo.“

Ve chvílích, kdy jsem prožíval Pánovu přítomnost, bylo mému duchu 
jasné, co musím jako lékař pro Jeho tělo udělat. Avšak trvalo vždy určitou 
dobu, než mi to došlo do předního mozku. Bylo mi to jasné většinou už 
během cesty domů a hned jak jsem přijel, sedl jsem si k psacímu stolu, 
abych napsal dopis Pánovi s mými lékařskými pokyny. Měl jsem obšťast-
ňující radost, když mi Pán pak sdělil, jak dobře mu přípravky pomohly.

Pán prožíval strašlivé zklamání, kruh učedníků byl rozbitý, už se kolem 
něj nezachvívala věrnost. Těch několik málo, kteří k němu směli, mohlo 
dát Jeho pozemskému srdci balzám věrnosti a lásky. Někteří z nositelů kří-
že, kteří pobývali daleko, by to také učinili, kdyby mohli přijít. Ale Pán byl 
izolován Hitlerovými zmocněnci.

Odpadlí nositelé kříže mu způsobili mimořádné utrpení, nejsprostším 
a nejnižším  způsobem  pomlouvali  ušlechtilé  Pánovy  snahy  a  nedali  si 
pokoj, dokud nemělo dojít k soudnímu přelíčení, při kterém měl Pán jako 
obviněný usednout na lavici obžalovaných.

Když toto utrpení dosáhlo nejhoršího stádia, zavolal mě Pán k sobě 
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a požádal,  abych s ním jel k úřadujícímu obvodnímu lékaři,  který sídlil 
v budově obvodního soudu v Dippoldiswalde. Předtím jsem totiž řekl Pá-
novi, že bych jako Jeho lékař nikdy nedopustil, aby stanul na veřejnosti 
před soudem a musel snášet hanbu urážení a ponižování.

Obvodní lékař měl tehdy sídlo v prvním patře budovy obvodního sou-
du. Nahoru vedly poměrně strmé schody. Pán stoupal přede mnou a byl 
tak rozrušen, že klopýtnul a upadl by, kdybych ho zezadu nepodepřel.

Před místností obvodního lékaře byla malá čtvercová chodba, v níž se 
naproti dveřím nacházela dřevěná lavice. Zde musel Pán usednout a čekat.

Byl  jsem vyzván,  abych vešel  k  lékaři,  a  světlá  pomoc  mi  ulehčila 
přesvědčit ho, že náš Pán není schopen výslechu. Tím pominulo nebezpe-
čí, že by Pán musel být ještě vyslýchán na lavici obžalovaných. Blažený 
z této zprávy jel se mnou do restaurace u Labe v Drážďanech. Bylo léto, 
krásné počasí a my jsme seděli venku u zahradního stolu. Pán, paní Maria, 
slečna Irmingard,  pan Alexander a já.  Pán mě zahanboval svojí  láskou, 
když nechal nosit stále něco navíc, co jsem měl ještě sníst. Tyto hodiny 
plné blaženosti pro Trigon i pro mě uběhly nepopsatelným způsobem.

Pak přišla válka a já byl přidělen jako oddílový lékař k Hirschbergské-
mu pěšímu pluku,  což byla  aktivní  pěší  divize.  Předtím jsem se mohl 
u Pána rozloučit. V okamžiku, kdy mi Pán podal ruku a Jeho planoucí oči 
na mě v dobrotě a zářící lásce pohlédly, jsem pocítil, jak byl přese mě pře-
hozen ochranný obal ze Svatého Grálu, který mě učinil nezranitelným. I to 
nejmenší bylo zcela přesně proniknuto Světlem. Technické vozy 28. pěší 
divize měly jako taktickou značku rovnoramenný kříž, jmenovala se Že-
lezná křížová divize a rovnoramenný kříž byl vyražen na vozech.

Byli  jsme  elitní  jednotka  a  skoro  dosáhli  až  do  Moskvy  (kolem 
28. 11. 1941). Za námi v rozsahu 100 km nebyl jediný německý oddíl, 
předměstí Moskvy na dohled. Náhle, pro nás všechny nepochopitelně, byl 
náš pluk odvolán a my jsme byli převeleni do Francie. Dostali jsme dovo-
lenou a já byl u Pána na hodinu, co mě zavolal.

Pobýval tehdy na jedné drážďanské klinice, a když jsem vstoupil do 
pokoje, řekl mi: „Bylo to všechno docela jinak. Budete tu jen ještě pro mě.“

Pán byl vyhublý na kost, ale nevypadal nemocně. Kůži měl hladce na-
pjatou a svítící kříž zářil třpytivým jasem na Jeho čele, oči mu podivu-
hodně zářily.  Nikoli jako nemocné unavené oči člověka, které se v ne-
klidné  horečce  plápolavě  zalesknou,  ale  zářící  nádherné  oči.  Oči  Pána 

195



Dr. Karl-Heinz Hütter

Imanuele.
Řekl mi: „To je dobře, že jsem byl vyšetřen na drážďanské klinice, aby 

lidstvo jednou vědělo, že jsem neměl pozemskou nemoc.“
Několik dní po mé návštěvě se panstvo vrátilo zpět do Kipsdorfu a při-

bližně o 2 týdny později jsem tam byl zavolán.
Byl jsem sám při Pánovi u Jeho postele. Držel mě za ruku a Jeho myš-

lenky putovaly a on prožíval Stvoření. „Voda, jak nádherná je voda,“ řekl 
Pán, „tak nádherná, jak lidstvo ani netuší. Na drážďanské klinice jsem pro-
žil něco tak znamenitého, co však nikdy nebudu moct říci.“

Přemáhala mě věrnost a láska k němu, klečel jsem u Jeho lůžka. Položil 
své ruce  na  moji  hlavu a  pronesl  slova,  která  jsou  pro  mě tím nejpo-
svátnějším pro celou věčnost. Nyní je nemohu vyslovit.

Poté řekl, že bude vést také pozemsky.
Do pokoje přišla paní Maria a slečna Irmingard, Pán se usmál a řekl: 

„Toto je můj Karl-Heinz,“ a vyzval mě, abych šel spát. Šel jsem do svého 
pokoje. V domě bylo silné záření, které mě nenechalo spát. Časně, o půl 
čtvrté, jsem se upravil a sešel dolů, kde už také bylo vzhůru také panstvo.

„Copak ten tady chce,“ řekl Pán s úsměvem, „ty máš přece ještě spát.“ 
Ale přesto měl radost, že jsem byl u něj.

Vyšetření předchozího večera neukázalo nic zvláštního, pouze krevní 
tlak byl trochu nízký, ale nic, co by v nejmenším dávalo najevo nějaký 
vážný, chorobný proces. Najednou byl Pán neklidný a panstvo, paní Maria 
a slečna Irmingard, byly úzkostlivé a řekly: „Mějte pro mimořádný případ 
při ruce ještě nějaký prostředek, aby nedošlo k nejhoršímu.“

Na naléhání paní Marie a slečny Irmingard jsem dal Pánovi injekci na 
posílení srdce. Usmál se tomu  a řekl:  „Toto není nic pro mě, ale ty mi 
chceš jen pomoci.“ Neklid se zvětšoval, oběma rukama bil kolem sebe, bez 
ustání, velmi dlouho, v obranném boji jako se dvěma meči, odrážeje du-
chy, kteří se chtěli přiblížit. Paní Maria byla stále znepokojenější a úzkost-
livější, já jsem se sklonil a přiložil ucho k Jeho rtům a zeptal se: „Opustí 
nás Pán?“ – „Ne, já jsem slíbil!“ –

Nakonec byl  stav tak znepokojující,  že jsem řekl  paní  Marii,  že by 
mohla Pánovi poslat svoji božskou sílu a tak Ho posílit a utěšit, že já jsem 
pouze pozemský člověk a nikdo takový nemůže ani v nejmenším pomoci, 
když Boží Vůle naplňuje místnost. Paní Maria tak učinila, sama při tom 
kontrolovala Pánův puls,  který už začal neklidně a nepravidelně kolísat. 
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Stál jsem v silovém poli božského záření paní Marie a Pána Imanuele. Ja-
kékoliv přemýšlení bylo zcela vyloučeno.

Pak se  přiblížil  konec a poslední  slova paní  Marie  byla:  „Imanueli, 
opravdu chceš od nás odejít?“ – a On odešel. (16.16 hodin)

Byl jsem s Pánem sám. Pak jsme omyli tělo a oblékli ho do slavnostní-
ho roucha, které na začátku nosíval. Z nejjemnějšího světle žlutého hedvá-
bí, lemovaný rukáv spuštěný až k zápěstí, límec vysoko zapnutý. Oblékl 
jsem mu bílé, lesknoucí se vlněné punčochy. Na obě strany se daly sedmi-
ramenné svícny a ozdobně se přidaly květiny. Pak jsem otevřel dveře a ne-
chal paní Marii a slečnu Irmingard s Pánem o samotě.

Když  jsem  konečně  přijel  domů,  zhroutil  jsem  se  uprostřed  svého 
pokoje jako podťatý dub a trvalo dlouhou dobu, než jsem zase poněkud 
přišel  k  sobě.  Docela  dlouhou  dobu  trvalo,  než  jsem pochopil  Pánova 
slova: „Ne, já jsem slíbil.“ – když opouštěl své pozemské tělo. Otec Všeho-
míra vzal Pána nahoru do světlých oblastí, kam Ho již Lucifer nemohl ná-
sledovat a odkud svým zářením přivodí poslední soud.

Skrz rozbitý kruh učedníků se k Pánovi mohlo dostat temno a On by 
býval byl biřici Gestapa umučen k smrti. Došlo by k druhé Golgatě. To 
Otec Všehomíra nepřipustil a slova – „Ne, já jsem slíbil,“ – jsou pravda, 
neboť On se přece nevrátil do Hradu, nýbrž je v naší blízkosti a Jeho zá-
ření a světlá síla stále zesiluje a víří nyní lidstvem jako podzimním listím 
v bouři a velká očista se dokončuje.
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Ohlédnutí 

u příležitosti 80. narozenin
Něco úvodem

Narodil jsem se 13. února 1900 v Berlíně. Byl jsem prvním dítětem ro-
dičů Ernsta Lichtenberga a Friedy, rozené Stephan.

Můj otec byl obchodník, majitel železářského velkoobchodu, který se 
jmenoval H. Isserstedt Nachf. (nástupce) v centru Berlína.

Moje matka byla dobrou matkou a hospodyní, a proto jsme s mladší 
sestrou Käte vyrůstali v harmonické, spokojené a šťastné rodině. Pro můj 
vnitřní vývoj bylo velmi důležité prožití  smrti mladšího bratra Rudolfa, 
který zemřel na záškrt ve věku 3 let k nesmírnému zármutku celé rodiny. 
Mně bylo v té době 6 let. V příštím roce zemřel stejně neočekávaně můj 
první školní přítel. Tyto dětské prožitky mě tak silně ovlivnily a změnily 
celé mé bytí,  že se to projevilo i  v tom, že jsem jako sekundán získal 
Lutherovu medaili roku 1917.

Vypuknutí 1. světové války v roce 1914 přinášelo denně seznamy pad-
lých a zprávy o úmrtí příbuzných a přátel, v pozdějších letech i spolužáků, 
někdy i z naší třídy. Touha žít a snaha vypořádat se s možností padnout ve 
válce, kdyby tato trvala déle, a také vypořádat se i s jejími materiálními ná-
sledky,  probouzela  ve  mně stále  naléhavěji  myšlenku  na  smrt  a  snahu 
nalézt odpověď.

Několik měsíců po skončení války jsem byl v učení ve velkoobchodě 
se železářským zbožím v Berlíně. Zároveň jsem chodil na přednášky na 
Techniku a do večerních kurzů Vysoké školy obchodní.

Po nástupu do rodinného podniku jsem mohl pokračovat ve studiu. Za-
čal jsem opět „od píky“, abych získal zbožíznalecké zkušenosti. Od začát-
ku roku 1923 jsem jako obchodní cestující navštěvoval naše vzdálené zá-
kazníky. Vzhledem k tehdejším dopravním podmínkám jsem jezdil vlakem 
a od místa k místu na kole.

Tuto moji činnost ukončilo náhlé a nečekané úmrtí mého otce v čer-
venci 1923 a postavilo mě ve věku 23 let před úkol převést celý podnik 
krizovým obdobím vysoké inflace a znovu jej vybudovat po měnové re-
formě.  Během  mého  budování  a  růstu  byl  pro  můj  osobní  vývoj 
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nejdůležitější můj vztah k přírodě. Od nejútlejšího dětství nás otec při pu-
tování lesními oblastmi o prázdninách vedl k lásce k přírodě. Později měl 
můj otec vlastní honitbu blízko Spreewaldu. Náš rodinný dům byl starý, 
selský statek v lužickosrbské vesnici Altenow. Byl zachován v původní ve-
likosti a stylu.  Zde jsem se bedlivě učil opatrovat divokou zvěř a pozorovat 
přírodu.

Císař Vilém II. zavedl podle anglického vzoru na vyšších školách na 
přelomu století  veslařské spolky.  Po výcviku jsme mohli jako 16–17letí 
studenti cestovat na veslicích po celé prázdniny na tichých vodách v Bran-
denburgu. Po skončení 1. světové války nechal otec pro nás děti vyrobit 
cestovní veslici, se kterou jsme po celé prázdniny putovali po krásných je-
zerních krajinách kolem Berlína. Toto spojení s přírodou a klid daleko od 
města a od zaměstnání udržovalo moje nitro otevřené až k poznání pří-
rodních zákonů v Poselství Grálu.

V těchto letech jsem byl puzen nevysvětlitelným neklidem, který mě 
vedl  k  cestování  a  k  přátelským kontaktům s  duchovně  výše  stojícími 
a většinou staršími lidmi. Později jsem poznal moudré vedení, které mě 
vedlo krok za krokem k hledání Pravdy a v roce 1936 mi dovolilo najít Po-
selství Grálu a hledanou Pravdu.
Důležitá setkání v letech hledání

Jeden přítel z mládí mě seznámil se synem německo-americké rodiny 
Seiler a tato rodina mě seznámila s herečkou Clarou Boeck z Mnichova. 
Byla o hodně starší než já a žila se svojí – podle mého mínění prastarou – 
matkou  a  tato  reprezentovala  vyšší  bavorskou  vojenskou  rodinu.  Clara 
Boeck  byla  přesvědčená  věřící,  i  když  svobodomyslná  katolička,  která 
dostala ocenění od papeže za svou válečnou a poválečnou sociální práci 
a byla u audience u dvou papežů. Na podkladě svého společenského posta-
vení a dokonalé znalosti italštiny byla tehdejším papežským nunciem (poz-
dějším papežem Piem XII.) doporučena nunciatuře jako učitelka řečí pro 
zaměstnance nunciatury.

Během našich prvních rozhovorů jsme hovořili  o jejich rozhovorech 
s nejvyššími katolickými hodnostáři a o jejich osobním poznání víry.

Vyplynulo z nich:
„Pro vysoké katolické duchovenstvo jsou opakované životy samozřej-

mostí.“
Také jsem se z téhož zdroje dozvěděl:
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„Kristus je syn Římana.“
V  rozhovorech  s  Clarou  Boeck  byla  katolická  církev  přirovnávána 

k domu se 100 pokoji. Každý katolík si může podle své víry a vědění vy-
brat pokoj, který odpovídá jeho zralosti. Musí pouze zůstat pod společnou 
střechou.

V dalších rozhovorech jsme se  dotkli  rozdílu mezi  „nebem evange-
lickým“ a „nebem katolickým“, které je obydleno svatými.

Clara sama vícekrát prožila vyslyšení modliteb skrze svaté, když prosila 
o pomoc pro nemocné nebo potřebné,  a působení svatých bylo pro ni 
přesvědčivé. Její víra byla podporována nadáním jasnovidných lidí, kteří 
v obrazech popisovali budoucí nebo přítomné katastrofy. Přátelila se s lé-
kařem a badatelem Albertem svobodným pánem von Schrenck-Notzing, 
který ji seznamoval s vědeckými poznatky i z hraničních oborů.

Na mé stále se prohlubující otázky jsem ale nakonec dostal odpověď, 
že člověk nesmí klást otázky, týkající se Nejvyššího – Boha. Pokud nepo-
slechne, nemine ho trest, jak je dochováno z řeckého mýtu o Pandořině 
skříňce. (Následuje popis mýtu – otevřením skříňky,  kde byla uzavřena 
Pravda, vyletělo zlo pro lidstvo a zůstala jen „víra“, že v poznání lidé Prav-
du naleznou. I F. Schiller popisuje tento mýtus. Když člověk, smrtelný, 
poodkryje závoj Pravdy, posledního poznání našeho bytí, klesne bez ducha 
k zemi.)

Tím bylo ukončeno mé hledání Pravdy pomocí katolických křesťanů.
Mezitím, asi v roce 1931, došlo k dalšímu, pro mne rozhodujícímu se-

známení s paní Jaaks Müncheberg, která působila jako magnetoterapeutka 
v Hamburku.

Naši vzdálení příbuzní – rodina von Mudra – vlastnili plantáže na ost-
rově Sumatra v dnešní Indonésii.  Kvůli první světové válce museli Ev-
ropané  opustit  zemi.  Rodina  von  Mudra  se  vrátila  do  Německa  a  žila 
v Hamburku. Od paní von Mudra se moje matka dozvěděla o léčitelských 
schopnostech  paní  Jaaks-Müncheberg.  Matka  si  dělala  starosti  o  moje 
zdraví, protože jsem těžce pracoval ve vedení našich podniků během zlé, 
hospodářské krize od roku 1927, a doporučila mi, abych léčitelku navští-
vil, což jsem v Hamburku několikrát udělal.

V roce 1934 přeložila tato paní svou praxi do Berlína. Jejím cílem bylo 
zavést tuto léčebnou metodu do německých nemocnic, zvláště na dětská 
oddělení. Naději vkládala do osobního vztahu s Rudolfem Hessem, který 
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byl od roku 1933 říšským ministrem zdravotnictví, a zároveň zástupcem 
Adolfa Hitlera. Bez výsledku,  i  když se jednalo o ministra, ani ten ne-
dokázal prolomit bariéru odporu klinické medicíny a lékařů, kteří odmítali 
každé léčení, které nestálo na klasické medicíně.

Paní Jaaks-Müncheberg získala vědomosti, do té doby v Evropě nezná-
mé, díky několikaletému učení v Indii u jednoho guru, kterého poznala 
v Londýně a ten ji uvedl do tisíce let starého indického vědění. Její guru jí 
zprostředkoval  vědění  indických  fakírů  o  přirozených  léčivých  silách 
z jemnohmotného světa a jejich používání při léčení.

Na  rozdíl  od  německých  lékařů  poznali  političtí  představitelé  „třetí 
říše“ její neobvyklé schopnosti a léčili se u ní. Zvláště úspěšně se léčil R. 
Hess. Ministr trpěl v létech 1933–34 těžkými žaludečními potížemi, kdy 
již nemohl přijímat potravu. Za necelý rok byl svých potíží zbaven. V roce 
1946 byl R. Hess při Norimberském procesu válečných vítězných mocnos-
tí odsouzen na doživotí. Dodnes ještě žije (v roce 1983) ve vězení v Berlí-
ně-Spandau.

V době, kdy paní Jaaks-Müncheberg provozovala praxi v Berlíně, mohl 
jsem ji častěji navštěvovat. Na podzim, v roce 1935, mi při jedné návštěvě 
řekla: „Vy nepřicházíte ke mně jen kvůli léčení. Studovala jsem šest ná-
boženských filozofií, ale věřím, že teprve nyní jsem našla, co jsem celý 
život hledala. V příštích dnech budu mluvit s jedním pánem. Jestliže mi 
tato osobnost odpoví na poslední otázky, dám vám vědět.“

Rozhovor  proběhl  mezi  paní  Jaaks-Müncheberg  a  panem  L.  Free-
manem-Eales. Byl to rodilý Angličan, mladistvě vypadající muž s bílými 
vlasy. Pan Freeman se setkal s dílem „Ve Světle Pravdy“ od Abd-ru-shina, 
navštívil pana Bernhardta na Vomperbergu a poznal, že toto dílo je zaslí-
beným Poselstvím Pravdy pro konečnou dobu. Zároveň poznal v tom, kdo 
přináší Poselství, Syna Člověka, zaslíbeného Ježíšem ke konečnému sou-
du. Pan Freeman žil po celá léta na Vomperbergu v blízkosti Abd-ru-shina 
a byl jím povolán za učedníka.

V létech 1935–1936 žil pan Freeman v Berlíně-Grunewaldu a bydlel 
v domě „Přírodovědní společnosti“. V tehdejším hlavním říšském městě 
pracoval  v  tichosti  na  šíření  nového  Zjevení  Boží  vůle.  Přírodovědné 
společnosti se tehdy zakládaly se souhlasem pana Bernhardta v různých 
německých městech jako „zapsané společnosti“, aby mohly vážně hledají-
cím nabídnout pomoc poznáním Pravdy. Za krátkou dobu (v roce 1937) 
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se na radu pana Bernhardta tyto společnosti rozpustily, aby se předešlo zá-
kazu Hnutí Grálu a zabavení majetku vládnoucí stranou NSDAP.

V roce 1936 jsem dostal  od  paní  Jaaks-Müncheberg „Velké vydání 
1931“ Poselství Grálu Ve Světle Pravdy od Abd-ru-shina.

Při společných večerech jsem od ní slyšel slova Zjevení Janova a Volání 
z Prastvoření přijatá ze Světla.

I přes pracovní nápor v důsledku světové krize, která v těchto letech 
v Německu vrcholila a vedla k převzetí moci stranou NSDAP, jsem s po-
mocí paní Jaaks-Müncheberg přijal během roku Poselství do té míry, že 
jsem se mohl přihlásit na slavnost v prosinci 1936 a poprvé odjel do Tyrol.

Slavnost  Zářící  Hvězdy a  zpečetění  Pánem patří  k  nejvýznačnějším 
okamžikům celého mého života. (Následuji slova zpečetění.)

Při vrcholném okamžiku Hostiny, když Imanuel pozdvihl kalich Grálu, 
přijal jsem s otevřenou duší požehnání z Božské síly.

Toto  duchovní  dění,  které  se  vymykalo  lidskému  chápání,  se  ode-
hrávalo v malé, skromné hale, kterou jsme nazývali „chrámem“. Byla vy-
budována ze dřeva, stěny byly pokryty hnědým balicím papírem, ale boha-
tě vyzdobeny velkými, symbolickými obrazy učedníka Hermana Wenga. 
Topilo se velkými železnými kamny, která byla zabudována ve stěně oddě-
lující předsíň od haly, kde bylo asi 200–300 míst.

Ve dnech po slavnosti následovalo přijetí zpečetěných Pánem a paní 
Marií  v místnosti  Trigonu ve správní budově.  Vyzařování Pánovo bylo 
v jeho blízkosti citelně silnější. Po přátelském pozdravu se Pán posadil ke 
svému vzácnému psacímu stolu na vzdáleném konci místnosti, zatímco ná-
vštěvník seděl na židli blízko vchodu.

Po několika osobních otázkách nositeli kříže zavedl Pán rozhovor na 
nejvnitřnější otázky, které návštěvník měl na srdci, a poskytl radu a pomoc 
vedoucí k cíli.

Rozhovor s paní Marií byl osobnější a každý poznal dobrotu paní Ma-
rie a její zájem na osudu každého jednotlivce.

Prožití těchto dnů mne naplnilo dosud nepoznaným pocitem štěstí, kte-
ré mohu popsat jen slovy Poselství: hruď se rozskočí blažeností. Naplněn 
hlubokým vnitřním prožitím navštívil jsem na zpáteční cestě své duchovní 
přátele v Mnichově a pověděl jim o novém učení. Se zájmem poslouchali, 
položili mnoho otázek a nakonec mi Clara Boeck řekla: „Nejsi dobrý posel 
ze Svaté Hory. Měl jsi se víc ptát a lépe se orientovat na spojitost bájného 
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Parzivala s křesťanskými pojmy Syn Člověka a Syn Boží,“ a to ve mně vy-
volalo zmatek a pochyby.

Nepřijetí nového Zjevení mými přáteli se mě bolestně dotklo. Byla to 
přece Clara Boeck, která jako přesvědčená katolička věděla o „Přicházejí-
cím“ právě v této době. Její každodenní prosba byla, aby nepromeškala 
„Přicházejícího“ – v Bibli zaslíbeného Mesiáše.

S  jejím přesvědčením souhlasily  i  zprávy,  které  dostala  z  Vatikánu: 
„Katoličtí  misionáři  v  severní  Africe  opakovaně  hlásili  do  Říma,  že 
pokřtění domorodci přicházejí do misie s vnitřním věděním, že zaslíbený 
Mesiáš již žije na zemi. Misionáři o tom přece – podle nich – musí vědět.“

Při dalších rozhovorech s Clarou Boeck jsem pochopil důvody, proč 
nemohla uznat Abd-ru-shina jako Ježíšem ohlášeného „Přicházejícího“ – 
Syna Člověka. Podle ní to byla přílišná jednoduchost mluvy v Poselství, 
jednoduchost pochopení Boha a Jeho vůle ve stvoření. Mluvil jsem s úctou 
o „Pánovi“, jehož učení jsem přijal jako správné, pokud jsem byl schopen 
toto pochopit ze svého duchovního uzrávání. Clara Boeck viděla v auto-
rovi Poselství pouze „Předchůdce“, ale nikoliv Ježíšem zaslíbeného Ducha 
Pravdy. Naproti tomu byly spisy Lic. Emila Boecka, které vycházely v tři-
cátých letech, tak vysoce ceněny, že by mohly vést k nejvyššímu lidskému 
poznání  Boha.  V  těchto  katolických  spisech  je  nutné  se  zvlášť  zmínit 
o díle Lic. Emila Boecka: „Opakovaná vtělení na zemi“ a „Opakovaná vtě-
lení v německé duchovní historii“. Tyto názory a rozumové pochybování 
o dosavadním pojetí církve se projevily jako pomoc v dalších letech při 
pronásledování Hnutí Grálu v Hitlerově říši.

Během roku 1937 jsem se  zase osvobodil  z  katolicko-křesťanského 
vlivu. V prosinci 1937 jsem znovu prožil slavnost na Vomperbergu a štěstí 
vědomého přesvědčení.  Poslední  jistotu mi přineslo prožití  při  audienci 
u paní Marie a u Pána. Z rozhovoru s panstvem ve mně zůstala hluboce za-
kotvená dobrota a nezapomenutelná vzpomínka na celý život.

Jako zvláštní pomoc od Pána bylo pro mne jeho doporučení k panu 
Hans  von der  Krone.  Pán  mu osobně  oznámil  moji  návštěvu.  Apoštol 
Hans von der Krone mě přijal se slovy, že moje návštěva u něj je pro mne 
důležitější, než si v té chvíli mohu uvědomit. Poznání z tohoto jednoho 
rozhovoru v prosinci 1937 způsobilo, že jsem osobní spojení s panem Kro-
ne stále udržoval.

l2.  března  1938  po  vstupu  německých  vojsk  do  Rakouska  byl  Pán 
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v poledne téhož dne uniformovanými důstojníky SS na rozkaz říšského 
vůdce SS H. Himmlera (byl zároveň šéfem Gestapa) zatčen. Za  několik 
měsíců  musela  paní  Maria  s  rodinou  a  obyvateli  Vomperbergu  sídlo 
opustit. Pan Hans von der Krone se odstěhoval s rodinou do svého rodné-
ho města a domu v Hagenu ve Vestfálsku. kde jsem ho v následujících vá-
lečných letech mohl navštěvovat. Toto spojení vedlo až k tomu, že jsem na 
konci války v roce 1945 jako uprchlík z ruské zóny východního Německa 
zvolil město Hagen za svůj cíl. Tentokrát to byla anglická zóna. S pomocí 
rodin von der Krone a Wendlandových jsem tam našel nový domov.

Od poslední slavnosti v roce 1937, kdy Pán naposled slavil pozemskou 
slavnost do konce války v roce 1945, se na zemi mnohé změnilo a v mém 
životě rovněž. Ještě pod vlivem zatčení Pána, vyvlastnění sídla a zákazu 
Hnutí jsem odcestoval v květnu 1938 z Berlína do Hohenlimburgu, kde 
jsme v rodině pana Otto slavili slavnost s ostatními nositeli kříže.

Protože byl státní zákaz Hnutí a všichni byli trvale sledováni gestapem, 
nečetlo se Poselství, ale paní Fülling v přítomnosti učednice paní Hermíny 
Otto  uspořádala  hudební  představení  pro  přítomné nositele kříže,  takže 
jsme i mlčky, beze slov, byli spojeni s proudící silou ze Světla.

Bez ohledu na potlačení duchovního a náboženského života, a při snaze 
podřídit  národ straně NSDAP, podařilo se vládě A. Hitlera po převzetí 
moci v roce 1933 povznést v krátké době německé hospodářství ze dna 
posledních let „Výmarské republiky“. Občané získali znovu naději a ztra-
cenou sebedůvěru odstraněním nezaměstnanosti a hospodářským rozma-
chem. Poprvé po první světové válce od pokořující a všech práv zbavující 
Versaillské mírové dohody v roce 1918 znovu prožíval náš národ národní 
sebevědomí při velkolepých Olympijských hrách v roce 1936 v Berlíně. 
Při zimní olympiádě v GaPa a letní v klasicky vybudovaném říšském sta-
dionu v Berlíně. Architektonická výstavba těchto stadionů podle řeckých 
předloh a vzorné nasazení všech zúčastněných organizací probudilo naději 
národa na budoucnost ve smyslu antické velikosti a krásy. Na obou olympi-
ádách jsem byl od prvního do posledního dne. V roce 1936 ještě nebyla 
televize  a  člověk  mohl  tyto  nezapomenutelné  chvíle  prožívat  pouze 
osobně.

Tato  první  stavba  nacionálně-socialistické  vlády  pomohla  mé  firmě 
k úspěchu, protože jsme byli dodavatelé. Naše firma prosperovala od roku 
1867  v  Berlíně  jako  železářská  firma.  Já  jsem  byl  jako  specialista  na 
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stavební kování poradcem architektů. Bylo známkou tehdejšího hospodář-
ského vzestupu, že odpovědní architekti a vedoucí staveb si vybírali mate-
riál podle kvality a trvanlivosti bez ohledu na stranickou příslušnost pra-
covníků. Zde chci také podotknout, že já jsem osobně nebyl nikdy členem 
strany.

(Následuje seznam staveb a firem.)
V následujících třech letech, až do vypuknutí druhé světové války, pro-

bíhala  vedle  válečného  zbrojení  velká  bytová  výstavba  v  Berlíně.  Na 
mnohých velkostavbách se naše firma zúčastnila.

V roce 1939 jsem se oženil s Gertrudou Römer. Z prvního manželství 
měla syna. Brzy po seznámení přijala také Poselství. Naše první cesta byla 
do Kipsdorfu, kde jsme navštívili panstvo, kterému tam byl povolen pobyt. 
Bydleli jsme v hotelu Halali blízko nádraží a hned po příjezdu jsem hledal 
bydliště Bernhardtových ve Schweizerhofu, v horní části Kipsdorfu.

Protože návštěvy byly oficiálně zakázány a my nechtěli panstvo přivést 
do podezření, šli jsme teprve po setmění směrem k jejich domu. Po zazvo-
nění přišla k brance otevřít paní Wagner a pozdravila mne jako známého 
z Vomperbergu. Zeptal jsem se, jestli můžeme panstvo navštívit. Po chvilce 
čekání jsme dostali povolení k návštěvě příští den dopoledne.

Když jsem představil svou ženu, Pán nás přivítal a paní Maria řekla 
přátelsky, že se už nemohla dočkat, až pozná, koho jsem si vyvolil za ženu. 
Paní Maria dále řekla, že jsme je včera večer polekali, když jsme zazvonili, 
protože to mohlo být gestapo, ti vždy chodí za tmy. Vždy byly obavy z vý-
slechů nebo dokonce dalšího zatčení.

Srdečné přijetí mé ženy panstvem nám udělalo velikou radost, protože 
jsme cítili, že náš svazek byl uzavřen v nebi. Po tomto prvním přátelském 
rozhovoru jsme směli přijít opět příští den. Při této návštěvě směla Ger-
truda prožít zvláštní Pánovu péči. Při hovoru v přijímacím pokoji pronesl 
Pán  k  paní  Marii  a  slečně  Irmingard:  „Paní  Lichtenberg  udělá  dobře 
sklenice mléka.“ Po nějaké době Pán připomněl přání přinést mléko. Byli 
jsme pozváni na oběd do jídelny a tam Pán řekl na nás čekajícím dámám: 
„Jestliže nepřinesete paní Lichtenberg mléko, půjdu do kuchyně sám a při-
nesu ho.“ Dříve, než jsme usedli ke stolu, bylo mléko na stole.

Zde bych chtěl uvést,  že Schweizerhof byl částí  výzkumného statku 
učedníka pana Giesecke, tam prováděl půdní zemědělský výzkum, např. 
působení různých hnojiv na růst rostlin. To byla také jedna z Pánových 
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činností, kterými chtěl lidstvu pomoci tím, že se zlepší výživa a životní 
prostředí. Tento hezký panský dům nabídli manželé Giesecke Pánovi, když 
byli na návštěvě ve Schlaurothu u pana Müllera, kam se panstvo uchýlilo 
po svém vyhnání z Tyrol.

Po propuštění z politického vězení po „Anschlussu“ Rakouska k Ně-
mecku v roce 1938 musel Pán na rozkaz šéfa gestapa Himmlera opustit 
Tyrolsko a byl mu vykázán nucený pobyt v rodné zemi v Sasku, kde byl 
pod stálým dohledem gestapa.

Na první  pohled nebyly těžké prožitky  z let  1938–1939 na Pánovi 
a paní  Marii  vidět.  Při  rozhovoru  s  Pánem  bylo  ale  cítit  jeho  trpké 
zklamání lidmi, především nositeli kříže, tedy dřívějšími nositeli kříže. Sly-
ším ještě jeho slova plná bolesti: „Lidé, kterým jsem chtěl dělat jen dobro, 
mne dnes napadají, pomlouvají a podávají falešná svědectví.“

Když jsme se přišli rozloučit před naší další cestou do Krkonoš, nám 
Pán řekl, abychom dávali pozor, jestli neuvidíme Krakonoše. Pan O. E. 
Winter z Berlína tam nedávno byl a při svém putování po Krkonoších ho 
uviděl – vypadá tak, jak je líčen v pohádkách.

Doprovázeni přáním všeho dobrého jsme pokračovali v cestě do Krko-
noš – aniž bychom Krakonoše viděli – do lázní Kissingen. Po obsazení 
Čech a Moravy 15. 3. 1939 německou armádou (výsledek Mnichovské 
dohody mezi Hitlerem a Chamberlainem k řešení sudetoněmecké otázky 
a k záchraně světového míru) už neexistovaly žádné hranice při cestě do 
Čech ani později Bavorským (?) lesem do Bavorska.

Naším cílem bylo Švýcarsko, kde jsme se ubytovali v Locarnu. Na zpá-
teční cestě, asi po 14 dnech, jsme se setkali s nečekanými potížemi, které 
nás zdržely. Nástup německých motorizovaných jednotek, které se pohy-
bovaly směrem k polské hranici, způsobil nedostatek benzinu. Bylo štěs-
tím, když jsme u některé pumpy dostali 5 litrů benzinu, které stačily k další 
pumpě. Několik dní po našem návratu do Berlína vstoupil Hitler do Polska 
a 3. září 1939 byla Velkou Británií a Francií vyhlášena Německu válka.

Očekával jsem povolání na frontu. Byl jsem navštívit  matku v Berlíně, 
abych se rozloučil. Také jsem se chtěl rozloučit se svou lodí, která byla zakot-
vena na jezeře Wannsee. Při pobytu na lodi jsem zkoumal svůj dosavadní 
život a hledal nejcennější okamžiky a body v životě. Jednoznačně jsem si 
uvědomil: Nalezení Poselství Grálu a poznání zákonů stvoření skrze nové vě-
dění a skrze působení vyslance ze Světla, Připravovatele cesty na zemi, bylo 
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pro mne nejdůležitější. Zde spolupůsobila také od dětství moje silná vazba na 
přírodu.  V pozdějších  letech mi  také  pomáhaly  vzpomínky na  toulky  po 
domovině, ať lodí nebo pěšky po celém Německu.

Očekávaný povolávací rozkaz však nepřicházel, místo toho se množily 
objednávky pro válečný průmysl a výstavbu obsazených území v Polsku 
a v Rusku.  Při svém ústupu zanechávali Rusové německé armádě „spá-
lenou zem“.

Pro tuto výstavbu byl určen také můj podnik. Z tohoto důvodu jsem 
jako „nepostradatelný“ nemusel na frontu.

Bydleli jsme v Schöneiche u Berlína, kde tchán postavil dvojdomek. 
Tam jsme si zařídili domov.

Bylo zvláštním vedením osudu, že moje žena, Gertruda, umístila svého 
pětiletého syna Hanse-Joachima do dětského domova v Kipsdorfu. To bylo 
v době, kdy jsme ještě nevěděli o tom, že tam bude Panstvo bydlet. Proto 
jsme měli v následujících letech důvod do Kipsdorfu jezdit na návštěvu dí-
těte, nebo když jsme ho odváželi domů. Při každé cestě jsme navštívili 
Panstvo. Vždy znovu jsme prožívali dobrotu Pánovu i paní Marie, také ale 
při každé návštěvě byl znatelnější tlak temna na Pána, který trpěl pozem-
sky válkou a nacisty, kteří hledali, jak zničit Pánovo dílo.

Jako protiklad k tomu vzpomínal Pán na svůj pobyt v USA v New 
Yorku a jeho tamější působení v rámci advokátní kanceláře „Styx“. Pán 
mi líčil cíl a úkol této společnosti právních zástupců takto: lidé, kteří se 
prohřešili vůči zákonům, loupeží nebo jinými násilnými činy, mohli u or-
ganizace „Styx“ podat sami na sebe trestní oznámení a tím nedošlo k trest-
nímu soudu. Museli se ale zavázat udělat vše, co bylo jejich silách, k ná-
pravě škod na svobodě, a tím se zase začlenili do společnosti.

Pán při tom říkal, že se spřátelil s policejním presidentem v New Yorku 
a pracovali spolu na uskutečnění této pomoci pro provinilce ve smyslu zá-
konů stvoření. Vypuknuti druhé světové války v roce 1939 zřejmě ukonči-
lo činnost této organizace.

Podobné rozhovory vedl Pán také s panem Oskarem Ernstem Winte-
rem a se slečnou Adele Clasen v Kipsdorfu, jak jsem se od nich dozvěděl. 
Jméno bylo převzato z řecké mytologie podle řeky „Styx“ a je symbolické, 
znamená,  že kdo se napije v  podsvětí  z této řeky,  „zapomene“ zde ve 
smyslu nápravy škody.

Jednou jsem směl Pána doprovázet pří jeho každodenní procházce. Při 
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tom jsem se dovolil zeptat se, jestli Hitler na počátku převzetí moci nechtěl 
dobro a teprve pod tlakem politické strany se nepřiklonil ke zlu, Pán zůstal 
stát, zkoumavě se na mne podíval, jako by přemýšlel, jestli mi může odpo-
vědět – a pak řekl pevně:

„Hitler byl od samého začátku nástrojem temna.“
Při naší poslední návštěvě v Kipsdorfu v létě 1941 jsme směli – moje 

paní a já – Pána a paní Marii doprovodit na procházce po okolí. Paní Ma-
ria mluvila o budoucnosti, kdy panstvo bude zase bydlet na Vomperbergu. 
Řekla, že si přeje, aby Gertruda pak byla v její blízkosti. Že budeme moci 
bydlet v lesním domku, když jsem takový přítel přírody. Jako i jiní nositelé 
kříže bych mohl pracovat v Mnichově a na víkendy přijíždět za rodinou.

Nakonec zůstalo panstvo stát na malém návrší. Na naši otázku, jestli by 
panstvu neprospěla nějaká cesta, odpověděl Pán, že nemůže nebo nesmí 
Kipsdorf opustit. Kamkoliv by přicestoval, způsobil by pro to místo před-
časný soud nějakou katastrofou. Toho chtěl Pán tehdy lidstvo ušetřit. Při 
těchto Pánových slovech Gertruda málem omdlela. Paní Maria ji vzala las-
kavě za ruku a odvedla ji z blízkosti Pána. Za chvílí se Gertruda vzpama-
tovala a paní Maria ji zase přivedla k nám. Tiše mi řekla: „Vaše paní byla 
Jeho vyzařováním přemožena a na chvíli ztratila vědomí. Myslím, že Pána 
viděla v jeho duchovní postavě.“

Na  Pánova  prorocká  slova  jsme  si  vzpomněli  při  pozdějším  osudu 
Drážďan. Jako nejbližší velké město u Kipsdorfu navštívilo panstvo Dráž-
ďany. O čtyři roky později, ze 13. na 14. února 1945 bylo slavné město 
Drážďany  zcela  zničeno  americkými  a  britskými  bombardéry.  Celkové 
zničení a lidské ztráty překonaly vše, co dosud ostatní jiná německá města 
prožila během druhé světové války.

Kipsdorf byl s Drážďany spojen malou drahou. V zimě 1940-41 jsem 
přijížděl z Berlína a musel jsem v Drážďanech na tuto dráhu přestoupit. 
Kvůli nočním náletům nepřátelských letadel bylo celé Německo a zbytek 
Evropy přísně zatemněné.

Ve vlacích a na nádražích na hlavních trasách svítilo alespoň někde 
modré světlo a člověk se mohl orientovat, ale na vedlejších tratích nebylo 
osvětlení žádné. Při jízdě v této naprosté tmě jsem měl dojem, že slyším 
Pánův hlas, hlas paní Marie a slečny Irmingard, jak se tiše baví. Při příjez-
du do Kipsdorfu jsme skutečně vystoupili ze stejného vagónu. Při skrom-
ném osvětlení na nádraží jsem panstvo pozdravil a směl je doprovodit do 
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Schweizerhofu. Pán a slečna Irmingard šli napřed, paní Maria a já jsme je 
následovali. Toto setkání s Pánem v té naprosté pozemské tmě bylo sym-
bolické a nezapomenutelně se mi vrylo do paměti.  Přišel z dokonalého 
Světla a temnota, ve které se na této zemi ocitl, už nemohla být větší. Poli-
tici a hluk válečných zbraní dokonaly v těchto posledních Pánových letech 
tragické hodiny pro celé lidstvo. Toto mi názorně jednou Pán vysvětloval – 
dění posledního soudu pro lidské duchy. Podle Boží Vůle měl být soud 
pro většinu lidí osvobozením od nadvlády temna a se začátkem tisícileté 
říše se měl nastolit věk míru a štěstí pro lidi na zemi a podle zákonů stvo-
ření přinést rozvoj. Ale působením temna, které ovládlo většinu lidstva, se 
účinky soudu zpomalí (zdrží). Čím větší bude moc temna na zemi, o to 
pozdější,  kratší,  ale krutější  budou účinky soudu pro lidstvo.  Konečný 
okamžik soudu je pevně stanoven.

Pán mi názorně dokládal svá slova pohyby rukou. Držel pravou ruku 
pevně před sebou, otevřenou dlaň jako znamení posledního okamžiku sou-
du, a otevřenou levou ruku pomalu přibližoval směrem k pravé ruce. Tak, 
jak se  pomalu zmenšoval  prostor  mezi  dlaněmi,  tak se  bude  zkracovat 
prostor pozemského začátku stanoveného bodu soudu, ale ve stejné míře 
se bude zvyšovat krutost dění.

Několik  měsíců  po  naší  poslední  návštěvě  v  Kipsdorfu,  bylo  to 
6. 12. 1941, přišel jsem večer domů ze zaměstnání. Gertruda mi přišla na-
proti v hlubokém rozrušení a řekla: „Muselo se stát něco strašného. Cítím 
to, ale nevím, co to je.“ Za několik hodin jsme se telefonicky dozvěděli od 
nositele kříže, pana Oskara Ernsta Fritsche: „Pán dnes opustil zemi.“

Na pohřeb jsme jeli s Gertrudou do Bischofswerdy. Do vlaku v Berlíně 
jsme nastoupili včas a z okna vagónu jsme viděli další nositele kříže, kteří 
k  tomuto  vlaku přicházeli,  všichni  v  černém.  Protože byl  zákaz k  pří-
slušnosti Hnutí Grálu, nedali jsme najevo, že se známe. V Bischofswerdě 
jsme  šli  městem  kolem  Pánova  rodného  domku  na  hřbitov,  který  je 
položen na okraji města. Evangelická kaple na hřbitově působila tak, jako 
by  ji  stavitelé  bezděčně  stavěli  pro  vysoké  úkony  Grálu.  Čtverhranný 
vnitřní prostor byl překlenut hnědým, dřevěným stropem, na kterém byl 
plastický, rovnoramenný křiž (jako reliéf) ve tvaru kříže Grálu. I jinak se 
zařízení kostela lišilo od obvyklých kostelů, nikde třeba nebylo vidět kříž 
utrpení s ukřižovaným Ježíšem.  V kostele byl pouze kamenný oltář, před 
kterým byla vystavena rakev s Pánovou pozemskou schránou. Jak byli nosite-
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lé kříže zvyklí z pobožností, včas zaujali svá místa. Potom přišla paní Maria, 
slečna Irmingard, pan Alexandr, pan a paní Vollmannovi a sedli si po pravé 
straně vedle oltáře. Těsně před začátkem obřadu se ještě jednou otevřely dve-
ře, vstoupil neznámý muž a sedl si zcela sám na prázdnou židli po levé straně. 
Vynořila se myšlenka, že se jedná o pozorovatele gestapa, ale později se vy-
světlilo, že je to Pánův přítel ještě ze školy v jeho rodném městě.

Obřad vykonal mladší evangelický farář podle církevního způsobu dne 
11. 12. 1941.

Místo obvyklé smuteční řeči farář uvedl, že na přání manželky zemře-
lého pronese následující projev. Tak jako při pozdějších pohřbech Grálu 
bylo řečeno, že „Pánova úloha na zemi a Jeho působení mělo přinést lid-
stvu prostými slovy Světlo Pravdy z Boha. Lidé ale jeho pomoc nepřijali 
a z jeho cesty udělali cestu utrpení. Jeho touha po Světle byla v něm stále 
silnější, až ho dne 6. 12. 1941 Bůh Otec odvolal.“

Nás,  nositele  kříže,  hluboce  zasáhl  pohled  na  paní  Marii,  která  po 
slovech duchovního přistoupila k rakvi a v hluboké bolesti lomila rukama 
a pozemsky bolestně se loučila.

Rakev byla vynesena na hřbitov a vložena do hrobu. Paní Maria jako 
první  hodila hrst  růží  do otevřeného hrobu.  Potichu a hluboce otřeseni 
jsme opustili hřbitov.

Když jsme po pohřbu přicházeli na Tržní náměstí, slyšeli jsme z amp-
lionu zprávu, že dnešního dne vyhlásilo Německo válku Spojeným státům. 
Od tohoto okamžiku se rozšířilo protiletecké zatemnění – ochrana před ná-
lety – po celé zeměkouli, což bylo symbolické ponoření lidstva do temnoty.

Zde nastal zlom ve válečných úspěších prvních let. Těžkosti obyvatel 
(Německa) byly stále palčivější, strádání rok od roku větší, počet raněných 
na všech frontách stále větší,  počet  obětí  a zkáza německých měst  při 
bombardování stále děsivější – až k trpkému konci „totální války“ – ke 
kapitulaci Německa.

Tato pyšná, Hitlerem ohlášená tisíciletá říše vzala hrůzný konec. Ne-
změřitelné škody ale napáchali trabanti temna tím, že zabránili Vyslanci 
Světla, aby přinesl lidstvu rozvoj. Mise Vyslance Božího, Ducha Pravdy, 
byla znemožněna nacistickými nositeli moci.

Nejhůře byl tímto osudovým vývojem postižen německý národ, nejen 
vzhledem k jeho oběti na majetku a krvi. Národ nerozpoznal svoji úlohu 
jako duchovně povolaný národ, na kterou byl po staletí připravován.  Pro 
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tuto úlohu v konečné době před soudem na zemi měl německý národ oče-
kávat  zaslíbeného vůdce,  který ho  měl  duchovně ochránit  před pádem 
a v soudu ho zachránit. Místo toho ale vládnoucí většina národa se dala 
svést falešným prorokem a následovala ho, protože jim slíbil blahobyt, moc 
a velikost. Přivedl ho ale do bídy a duchovního úpadku.

Tím, že duchovně zklamal, ztratil německý národ svoji povolanost, kte-
rá nyní přechází na duchovně zralé lidi německého druhu ve všech ná-
rodech na zemi.

První část vzpomínek byla zpracována podle rukopisu v roce 1980-81.
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Po odchodu Abd-ru-shina
Setkávání s paní Marií a výstavba Hnutí Grálu pod jejím vedením 

1941–1957
V prvním díle jsem popisoval svůj původ, první světovou válku, se-

tkání s Abd-ru-shinem v letech 1936–41.
Kdo se sám setkal s Božím Vyslancem, pochopí, že toto pozemské se-

tkání a poznání Jeho osoby jako „Ducha Pravdy“, zaslíbeného Ježíšem, je 
a zůstane nejsilnějším prožitkem v tomto životě. První část končila po-
hřbem  pozemské  schrány  Syna  Člověka  v  jeho  rodném  městě 
Bischofswerda dne 6. 12. 1941.

My, nositelé kříže, jsme se dozvěděli o Jeho odchodu, věděli jsme, že 
tento předčasný odchod Pánův do Světla znamená pro lidstvo nenahradi-
telnou ztrátu. Cítili jsme v sobě prázdnotu a týdny a měsíce jsme byli jako 
ochromení. Zdálo se, že na zemi zvítězila temnota.

O to pevněji se cítili nositelé kříže a zpečetění mezi sebou v malém 
kruhu i přes nepochopitelné pozemské dění a politické zákazy Hnutí Grálu 
na zemi, a zůstali věrni působícím vyslancům Světla v Trigonu.

Veškeré naše naděje se upínaly k pokračování Pánovy mise na zemi 
paní Marií společně se slečnou Irmingard, panem Alexandrem a manželi 
Vollmannovými.

Po svém propuštění z vězení v Insbrucku v srpnu 1938 byli Pán, paní 
Maria, slečna Irmingard a pan Alexandr přesídleni do Schlaurothu u Gör-
litz. Učedník Hellmuth Müller vyvinul velké úsilí, aby gestapo povolilo po-
byt panstva na jeho statku.

Prostory k bydlení byly na tomto stoletém statku omezené, a proto nabídl 
pan Arthur Giesecke,  učedník,  při jedné návštěvě ve  Schlaurothu panstvu 
svůj statek, Schweizerhof v Kipsdorfu, kde byl zároveň pokusný statek na vy-
užití různých hnojiv. Gestapo znovu povolilo Panstvu tento nucený pobyt, a to 
se krátce po svatodušních svátcích přestěhovalo (v roce 1939).

Po Pánově odchodu si paní Maria a její rodina tento dům ponechala 
k bydlení. Po pohřbu ale Gestapo zrušilo nucený pobyt v Kipsdorfu a paní 
Maria se mohla v budoucnosti přestěhovat,  kam chtěla. Tím se dámám 
usnadnil  život,  ale  zákaz  Hnutí  Grálu  a  jakékoliv  činnosti  platil  až  do 
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konce války. Písemné a osobní spojení s paní Marií bylo možné jen za 
nejpřísnější opatrnosti. Tak jsem na jaře 1942 dostal zprávu, že se paní 
Maria a slečna Irmingard odstěhovaly z Kipsdorfu do malého venkovského 
domu  v  okrese  Chiem,  alpském  předhůří  v  Bavorsku.  Tento  klidný 
a pěkně položený dům u jezera Chiem jim našli mnichovští nositelé kříže 
a hned ho pronajali. V tomto domě pak dámy zůstaly do konce války, než 
se přestěhovaly na Vomperberg.

Koncem listopadu 1942 jsem dostal zprávu od paní Marie, že se chystá 
s dcerami 6. 12. do Drážďan a pak na hřbitov do Bischofswerdy.

Ve  svém  domě  ve  Westerbuchbergu  měla  paní  Maria  neomezenou 
možnost přijímat hosty, nositele kříže, hlavně povolané, kteří po vyvlastně-
ní  sídla  Grálu  byli  také  vyhnáni  z  Tyrol  a  museli  se  vrátit  do  svých 
domovů po celém Německu.

Proto jsme s manželkou netrpělivě čekali na prázdniny v létě 1943, kdy 
jsme chtěli podniknout cestu do Bavor. Jeli jsme do Übersee. kde jsme 
přespali, ohlásili jsme se u paní Marie na příští dopoledne. Pěšky v horkém 
letním dni jsme došli na výšinu, kde byl jejich dům. Zde nás přátelsky při-
vítala paní Maria, slečna Irmingard a paní Marlies (!) Vollmann. Byli jsme 
pozváni na oběd a odpolední kávu.

Také jsme si směli prohlédnout všechny místnosti.
Paní Maria se ptala, jak se nám vedlo od té doby, kdy jsme se naposled 

viděli v létě 1941. Gertruda jí řekla, co cítila 6. 12. 1941, jak její nepokoj 
vzrůstal až do večera, kdy jsme se dověděli, že Pán odešel.

Paní Marie se ptala, s kterými nositeli kříže jsme ve spojení a jak se jim 
daří. Paní Maria prožívala osudy se všemi nositeli kříže a řekla, že se do-
zvíme, že rodina Bouvier bude muset obětovat i druhého syna na frontě.

Také na moje podnikání se paní Maria ptala a řekl jsem jí, že mé že-
lezářství a stavební velkoobchod byly uznány jako „válečně důležité“, a já 
jsem dodával materiál vládě, armádě, letectvu a straně. Tím jsem byl zba-
ven vojenské povinnosti. Z tohoto důvodu a také proto, že Gertruda pra-
covala jako sekretářka na statistickém úřadu v Berlíně, se nám vedlo rela-
tivně dobře.

Během hovoru nám paní Maria řekla, že je navštívili manželé Siffrie-
dovi, Gregoare a pan Hans von der Krone, a jak krásné bylo setkání s Pá-
novými učedníky. Čas rychle plynul a večer jsme se rozloučili s přáním, že 
se příští rok zase sejdeme.
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Od nástupu USA do války – bylo to v den Pánova pohřbu 11. 12. 1941 
– se změnil poměr mezi válčícími stranami ve prospěch spojenců. Kapi-
tulací u Stalingradu 31. 1. 1943 začala kapitulace Německa.

Německo bylo trvale bombardováno, a proto paní Maria napsala kon-
cem srpna 1943 slečně Adele Clasen:  „Nyní  jste byla chráněna,  ale ta 
hrůza vás jistě silně poznamenala. Jistě také zůstalo mnoho sirotků. Chtěla 
bych nějakému sirotku, asi půl roku starému, poskytnout domov.“

V lednu  1944  jsme směli  s  manželkou ještě  jednou  paní  Marii  ve 
Westerbuchbergu  navštívit.  Mezitím  přijala  paní  Maria  jako  malé  dítě 
Margu a slečna Irmingard se o ni mateřsky starala. Měli jsme radost, že se 
dámy cítily dobře. Přijetí dítěte do rodiny viditelně všem udělalo radost 
a dalo úkol do budoucnosti.  Dům, kuchyně a zahrada byly v péči paní 
Wagnerové a ostatních nositelek kříže.

Při řeči paní Maria poznamenala: „Alespoň jednou za rok přijeďte do 
Westerbuchbergu.“ Měli jsme z toho radost, znělo to jako pozvání a snaha 
paní Marie zůstat se všemi ve styku. Přesto to ale byl náš poslední výlet do 
Westerbuchbergu.

Z rozhovorů a z našich dojmů jsme poznali, jaké potíže mají dámy se 
zásobováním pro každodenní život.

Tím,  že  přijaly  Margu,  byly  dámy  postaveny  do  nesmírně  svízelné 
situace  při  obstarávání  nejnutnějších  potřeb.  Jednotlivé  nositelky  kříže 
pletly pro dítě oblečky, čepice, rukavice.

Při naší návštěvě moje paní zjistila, že jim chybí dětská váha, ale za 
války bylo všechno zboží na příděl. Já jako obchodník, jsem měl možnost 
takovou váhu sehnat a zaslat do Westerbuchbergu. Pro pozdější časy jsem 
zachoval  dopis  paní  Marie,  jako ukázku těžkostí,  které  německý národ 
prožíval:

Westerbuchberg, 13. 3. 1944
Milý pane Lichtenbergu, včera došla dětská váha. Všichni Vám upřímně  

děkujeme za obstarání. Prosím o účet. Váha je velmi hezká a účelná.
Denně se znovu radujeme z našeho sluníčka. Jak bych přála také Vaší  

paní děťátko.
Velmi jsme trpěly nálety. Všichni Vám posíláme srdečné pozdravy.

Vaše paní Maria
Stejnou radost měla paní Maria z balíčku s jehlami a jinými kovovými 

potřebami, a které popsala jako „vzácné poklady“.
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V dopise z 25. srpna 1944 vyjádřila paní Maria svůj dojem o „totální“ 
válce, která na nás všechny doléhala takto:  „Co se ještě bude dít, člověk 
touží po konci války, ale vůbec to na to nevypadá.“ Ale pak psala paní 
Maria dále:  „Marga začíná sama běhat, někdy tak pospíchá, že zakopne 
o vlastní nožky. Práce denně přibývá a člověk neví, co nám toto totální na-
sazení přinese. Kdy se asi zase sejdeme v klidu a míru?“

V dopise z listopadu 1944 paní  Maria píše:  „Sedíme zde ve sněhu 
a ledu a máme velice málo topiva, jako všichni lidé,“ a později: „U nás jde 
život stejným krokem, pracovat, doufat a neklesat na mysli. Nyní jsou to již 
tři roky, kdy musíme žít bez mého manžela, mám pocit, že to bylo teprve 
včera. Irmingard se to zdá nekonečně dlouho. Kdy se budete moci přijet 
podívat?“

Cesta z Berlína do Bavorska byla v této fázi války nemyslitelná. Spo-
jenecká  letadla  a  hloubkaři  ovládli  veškerý  německý  vzdušný  prostor 
a ochromili veškerý život, dopravu, silnice i železnice. V roce 1944 kon-
centrovaly  nepřátelské  mocnosti  letecké  nálety  na  Berlín  (popis  bom-
bardování Berlína).

Protože moje podniky v západním Německu byly rozbité, dostal jsem 
rozkaz, část podnikání převézt do Saska a dodávat materiál do rozbitých 
měst. Proto jsem cestoval mezi Berlínem a Pegau v Sasku a mohl jsem 
proto navštívit Pánův hrob v Bischofswerdě. Napsal jsem to paní Marii 
před Vánocemi. Paní Marie odpověděla 3. ledna 1945: „Těší mne, že jste 
mohl být v Bischofswerdě. Je to dlouho, co jsme tam mohli být, a kdy to 
zase bude?“

Téměř ve stejnou dobu napsala slečna Irmingard slečně Adele Clasen, 
která pracovala v lazaretu: „Doufám, že netrpíte příliš nálety. Mnichov byl 
teď zase těžce zasažen. Viděli jsme oheň a světlice. U nás často přelétávají, 
také  hloubkaři,  což  je  obzvláště  nepříjemné.  Jinak  jsme  ale  všichni 
v pořádku.  Marga je náš miláček.  Teď tu máme mnoho sněhu a zimu. 
Doufejme, že se v roce 1945 splní naše přání.“

7.  2.  1945 potvrdila paní  Maria dopisem do Berlína příjem balíčku 
s jehlami a jiným železářským zbožím: „Včera přišel Váš milý baliček. Byl 
na cestě šest týdnů a to odpovídá. Jak se Vám daří při těch těžkých nále-
tech? Nám se dosud daří dobře. Rusové se k Vám dost nepříjemně přiblí-
žili, stejně tak mé matce, staré 89 let, v Drážďanech. Zvala jsem ji, aby při-
jela k nám, ale netroufá si a zůstává v Drážďanech. Dopisy, které nyní 
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dostávám, jsou plné bídy, bolesti, žalob, zoufalství. Jak dlouho ještě?“
Týden po tomto dopisu nastalo úplné zničení Drážďan. Kdysi světozná-

mé město bylo dne 13.–14. února 1945 zcela zničeno britskými a ame-
rickými bombardéry.  Toto zničení  překonalo vše,  co dosud bylo v Ně-
mecku zničeno. 8. 5. 1945 byly Drážďany obsazeny Rusy.

Dopis ze 7. 2. byl posledním dopisem paní Marie. Pošta v Německu se 
zhroutila. Až po čtyřech měsících, po kapitulaci Německa 8. 5. 1945, jsem 
dostal přes přátele první zprávu od paní Marie.

Moje žena Gertruda se synem Hansem-Joachimem se rozhodla, že se pře-
stěhuje za mnou do mého bytu v Pegau v Sasku – přijeli jsme tam 1. 3. 1945.

17. 3. 1945 následovalo obrovské bombardování americkými letadly na 
Leunu, kde jsem měl protiletecký kryt. Vracel jsem se domů až večer po 
náletu a na místě našeho domu jsem našel hromadu trosek. Gertruda a syn 
zůstali pohřbeni pod troskami.

Po kapitulaci obsadili Sasko Američané, ale pak jsem se doslechl, že 
vyměnili Sasko se Sověty za západní Berlín. Protože jsem nechtěl zůstat 
v ruské zóně, odjel jsem na kole na západ. Jel jsem do Hagenu, kde mi vy-
jednal pan Hans von der Krone ubytování na faře u pana Ericha Wendlan-
da, který mě jako uprchlíka přijal.

Až několik měsíců po válce jsem dostal dopis od paní Marie, poslala ho 
po jedné nositelce kříže a ta mi ho předala: „Velmi se mne dotkl odchod 
paní Lichtenbergové, vkládala jsem na ni velké naděje při výstavbě. Jak se 
daří panu Lichtenbergovi a kde je?“

Naštěstí  zůstala  paní  Maria  a  ostatní  ušetřeni  nejhorších  válečných 
hrůz, až do klidu zbraní obsazením oblasti  Chiems Američany. I v po-
sledních válečných měsících měla paní Maria a slečna Irmingard písemné 
spojení s nositeli kříže v Bavorsku.

Začátkem srpna 1945 při jedné návštěvě Adele Clasen se paní Maria 
otázala:  „Kdy se budeme moci vrátit na Vomperberg?“ Podle vnitřního 
hlasu slečna Clasen odpověděla: „Na narozeniny slečny Irmingard.“ Na to 
paní Maria vykřikla: „Slyšíš, Irmingard! Slečna Clasen říká, že za několik 
týdnů na tvé narozeniny budeme opět v Tyrolsku.“

Po navrácení sídla americkou a francouzskou armádou se mohla paní 
Maria a slečna Irmingard 3. září 1945 vrátit na Vomperberg.

Zpráva o navrácení sídla Grálu a tím odvolání zákazu Hnutí dostihla 
i nositele kříže v Hagenu, i když pošta dosud nefungovala. V Hagenu  se 
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vytvořila pod vedením apoštola Hanse von der Krone společnost „Čtenářů 
Poselství“.

Abychom navázali spojení naší skupiny s paní Marií a správou Grálu na 
Vomperbergu,  podnikl  jsem šest  měsíců po  konci  války  dobrodružnou 
cestu do Tyrol. Osobní doprava na železnici v anglické zóně nebyla ještě 
obnovena, nákladní auta byla pouze pro vítězné mocnosti a k armádním 
účelům. Jediná možnost, jak se dostat na jih, byly nákladní vlaky s uhlím 
z britské válečné správy uhelných revírů do amerických zón ve středním 
a jižním  Německu.  Uhelné  vlaky  byly  sestavovány  na  jednom  nádraží 
v Hagenu. Za tmy jsem vylezl na otevřený vagón s uhlím a v lehkém dešti 
jsme projeli  anglickou zónou a ráno jsme dojeli na nádraží v americké 
zóně. Zde jsem během dne našel nákladní vlak připravený k odjezdu smě-
rem na jihozápad. Na otevřeném vagóně sedělo už více černých pasažérů. 
Dostali jsme se až do francouzské zóny v Baden-Badenu, kde byl hlavní 
stan francouzské vojenské správy.

Abych se dostal legálně do Tyrolska – které bylo také okupační fran-
couzskou zónou –,  musel  jsem tři  dny jednat  na  komisařství  o  vydání 
„Laisser-passer“ pro cestu do Tyrol. Třikrát jsem byl úředníkem vykázán 
do předsíně pouze na základě toho, že jsem ještě nebyl „denacifikován“, 
což jsem mohl získat jen ve svém bydlišti. Třetí den jsem požadoval na 
úředníkovi, aby mne zavedl k šéfovi. Stalo se a teď jsem mohl říci šéfko-
misaři o důvodu a cíli své cesty, že sídlo Grálu bylo nacisty na počátku 
války zabaveno a nyní francouzskou armádou vráceno majiteli.  Vysoký 
komisař zavolal svého úředníka s tím, aby mi vydal povolení k cestě a po-
tvrdil, že jsem „denacifikován“. To bylo důležité, aby paní Maria neměla 
kvůli mé přítomnosti žádné potíže.

Cesta do Tyrol  byla otevřena, ale nyní jsem měl obavy,  jak převezu 
spoustu  dopisů pro  paní  Marii.  Byl  jsem varován mnohými přáteli,  že 
převážet  poštu přes  hranice je  trestné.  Protože jsem neznal  poměry na 
hranicích, rozhodl jsem se, že pojedu do Mnichova a tamní přátelé mi po-
radí, jak se dostanu přes hranice. V americké a francouzské zóně již jezdily 
osobní vlaky, a tak jsem se dostal do Mnichova a dostal od přátel potřebné 
zprávy. Ve vlaku do Kufsteinu jsem se sešel se studentem, který chtěl na-
černo přes hranice a dobře znal cestu a možnosti. Připojil jsem se k němu. 
Dostali jsme se tak přes zelenou hranici a bez celní kontroly do Kufsteinu.

Ke svému zklamání jsem se dozvěděl, že vlak do Insbrucku už několik 
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týdnů nejezdí,  spojení  bylo pouze do Brixlegg.  Při  postupu Američanů 
a ústupu německé armády vyhodila tato most přes řeku Inn a tím zpomali-
la postup spojenců. Přes řeku místo vyhozeného mostu byla položena prk-
na, dráty připevněná ke konstrukci. Když jsme přešli přes řeku, mohli jsme 
vlakem pokračovat dále. Odpoledne jsem dorazil po deseti dnech cesty do 
Schwazu. Šel jsem pěšky na Vomperberg a k večeru jsem tam dorazil. 
Protože se dosud vrátilo jen málo osadníků, měl službu u brány pan Her-
bert Vollmann, pozdravil mne, oznámil paní Marii, že jsem přišel, a ta mi 
vzkázala, že mám ihned, tak jak jsem, přijít nahoru. V dlouhém cestovním 
kabátě, lodenovém klobouku, promoklý, v pevných holínkách a s ruksa-
kem jsem stál před paní Marií a byl jsem srdečně pozdraven. Po krátkém 
rozhovoru mi byl přidělen byt v řadovém domku a v příštích dnech jsem 
se stravoval s rodinou, protože nebylo ještě žádné pohostinství.

Příští ráno jsem předal paní Marii poštu, kterou jsem nosil na hrudi asi 
dva týdny. Po politickém oddělení Rakouska od Německa a od předání 
grálského sídla rodině Bernhardt byl jsem od konce války první, kdo přišel 
z Německa na Vomperberg a přinesl  první  poštu s prvními známkami 
života od nositelů kříže z Německa.  V následujících dnech jsem musel 
paní Marii podrobně informovat, co se v Německu dělo, zvláště o osudech 
nositelů kříže, kteří válku přežili nebo těch, kteří padli na frontě nebo za-
hynuli při bombardování.

Byl jsem tam asi týden, když paní Maria musela do Kufsteinu na fran-
couzské velitelství k nějakému jednání. Jel s ní pan Vollmann a já je směl 
doprovázet  autem.  Při  cestě  mezi  horskými  velikány řekla  paní  Maria: 
„Mnozí horolezci, kteří se zde zřítili a zemřeli, se tu stále jemnohmotně 
zdržují, vždy znovu lezou na skály k vrcholu, zřítí se a začínají lézt znovu 
od začátku.“

11. října 1945 odpoledne mi paní Maria řekla: „Zřídka kdy mi to trvalo 
tak dlouho, než jsem se vyrovnala se smrtí jako u vaší paní. Jaký jste měl 
vztah k jejímu synovi?“ (Hans-Joachim byl syn z prvního manželství, když 
měl čtyři roky, oženil jsem se s jeho matkou a přijal jej za vlastního).

Odpověděl jsem: „Velice jsem ho měl rád, vlastní dítě bych nemohl mít 
raději.“ Na to paní Maria: „U toho chlapce jsem měla dojem, že se v něm 
zakotvilo temno z jeho otce. Toto temno mohlo v příštích létech zesílit 
a vaši paní s temnem svázat, protože syna velice milovala. To by i vám při-
dělalo  starost,  i  jí,  a  takto  jste  toho  byli  ušetřeni.  Vaše  paní  byla  při 

219



Wilhelm Lichtenberg

odchodu čistá a od temna odpoutaná, a tak mohla okamžitě stoupat.“
Potom paní  Maria  pokračovala:  „Můj  manžel  a  já  jsme  často  mluvili 

o tom, že paní Gertruda bude žít u nás na Hoře. Po dřívějších zkušenostech 
s nositeli kříže nechtěl manžel, abyste s paní žili odděleně. Myslel, že byste 
mohl svůj obchod přestěhovat do Mnichova. Vaše paní by pak mohla být 
vždy několik týdnů u vás a vy byste mohl častěji z Mnichova přijíždět na 
Horu. Představovala jsem si pro vás dva lesní domek. Tam byste mohli žít 
a myslela jsem, že by se vám tam jako milovníkovi přírody líbilo.“

Pak paní Maria pokračovala: „V posledních měsících našeho pobytu na 
Hoře tam býval (v lesním domku) obzvlášť rád. Hledal tam klid a samotu. 
V poslední době tam pracoval s Irmingard. Sami jsme si tam i obstarávali 
jídlo. Po nějakém čase si návštěvníci zvykli chodit i tam, i na odpolední 
kávu, takže manžel měl stále méně času na práci.“

Tyto rozhovory s paní Marií mě utěšovaly a mírnily bolest z odchodu 
Gertrudy a syna.

Za několik dní, 15. října 1945, měla paní Maria a pan Vollmann nějaké 
jednání v Insbrucku na francouzské správě. Zase jsem je směl ve voze do-
provázet. Při jízdě jsem se jí zeptal, jestli se pamatuje na naše poslední se-
tkání v Kipsdorfu. Odpověděla: „Ano, dobře si na to pamatuji, mluvili jste 
o své cestě do Kissingenu. Když Pán po kávě přišel na zahradu, pocítila 
vaše paní Jeho vyzařování tak silně, že málem omdlela. Myslím, že vaše 
paní uviděla Pána v jeho duchovní postavě. Nádherné a nepochopitelné!“

Znovu ve mně ožilo toto prožití a řekl jsem: „Mým velkým přáním je, 
aby si Pán na ni  na onom světě vzpomněl.“ Paní  Maria řekla:  „Tomu 
pevně věřím.“

Paní Maria pak mluvila o Pánově péči vůči jeho blízkým až do přítom-
nosti: „Slyším Jeho hlas tak hlasitě jako vás, když sedíte vedle mne. Často 
volám Irmingard, aby tato slova stenografovala. Slova a poučení následova-
la krátce, telegraficky.“

Vyjadřování  paní  Marie  jsem  zaznamenával  při  svém  pobytu  na 
Vomperbergu hned po paměti, ne doslovně.

V této době jsem paní Marii předložil žádost pana Hans von der Krone, 
aby směl v Hagenu (Vestfálsko) sloužit slavnosti a zpečeťovat. Pro vznika-
jící kruh pod jeho vedením prosil o stříbrné kříže, několik Poselství a jiné 
grálské písemnosti, pokud byly ukryty ve Švýcarsku kvůli zákazu Hnutí.

Paní Maria naší žádosti vyhověla, dostal jsem stříbrné kříže a knihy. 
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Knihy jsem zabalil do malé bedýnky, protože nebyl k disposici kufr ani 
jiné zavazadlo. Bylo to několik Poselství – také jedno anglické vydání pro 
velitele anglické vojenské mise v Hagenu, se kterým byl pan von der Krone 
ve styku. Potřeboval od něj povolení ke shromažďování a k ustavení Hnutí 
Grálu. Vezl jsem i Doznívání a Připravovatele cest.

V dalších dnech jsem ještě dostal balíček dopisů od paní Marie nosite-
lům kříže v západním Německu, které jsem zase dal do sáčku na hrudi. 
Doprovázela mne přání všeho dobrého a nastoupil jsem cestu zpět. Be-
dýnku s knihami jsem vezl na ruční káře na nádraží ve Schwazu a tam 
jsem se dostal do vlaku do Lindau. Tam vlak končil a já jsem musel přes 
pasovou kontrolu. Francouzské hraniční kontrole jsem byl nápadný svým 
oblečením a zavazadly a musel jsem podstoupit tělesnou kontrolu, ale na-
štěstí dopisy paní Marie nenašly. Převážet poštu bylo zakázáno, okupační 
síly se bály německého povstání a nepřátelství, zatímco německé obyvatel-
stvo bralo spojence jako osvoboditele z Hitlerovy diktatury. Tím jsem mohl 
překročit hranice mezi Německem a Rakouskem v Lindau.

Knihy jsem ale  nesměl  vzít  s  sebou,  zdůvodnili  to  tím,  že  vyvážet 
a dovážet  knihy je zakázáno.  Výjimku může povolit  pouze velitel fran-
couzské  okupační  armády,  který  ale  není  na  hranicích,  ale  ve  vile  na 
bavorském břehu. Musel jsem si hodit bednu s knihami na rameno, přenést 
ji přes přehradu na výšinu, kde byla vila, a knihy vybalit. Velitel mi dal po-
volení k převozu „náboženské literatury“ do Německa. Zase jsem bednu 
přenesl přes přehradu na celnici na ostrově k formálnímu proclení.

Cesta vlakem z Lindau přes Kolín proběhla překvapivě dobře,  takže 
druhý den po odjezdu z Vomperbergu jsem byl doma v Hagenu.

Předal jsem dopisy od paní Marie, svoji cestovní zprávu a povolení pro 
apoštola Hans von der Krone; vše bylo s radostí přijato. Tím byly povoleny 
slavnosti a zpečeťování v Hagenu. Pan von der Krone se zcela věnoval 
tomu, aby z dosud volného sdružení „čtenářů Poselství“ vybudoval první 
poválečný kruh Grálu v Německu.

Pan von der Krone začal v Hagenu pracovat v roce 1938, kdy byl repatri-
ován  z  Vomperbergu  do  svého  domovského města.  Přispělo  také  setkání 
s evangelickým farářem Erichem Wendlandem, ke kterému přihlásil svou dce-
ru (na její přání) ke konfirmaci. Jako správný duchovní vychovatel se zabýval 
pastor Wendland myšlenkovým původem své konfirmantky, ve kterém byla 
vychována. Místo, aby „ztracenou ovečku“ přivedl do lůna své církve, poznal 
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pastor po prvním přečtení Poselství pravý význam Kristova poselství, zvláště 
s ohledem na zákony stvoření v životě člověka a v historii národů.

Díky duchovnímu vedení apoštola Hanse von der Krone porozuměl 
pan Wendland biblickému zaslíbení  o  příchodu Syna  Člověka prohlou-
benou četbou Poselství.

Proto také bylo možné, aby od 1. 1. 1941 až do srpna 1943 mohl farář 
Wendland  z  kazatelny  hlásat  slova  bible  ve  světle  Poselství.  Někteří 
členové církve nalezli tímto způsobem Pravdu ve slově Poselství a v auto-
rovi. (Naše obdoba faráře Valíka, V. V.)

Musel  ovšem vypuknout „duchovní boj“ mezi  farářem Wendlandem 
a jeho kolegy z „Církve vyznavačů“ (B. K.), která za vlády Hitlera musela 
vykládat falešně bibli „německých křesťanů“. Začalo pronásledování „od-
padlého“ E. Wendlanda. Vedení církve oznámilo Evangelické konsistoři, že 
mu odebírá „Osvědčení k výkonu funkce“? a to mělo ovšem za následek 
povolání faráře Wendlanda na frontu 11. září. Jako prostý pěšák byl na 
frontě až do konce války v květnu 1945.

Po skončení války byl pan Wendland vysvobozen ze zajetí Američany 
z důvodu pomoci při žních! Mohl proto jako první navštívit paní Marii 
v jejich exilu ve Westerbuchbergu v Bavorsku.

Pan Wendland o tom sám píše:
„Paní Maria mi dala několik cenných rad,  týkajících se zdravotního 

stavu,  který  bych  mohl  mít  pod  kontrolou  správným  dýcháním 
a duchovním prohloubením.

S panem Alexandrem jsem často mluvil o pochybném zajištění vlastní ro-
diny. Co se toho týká, nejrychleji by se toho dosáhlo brzkým pensionováním, 
ale zase by to znamenalo (finanční) závislost na luteránské církvi.

Ale kazatelnu jsem nemohl opustit jako někdo, kdo poznal pravou Prav-
du a učení Kristovo skrze Poselství. Velmi mi leželo na srdci rozhodující 
setkání Poselství s církví. Po krátké úvaze mi pan Alexandr položil otázku, 
která mi později pomohla při jednáních: ‚Proč chcete jiným odejmout kus 
odpovědnosti?‘ (Postoj k Poselství.)“

Cesta domů zničeným Německem mu trvala dva týdny.
Doma ale pan Wendland nesměl vstoupit na kazatelnu a také žádnou 

službu v církvi nesměl vykonávat.
Jeho rodina ale směla přesto zatím bydlet na faře a to mi umožnilo, 

jako uprchlíkovi z ruské zóny, že jsem se směl u nich ubytovat.
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To mi umožnilo spoluprožívat duchovní boj mezi tradicemi evangelické 
církve a poznáním Pravdy z nového zjevení.

Pan Wendland použil tuto dobu nuceného odpočinku, nebo lépe ře-
čeno darovaného klidu, k sepsání 12 teologických statí, ve kterých se za-
býval články víry pohledem skrze Poselství.

To ho přivedlo k následujícímu náhledu, který zapsal:
„Pokus o reformaci církve od vedení po členy byl chybný, protože tato 

církev označila Poselství jako ‚bludné učení‘. Můj cíl byl potom mnohem 
skromnější.  Chtěl  jsem pomocí svých 12  statí  hlásit  Kristovo učení  ve 
smyslu Poselství. Povolení k tomu by bylo bývalo pozoruhodným aktem 
tolerance. Povoleno mi to nebylo, protože Poselství je s tradičním křesťan-
stvím neslučitelné!  Naproti  tomu mi  luteránská  církev  nabídla  opatření 
v tom smyslu, že mi bude vyplácet částečný plat!?! za odsloužená léta po 
dobu tří let. To mi dalo možnost studia pro nové povolání.“

Po tříletém studiu na universitě v Bonnu začal pan Wendland v roce 
1950  učit  na  reálce  v  Hagenu.  O  rok  později  začal  také  se  svou 
přednáškovou činností.

To,  co  mu  bylo  zakázáno  z  kazatelny,  vykonával  zodpovědně 
a duchovně  zesíleně  povoláním  ke  službě  k  šíření  Slova  při  zářijové 
slavnosti 1951. Přednášel otevřeně ve městě Hagenu o ústředních otázkách 
lidstva a odpovídal na ně Poselstvím.

V prosinci 1945 jsme směli zase poprvé prožít Slavnost zářící hvězdy, 
kterou sloužil po povolení paní Marie pan Hans von der Krone ve služeb-
ním bytě u Wendlandů. Zde také jsme vzpomněli 18. 4. 1946 Pánova na-
rození a zažili jsme první zpečeťování apoštolem von der Krone.

I v roce 1946 platil pro nás Němce v anglické zóně zákaz shromaž-
ďování – pouze uznané církve se směly shromažďovat. Tak jsme se směli 
setkávat pouze v bytě Wendlandových na třech slavnostech v roce.

V té době se už mohly konat slavnosti na Hoře.
Na slavnost „Svaté holubice“ v květnu 1946 jsem jel poprvé po válce 

i já. Slovy se nedá vyjádřit, co jsme prožívali, když jsme viděli a slyšeli 
zase paní Marii, slečnu Irmingard, apoštola Vollmanna. Nezapomenutelný 
byl okamžik, když paní Maria zvala k Hostině, žehnala ze Světla chleba 
a víno a pozdvihla kalich. Ze světlých výšin se otevřela brána a vysílala 
světelné vlny dolů na zem a jejich síla se dotkla našich srdcí.

S panem von der Krone, Erichem Wendlandem (který byl suspendován 
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ze svého úřadu evangelického duchovního) a se mnou jsme podle rad paní 
Marie pokračovali v pozemském budování kruhu Grálu v Hagenu a Ho-
henlimburgu.

V roce 1947 byl zrušen zákaz setkávání anglickou správou. Paní Maria 
pak určila dům učednice paní Otto v Hohenlimburgu jako světlý stánek 
(nyní stánek Světla).

Povolení slavností paní Marií bylo důležité, protože po celý rok 1947 
jsme my, Němci, nemohli cestovat.  Neměli jsme pasy, všechny tři zóny 
měly centrum v Berlíně a bylo téměř nemožné tam získat cestovní povo-
lení. Domluvili jsme se proto s panem Dr. Waltrem, který také povolení 
nedostal, že přejdeme přes hranice načerno. Jeli jsme do Mnichova a ve 
sněhu jsme přecházeli hory do Kufsteinu. Tam odtud vlakem do Schwazu. 
I když „černí“ hosté nebyli na Vomperbergu vítáni, dostali jsme ubytování 
a směli prožít slavnost Zářící hvězdy. Také paní Maria nás přijala. Hned po 
slavnosti jsme museli stejnou cestou odejít.

Při rozhovoru mi paní Maria řekla, že se jí zdá, že výstavba kruhu Grá-
lu v anglické zóně je příliš pomalá. Její výstavbou byl pověřen pan von der 
Krone a já. Slíbil jsem, že se budeme snažit ještě víc, abychom dosáhli 
cíle. Zároveň jsem žádal o pochopení stavu nepředstavitelné bídy, hladu 
a nedostatku všeho, kterým musí nyní každý jednotlivý Němec procházet, 
aby zajistil nejnutnější potravu a topivo.

Ve srovnání s tím se poměry v Rakousku, které bylo osvobozeno od 
Hitlerovy  diktatury  spojenci,  zlepšovaly  rychleji  tím,  že  Rakousko bylo 
podporováno okupačními mocnostmi. Přesto to trvalo tři roky, než v roce 
1948 paní Maria napsala do Mnichova:  „Prosím, napište mi telefonická 
čísla našich známých,  protože už brzy budeme moci telefonovat  i  tele-
grafovat do Německa.“

Na rozdíl od toho trval v Německu zákaz cestování i  v roce 1948. 
Když jsem žádal povolení k cestě do Tyrol – důvod Slavnost Grálu –, byl 
jsem odmítnut s tím, že důvod není dostatečný. Rozhodl jsem se proto, že 
zase přejdu hranice načerno. Tentokrát jsem šel jinudy vysoko v horách. 
Už jsem byl téměř za hranicemi, když jsem narazil na celníka, který mne 
okamžitě zadržel a dopravil do Insbrucku. Místo slavnosti na Hoře jsem 
trávil 4 dny ve vězení v Insbrucku. Ani potom mi nebylo dovoleno jet na 
Vomperberg, ale byl jsem s ostatními vězni dopraven na německé hranice 
a vypovězen.
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Brzy po návratu byla v západním Německu měnová reforma; každý 
dostal na hlavu 60 nových Marek. Bylo to nesmírně málo, ale byl to začá-
tek hospodářského vzestupu.

Na podzim roku 1948 podnikla paní Maria s rodinou cestu do Švý-
carska a navštívila tamější nositele kříže. Poslala pozdrav slečně Adele Cla-
sen, mé pozdější druhé paní: „Ve Švýcarsku to bylo krásné.“

Paní Maria pomocně pomáhala svými dopisy šířit nové vědění Posel-
ství mezi nositeli kříže, např. 15. 10. 1948 napsala slečně Clasen:  „Jsem 
ráda, že ubohému maličkému se milostivě otevřela brána.“ Týkalo se to 
smrti malého bratra slečny Clasen.  Paní Maria ještě za jeho života podle 
fotografie  poznala  a  řekla,  že  dítě  trpí  od  narození  nevyléčitelnou 
mozkovou chorobou.

Dopisem z listopadu 1948 jsem paní Marii oznamoval, že konečně bu-
deme mít pasovou kancelář v Düsseldorfu a pak snad snadněji budeme 
moci cestovat. Doufáme, že budeme moci přijet na slavnost.

Jako odpověď jsem dostal pohlednici:
Maria Bernhardt, Gralshöhe 26. 11. 1948
Vážený pane Lichtenbergu,
děkuji  za dopis  ze dne 17.  11.  1948.  Budu ráda,  když přijedete  na  

Vánoce. Jestli tu bude sníh, byla bych vám vděčná, kdybyste Margu začal  
učit lyžovat. Žel, u nás to nikdo neumí. Přivezte proto lyže s sebou. Zů-
stanete tak dlouho, jak budete moci. Leden je tu většinou slunný.

Mnoho pozdravů.
Paní Maria

Větší počet německých zpečetěných využilo první možnosti cestování 
a přijelo na vánoční slavnost. Jak si vzpomínám, byla tehdejší hala, vysta-
vená v roce 1932, příliš malá pro všechny účastníky. Musely být slavnosti 
dvě. Tak velký počet účastníků tu nemohl být od roku 1937, kdy byla po-
slední Pánova slavnost na zemi.

Pro mne byla tato slavnost zvlášť důležitá. Dostal jsem povolání, zlatý 
kříž, se slovy:

„Tvoje  duše  touží  sloužit  Svatému  Grálu.  Dlouhá  byla  tvoje  cesta, 
mnoho těžkého tě potkalo, ale konečně je ti jasné, že tvoje jméno, které 
nosíš,  ti ukazuje cíl tvé cesty – ‚Den Lichten Berg‘ (Pozn. překladatele: 
‚Světlý hrad‘). Teď, když jsi prohlédl, stoupej po cestě. Tvoje víra se stane 
přesvědčením a to má z tebe na lidi viditelně vyzařovat. Věrně a  pevně 
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máš stát při výpadech temna, protože víš, kde je tvůj pravý domov.“
Na vyžádanou fotografii paní Maria napsala:
„Nechť síla Světla naplní tvou duši a vede tě k domovu!“ Gralshöhe, 

31. 12. 1948.
Vedle velkého duchovního dění během slavnosti na Hoře jsem začal 

s Margou za krásného, slunného počasí lyžovat v okolí sídla. Při tom vzpo-
mínám na jeden zážitek. Po novoroční slavnostní bohoslužbě jsem stál ve 
fraku před halou a mluvil s přáteli, když mě paní Maria nechala zavolat, 
jestli jsem nezapomněl na to, že mám s Margou lyžovat. Marga stála u brá-
ny a čekala na mne. Co mi zbývalo. Rychle jsem obul lyžařské boty a přes 
frak bundu. A už jsme spěchali na stráň.

V únoru jsem paní Marií napsal: „Rád vzpomínám na svoji malou žá-
kyni. Přikládám fotografii, kde je Marga na lyžích. Doufám, že od té doby 
měla víc příležitostí, aby se pocvičila, protože jí lyžování šlo dobře. Pro-
sím, vyřiďte Marze upřímné pozdravy.“

Ze správy Grálu na Vomperbergu začaly v roce 1947 přicházet směrni-
ce pro pozemskou výstavbu Hnutí  v  Německu. Pro „britskou okupační 
zónu“ jmenovala paní Maria apoštola von der Krone duchovním vedoucím 
v Hagen-Haspe (Westfelen). Jako správního vedoucího jmenovala paní Ma-
ria pana Rudolfa Miera v Münsteru.

Protože se od roku 1948 pasové záležitosti vyřizovaly v Düsseldorfu, 
neměli  jsme  s  cestováním  potíže  a  mohl  jsem  zase  jet  na  květnovou 
slavnost (zase dvě slavnosti).

V létě 1949 jsme se dověděli, že se učedníku panu Dr. E. Walkhoffovi 
podařilo se převézt Pánovo pozemské tělo z ruské zóny na Vomperberg. 
Podnět k tomu vyšel od paní Marie. Postavila Dr. Walkhoffa do těžké poli-
tické situace mezi  „východ“ a „západ“ v rozděleném Německu.  Byl to 
těžký úkol a dlouhodobá jednání s ruskými vojenskými úřady v Sasku. 
I přes důsledné naléhání pana Walkhoffa na získání povolení k exhumaci 
a k převozu rakve byl úřadujícím ruským důstojníkem odmítnut.

Rusové měli totiž panický strach z moru.
V noci se ale dostalo panu Walkhoffovi pomocí světlé zprávy rady, aby 

další den šel na totéž místo a do stejné kanceláře se žádostí o exhumaci. 
Tento den tam byl jiný ruský voják. Tentokrát překonal pan Walkhoff ná-
mitky ruských důstojníků a dostal povolení k exhumaci a dále k převezení 
ostatků do Tyrol.
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Tak mohl pan Walkhoff splnit duchovní úkol a přivézt Pánovy ostatky 
17.–18. srpna 1949 ze starého hřbitova v Bischofswerdě – z místa jeho 
pozemského narození – na Svatou Horu v Tyrolích.

Po  dokončení  stavby  pyramidy  následovalo  posvěcení  a  slavnostní 
uložení Pánových ostatků dne 10. října 1949.

V prosinci 1949 jsem také navštívil poprvé od války své rodné město 
Berlín, svou matku a sestru. Tato čtvrt byla naštěstí v americké zóně. Při 
této příležitosti jsem také navštívil kruh Grálu v Berlíně, také v americké 
zóně  (v  ruské  zóně  bylo  vše  zakázáno).  Jednalo  se  o  vilu,  která  byla 
kruhem nejdříve pronajata od státu a později odkoupena Společností pro 
duchovní poznávání. Koupi zprostředkoval pan Springmeier.

S  velkým  nasazením  západních  i  východních  nositelů  kříže  byla 
v přízemí  vybudována  hala  pro  pobožnosti,  i  když poválečné možnosti 
byly velmi omezené. Pod halou byly vybudovány místnosti pro hosty, pro 
návštěvníky z východního Berlína, protože spojení bylo velmi špatné a ná-
vštěvníci museli přenocovat. V této hale jsem prožil slavnost Zářící hvězdy 
1949.  Podal  jsem o  tom zprávu  paní  Marii.  Oznámil  jsem jí  dále,  že 
místnost byla vyzdobena „plaketou se zvony“ od berlínského sochaře Hans 
Füssela.  V tomto dopise jsem požádal  paní  Marii  o  povolení  pro kruh 
v Hagenu,  aby náš  kruh směl  dát  vyhotovit  odlitek „plakety se  zvony“ 
z originálu, který se nacházel na Vomperbergu.

V tomto dopisu jsem vzpomínal  na  svoji  úlohu loni,  kdy jsem učil 
Margu – dnes sedmiletou lyžovat –, a že doufám, že má Marga dost pří-
ležitostí lyžovat a učit se.

Odpověď paní Marie:
Gralshöhe, 31. 1. 1950
Milý pane Lichtenbergu!
Děkuji za Váš dopis ze dne 22. 1. Co se týká „plakety se zvony“, musím  

Vaši žádost odmítnout, protože povolení bylo uděleno pouze pro berlínský  
kruh, ke kterému dárce pan Füssel patří.

Těší nás, jestliže budete moci přijet v květnu s maminkou a sestrou na  
Vomperberg. Žel, naše bázlivá Marga nelyžuje, říká: „Kdyby tady byl pan  
Lichtenberg!“

Srdečně Vás zdraví
Vaše paní Maria.

Až do této doby vybírali na hranicích clo rakouští celníci a ti byli velmi 
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přísní, takže jsme nemohli přivézt autem zboží, které na Hoře nutně potře-
bovali.  Jednou  jsem vezl  zasklené  dveře  pro  knihovnu paní  Marie,  ale 
celníci prohlásili, že nesmí přes hranice. Dohadoval jsem se s nimi velmi 
dlouho,  ale pak jsem se rozhodl,  přidal  plyn a projel  celnicí  před pře-
kvapenými celníky. Paní Maria tak měla zasklenou knihovnu.

Na květnovou slavnost jsem přijel s maminkou a se sestrou, obě byly 
slečnou Irmingard  zpečetěny (1950)  a  obě se  poprvé  účastnily  Večeře 
z rukou paní Marie. Na vyžádanou fotografii paní Maria sestře napsala:

„Síla Slova ti vydláždí cestu do světlých výšin. Paní Maria.“
Na zářijovou slavnost jsem zase přijel a na mé přání mě paní Maria při-

jala. Tentokrát jsem měl osobní otázku. Řekl jsem:
„Šest let po odchodu mé paní se cítím stále osamělejší a postrádám 

vlastní domov. Při slavnosti na Hoře jsem se seznámil se slečnou Adele 
Clasen z Mnichova, stejně tak moje matka i sestra. Toužím po spojení se 
slečnou Clasen a chtěl bych se ujistit, jestli je to pro nás oba v souhlase 
s paní Marií.“

Paní Maria řekla, že sama o tomto spojení uvažovala a naše manželství 
schválí.

V příštím roce jsem přijel na květnovou slavnost s matkou a sestrou 
a strávil  jsem  na  radu  paní  Marie  2–3  týdenní  dovolenou  na  Hoře. 
5. 6. 1951 mě paní Maria přijala, ptala se na mé poměry, na můj názor na 
politika  Konrada  Adenaura,  na  rozdělení  Německa  na  Západní  a  Vý-
chodní, a jeho jmenování kancléřem a ministrem zahraničí. Řekl jsem, že 
si myslím, že on, jako přísný katolík, a po dohodě s papežem, bude udr-
žovat  Západní  Německo katolické  a  Východní  Německo  v  ruské  zóně 
evangelické. Byla to obtížná situace a vývoj se dal těžko předvídat.

Vrátil jsem se k našemu rozhovoru z loňského roku a oznámil jsem, že 
slečna Clasen je ochotna si mě vzít, jestliže se přestěhuji do jižního Ně-
mecka. Chtěla by žít v Mnichově, také aby byla blíže paní Marii a slečně 
Irmingard. Nepomýšlí na to, že by se přestěhovala do severního Německa. 
Jestliže o ni stojím, musím přijít do jižního Německa.

Paní Maria se zeptala: „Můžete se přestěhovat na jih?“ – „Ale kam?“ – 
„Mnichov.“ A dodala s povzbuzujícím úsměvem: „Mohl byste to stihnout 
do zářijové slavností?“ – „Pokusím se.“

Příští dny a týdny jsem se přesvědčil, jak rychle se uskutečňují záměry, 
pokud jsou Světlem chtěny. Spojil jsem se se svými dodavatelskými firma-
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mi, jejichž zástupce pracoval v Mnichově, a ten mi zjistil, že je v Mni-
chově na prodej železářský obchod. Dne 1. 7. jsem se stal spolumajitelem 
tohoto obchodu v Mnichově, který se později stal velkoobchodem a eko-
nomickým základem pro mne a mou rodinu. Hned jsem si tam také pro-
najal místnost, kam jsem dostal 7. 7. 1951 od paní Marie pohlednici:

„Milý pane Lichtenbergu, děkuji za Váš dopis. Jsem ráda, že přijedete 
do Mnichova. Všechno dobré a srdečné pozdravy od Vaší paní Marie.“

Byl to krásný pocit, bydlet tak blízko Vomperbergu. Spřátelil jsem se 
s mnohými obyvateli sídla. Byl jsem pozván na oslavu narozenin (na kávu) 
17. srpna 1951, i na jiné aktivity, které provozovali obyvatelé Hory s lás-
kou k paní Marii a celé rodině.

Zářijová  slavnost  1951  začala  také  dvěma  slavnostmi  a  na  vánoční 
slavnost 1951 jsem také na Horu přijel.

Tato zimní slavnost byla poslední slavností v malé, staré hale z roku 
1932, ve které mohli nositelé kříže slyšet „Slovo Páně“ z jeho vlastních úst 
a vycítit Boží velikost.

Hned po ukončení slavnosti se začala hala bourat. Před tím, na podzim, 
se postavily základy pro novou, větší halu. Přitom se zjistilo, že staveniště 
na  východní  straně  haly  blízko  příkrému  horskému  převisu  se  skládá 
z volného štěrku, a prostor se musel zpevnit stovkou nebo i více piloty, aby 
stavbu unesly. Tuto těžkou a časově náročnou práci si vzal na starost pan 
Alexandr. Dodnes ho mám před očima, jak sedí, zahalen do kožešin, ve 
sněhu a v  zimě.  Paní  Maria,  jako paní  stavby,  přicházela na  staveniště 
a mluvila s panem Alexandrem.

Stejně tak byli obyvatelé Hory podporováni mnohými  dobrovolnými 
pracovníky kruhů Grálu, většinou z Německa.

I přes velkou zimu pokračovaly stavební práce podle plánu. Tesařské 
práce provedla firma Liner ze Schwazu. Ostatní stavební práce prováděli 
podle možnosti za odborného vedení vlastní síly.

Začátkem května jsem si vzal dovolenou ze svých obchodů v Hagenu 
a v Mnichově a přihlásil jsem se do sílících řad dobrovolných pracovníků. 
Muži bydleli v jedné ubytovně (Lager) v sídle a stravovali se ve Weber-
hofu, kde vařila paní Wagnerová. V té době byla hrubá stavba hotova, pra-
covalo se uvnitř. Byl jsem přidělen k panu Siffriedovi, který stříkal herakli-
tové  desky  bílou  barvou.  Pokrývala  se  střecha  a  podlahy.  Pracovní 
nasazení  všech bylo  nepředstavitelné;  pracovalo se  od  brzkého rána  do 
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pozdního večera s malými přestávkami. Obyvatelé Schwazu a Vompu ne-
věřili, že se to povede, ale stalo se. Od jedné slavnosti ke druhé slavnosti 
stála nová hala.

O předslavnosti ráno 29. května 1952 jsme pozdravili s radostí a díkem 
Pánovu vlajku před domem Grálu s přesvědčením, že je vše připraveno pro 
zasvěcení nového chrámu a tato slavnost bude základním kamenem pokra-
čování Pánova díla skrze paní Marii, slečnu Irmingard a pana Alexandra.

Slavnostní zasvěcení haly provedla paní Maria odpoledne v rámci před-
slavnosti. Vysoký duchovní význam stavby oznámila paní Maria ve svém 
projevu tím, že se jedná o „Chrám splnění“.

Všichni, kteří jsme se v této hodině směli zúčastnit slavnosti a vkročit 
do chrámu, jsme byli až překonáni velikostí a výškou haly, zvláště když 
jsme její rozměry porovnávaly s původní halou. Plánování nové haly bylo 
ještě velkorysejší, což se prokázalo při pozdější úpravě, kdy se rozšiřovala 
místa k sezení na 1600, zatímco nyní to byla asi čtvrtina.

Zvuk nových varhan vypudil všechny ostatní myšlenky a my se otevřeli 
citu. Apoštol H. Vollmann četl úvodní přednášku k předslavnosti „Slavnost 
svaté Holubice“ a oslovil připravené nositele kříže, kteří žádali o zpečetění.

K první hlavní slavnosti v novém chrámu v roce 1952 nás zvaly zvony 
– jejichž trojzvuk „Spravedlnost – Láska – Čistota“ se ozýval ze zvonice, 
která zůstala nezměněna jako při staré hale.

Když jsme znovu vstoupili – tentokrát za denního světla – do haly, byli 
jsme znovu překvapeni její velikostí a jednoduchostí. Pohled se zastavil na 
stovkách rudých růží,  které  visely  na  polokruhovém oltářním prostoru. 
K oltáři vedly tři a čtyři stupně. Za oltářem byl fialový závěs a na něm Pá-
nův obraz v životní velikosti v ornátu, který při slavnostech nosil. Vedle 
oltáře stály vysoké židle pro paní Marii a slečnu Irmingard. Po straně blíz-
ko židlí dam stály na vysokém podstavci sedmiramenné svícny, které vy-
tvořil za života Pánova učedník Richard Nagel pro první halu. V oltářním 
polokruhu na straně byl stůl s chlebem a vínem pro Hostinu.

Po pravé a levé straně seděli apoštolové Imanuele: paní Vollmannová 
a pan Alexandr, o jehož židli se opírala zelená „Vlajka Páně“ a tím vlajka 
Grálu se zlatým, zářícím křížem s paprsky.

Na oltáři bylo sedm svící – jako posvátné číslo Vůle Boží, v jejíchž 
středu byla červená nádoba jako symbol Svatého Grálu, před ní z pochvy 
vytažený meč jako znamení dnešního soudu pro lidstvo. Samotná pochva 
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visela z oltáře dolů Meč byl zakřivený a pochva bohatě zdobená.
Při prvních zvucích varhan vstoupily poprvé paní Maria a slečna Ir-

mingard do posvěceného prostoru, ve kterém probíhala Slavnost svaté Ho-
lubice, jak ji Pán na všechny časy ustanovil. Apoštol H. Vollmann přečetl 
slova, která pronesl Pán při jedné slavnosti. Pak následovala Pánova slova 
o významu zpečetění pro lidského ducha jako nejvýznamnějším dění jeho 
bytí a nejen pro pozemský život. Slečna Irmingard zpečeťovala.

Pan Vollmann uzavíral sňatky a žehnal starším manželstvím. Potom pan 
Vollmann povolal ty, kteří obdrželi první volání pro službu Grálu na zemi.

Povstali  jsme a prožívali ten okamžik, kdy paní Maria vystoupila za 
oltář a vyprosila požehnání ze Světla na chléb a víno a nás pozvala k Hosti-
ně, která nás měla poutat na věčné časy. Pak paní Maria pozvedla kalich – 
nejvyšší bod slavnosti – a my přijímali s otevřenými srdci požehnáni ze 
Světla. Na konci poslala paní Maria lidem toužený mír,  pozemské štěstí 
a trvalé hodnoty až na věky skrze Pánovo Slovo a končila slovy: „Působte 
vítězně ve Slově.“

Odcházeli jsme dojati a naplněni vůlí konat dobro.
Touto květnovou slavností 1952 a posvěcením chrámu na Vomperber-

gu začal pro veškeré Hnutí Grálu celosvětový vývoj za tichého působení 
paní Marie.

Nový životní úsek začal pro mne a mou ženu Adele, roz. Clasen, pro-
tože jsme byli oddáni v novém chrámu. Moje paní byla ve službě od rána 
do noci  v  „Gästehausu“,  zatímco já jsem trávil  dny rozhovory se  svou 
tchýní a švagrem. Paní Maria dovolila oběma, i když nebyli nositeli kříže, 
prožít s námi všechny tři dny slavnosti. Také moje matka a sestra se zú-
častnily naší svatby.

Po slavnosti mne a mou ženu paní Maria přijala v Pánově přijímacím 
pokoji ve správní budově. Moje žena vstoupila poprvé do této místnosti, 
vybavené krásným nábytkem a uměleckými předměty, já jsem tam byl při-
jat Pánem již v roce 1936 a 37. Na rozhovor se již nepamatujeme, ale 
víme podle radosti paní Marie, že jsme uzavřeli svazek na celý život.

Slova paní Marie pod její fotografií nás varovně upozorňovala na to, že 
požadavky na sňatky podle Poselství jsou přísnější. Slečna Irmingard nám 
věnovala obrázek v podobném smyslu:

„Společně jste nyní nastoupili světlou cestu, která vás povede k cíli. Ir-
mingard, 30. 5. 1952.“
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Po těchto slavnostních dnech na Hoře a po krátké cestě do Švýcarska 
jsme si zařídili byt v Mnichově. Paní Maria poradila Adéle, aby dala výpo-
věď v lázních Tölz, kde pracovala jako rehabilitační sestra u prof. Langa, 
který litoval, že odchází. Toto povolání bylo pro Adélu z počátku těžké, 
přestože práce s nemocnými lidmi byla splněním její vnitřní prosby. Slova 
jejího povolání při vánoční slavností 1946 byla:

„Maria ti věnuje sílu, abys přinášela nemocným lidem pomoc. Mysli 
však na to, že s nemocným tělem se musí uzdravit i duch. Tuto pomoc jim 
můžeš přinést svým příkladem. Bude to pro ně důkaz, že jsi ve slovech 
Imanuele našla to nejvyšší.“

Na narozeniny paní Marie v tomto roce jsme dostali pozvání od správy 
Grálu na kávu a program, který připravili obyvatelé Hory.

Před zářijovou slavností prožila Adéla radostné překvapení. Slečna Ir-
mingard jí přidělila službu u oltáře, kterou směla vykonávat po mnoho let.

Další vzpomínka se vynořuje na tuto dobu – paní Maria převzala re-
stauraci Weberhof od rodiny Wurm. Tito majitelé provozovali kromě hos-
podářství i výčep. Protože ale začalo na Horu přijíždět mnoho lidí, i z cizi-
ny,  na  Slavnosti  a  jako  hosté  rodiny  Bernhardtovy,  podporoval  pan 
Bernhardt  po celá léta přestavbu Weberhofu na restauraci.  Později  pan 
Bernhardt  (Alexandr?)  zprostředkoval  darování  a  přestavbu  dřevěného 
domu, který si původně v osadě postavili manželé Gecks – a zřídil tam 
depandance Weberhofu.

Stoupající požadavky stále se zvyšujícího počtu hostů i cizinců, zvláště při 
slavnostech, způsobily, že rodinný podnik Wurmů nemohl těmto požadavkům 
vyhovět. Po celá staletí je v Tyrolsku nemožné koupit nějaké hospodářství. 
Majitelé dávají pozemek pouze výměnou, přičemž výměna bývá cennější než 
původní majetek. Tak se muselo stát i zde, aby se zajistila samostatnost sídla 
a jeho  úloha  v  budoucnosti.  Manželé  Wurmovi  vyměnili  Weberhof  za 
Vomperhof, což je podstatně větší hostinec ve vesnici Vomp. Později jsem 
mluvil se synem a dědicem rodiny Wurm a ten mi řekl:  „Věděli jsme, že 
Vomperhof je třikrát cennější než Weberhof – ale oni to chtěli.“

Weberhof se stal pohostinstvím správy Grálu a byl přestavěn, aby od-
povídal požadavkům. Adele se přihlásila s ostatními nositelkami kříže na 
pomoc při čištění a renovaci starého domu. Paní Maria přísně dohlížela na 
všechny práce a jejich pečlivé provedení. Vedením hostince – jako hostin-
ská – byla pověřena paní Marií paní Blandine Wagner, která u rodiny pra-
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covala již mnoho let.
V červenci 1953 navštívila paní Maria učednici paní Marii Luft, v je-

jímž domě v Mnichově ji navštěvovali manželé Bernhardtovi po první svě-
tové válce. Tam se scházeli i jiní návštěvníci a tam se také četly první Pá-
novy přednášky. Pani Luft byla také malířka. Byla zpečetěna Pánem jako 
jedna z prvních nositelek kříže a o vánoční slavnosti 1931 povolána jako 
učednice. Když se na počátku třicátých let vytvářel v Mnichově kruh, díky 
učednici paní Gecks, dala paní Luft k disposici velký rohový pokoj svého 
bytu jako místnost na pobožnosti.

Paní Maria napsala o tomto dni mé paní v dopise ze 17. 7. 1953:
Milá paní Lichtenberg,
byla  jsem  u  paní  Luft  od  půl  deváté  do  oběda.  Pak  jsme  jeli  do  

Rosenheimu (na návštěvu učedníka Ericha Walkhoffa) a k jezeru Chiem.  
Byla jsem ráda,  že je  mi dobře.  Nebyla jsem ani  trochu unavená.  Bylo  
krásné počasí. Žel, výstavu knih v průchodu (výklad Nadace Poselství) jsme 
ještě neviděli. Pozdravujte svého muže. Srdečně Vás zdraví

Vaše paní Maria.
Za několik týdnů, po zářijové slavnosti 1953, byla Adele na návštěvě 

u slečny Irmingard v její malé kanceláři v přízemí správní budovy, když 
vstoupila  do  dveří  paní  Maria.  Hovořila  se  slečnou  Irmingard 
a z otevřených dveří ji prozařovalo podzimní slunce. Při pohledu na paní 
Marii zaslechla Adele hlas: „Vidíš paní Marii naposled.“ Adele nechtěla uvě-
řit a zeptala se nitrem: „Proč?“ a slyšela zase: „Vidíš paní Marii naposled.“

Několik dní potom měla Adele v Mnichově sen, který už dříve upozor-
ňoval na bolest. Seděla na vysokém stromě, obloha nad ní, prostor kolem 
ní – vše bylo šedé, pod ní tekla pomalu plynoucí šedá řeka. Voda, zvláště 
šedá voda, znamenala v jejích snech vždy neštěstí.

O tom, co se stalo, nám napsala slečna Irmingard 18. září 1953:
Milá paní Lichtenberg,
možná,  že  jste  se  již  dozvěděla  o  matčině  nehodě.  V  úterý  upadla  

v ložnici přes koberec a zlomila si pravou stehenní kost a levou ruku v zá-
pěstí. Leží v nemocnici v Insbrucku. Umíte si představit, jak je to pro nás  
hrozné. Celkově se jí vzhledem k jejímu stavu nedaří špatně, ale vědomí, jak  
dlouho  to  bude  trvat,  je  stísňující.  Posílám  vám  mnoho  srdečných  
pozdravů.

Irmingard Bernhardt
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Tato těžká doba pro paní Marii na klinice v Insbrucku trvala do polovi-
ny prosince.

15. 12. 1953 jsme dostali pohlednici z Vomperbergu:
„Milá paní Lichtenberg, není to nádherné, že paní Maria je opět doma 

a všechno jde dobře. Srdečně zdraví Inge Land.“
A roztřesenou rukou připsala paní Maria:
„Srdečné pozdravy od Vaší paní Marie.“
Tato zpráva nás zastihla uprostřed stěhování. Toto nastalo zcela neče-

kaně. Stěhovali jsme se do Mnichova, Möhlstrasse 25, kde byla místnost 
pro pobožnosti. V bytě bydlel učedník Dr. Friedrich Rauber, který se ze 
zdravotních důvodů musel odstěhovat a byt byl k disposici bytovému úřa-
du.  Po  válce  bylo  bytů  málo  a  všechny  byly  přísně  obhospodařovány. 
Chtěli jsme ale byt zachovat pro pobožnosti – proto jsme se rozhodli, že se 
tam nastěhujeme my, tři dny před svátky. Byt byl velký, 7 pokojů se třemi 
podnájemníky a silně válkou poškozený. Byt Dr. Raubera byl ve druhém 
poschodí a místnost pro bohoslužbu byla v bytě v prvním poschodí. Pro-
tože jsme ale uvažovali, že v budoucnosti se v tomto domě vytvoří stánek 
Světla, rozhodli jsme se pro toto stěhování.

Po nastěhování začal ale pro nás nový úsek života.
V  prvním  poschodí  bydlela  tenkrát  vedoucí  kruhu  učednice  paní 

Elizabeth Gecks s paní Marií Luft. Paní Gecks před tím žila celé roky na 
Hoře v blízkosti Pána a byla jím poslána do nížin jako učednice, aby šířila 
Poselství.

To bylo možné pouze na začátku třicátých let za vlády presidenta Hin-
denburga. Ve stejné době a za stejným cílem byla založena „Přírodovědná 
společnost  stoupenců  Grálu  e.  V.“  Jméno  bylo  Pánem  povoleno 
a společnost  byla  založena  v  Berlíně.  Společnost  a  její  členové  bydleli 
v krásném  domě,  kde  byl  také  prodej  grálské  literatury  a  byly  tam 
místnosti pro přednášky a pro hledající. Duchovním vedoucím byl do roku 
1936  učedník  Randolph  Freeman-Eales  (původem  Angličan),  který 
v domě bydlel, prováděl úkony Grálu a žehnání dětem.

Osobně jsem i já zažil působení učedníka Freemana, se kterým jsem se 
jako hledající setkal v roce 1935. Od něj jsem získal Poselství, Z dozně-
lých tisíciletí a Zaváté doby se probouzejí.

V roce 1936/37 byla tato společnost na doporučení Pána rozpuštěna, 
aby se předešlo zákazu a zabavení  majetku nastupující  politickou mocí 
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(NSDAP).
Ze stejného důvodu bylo v roce 1937 zrušeno nakladatelství „Der Ruf“ 

v Mnichově.
Po skončení druhé světové války a po pádu Hitlera v květnu 1945 se 

stalo zase z domu na Möhlstrasse  25  centrum setkávání nositelů kříže. 
Brzy po našem nastěhování se do domu mě pověřila paní Maria (1953), 
abych podporoval paní Gecks při vedení kruhu a převzal obchodní úkoly.

Zanedlouho mne navštívil Dr. Erich Walkhoff jako vedoucí pro celé 
Německo a oznámil mi, že paní Gecks nemůže ze zdravotních důvodů vy-
konávat  úkol vedoucí  kruhu v Mnichově a paní Maria mne určila jako 
„duchovního vedoucího“ a pana F. Kunbergera jako „obchodního vedoucí-
ho“.

To znamenalo v Mnichově konec jedné éry, kdy Pánem připravovaná 
učednice ve stáří odstoupila. Byla to jedna z prvních generačních změn, 
kdy nastoupila mladší, předválečná generace nositelů kříže a převzala od-
povědnost za vedení.

Nejdůležitější úkol pro větší počet pověřených byl udržet určitou har-
monii a životnost, vyvolanou osobností paní Gecks – a dokázat ji udržet. 
V tomto smyslu jsme udržovali měsíční setkávání nositelů kříže, kteří pro-
cházeli  nejrůznějšími  zkušenostmi  a  zážitky  –  a  povzbuzovali  se 
k duchovní spolupráci. Další roky pracoval smíšený pěvecký sbor pod ve-
dením Rudolfa Perglera. K povzbuzení mladých umělců z řad nositelů kří-
že se provozovaly domácí koncerty, někdy s pozvanými hosty.

Pro rozvoj a budoucnost kruhu hrála stále paní Gecks nesmírně důleži-
tou  úlohu  k  velké  radosti  všech  zúčastněných  –  pořádala  i  nadále 
pravidelná setkávání dětí a mladistvých v tomto domě. Po dlouhá léta jsem 
slýchával od tehdejších mladých mužů a žen, jak rádi chodívali na tato se-
tkání s paní Gecks a jak rozhodujícím způsobem ovlivnila jejich vlastní vý-
voj  v  oněch tak důležitých letech.  Její  přesvědčení  o  Pánově Božském 
Synovství zůstalo v těchto jejich svěřencích hluboko zakotveno.

Zároveň ale platilo, že v grálském kruhu se dvěma sty zpečetěných je 
nutno obstarávat ve velkoměstě vnější, společenský rámec, který se v mi-
nulých letech války nemohl odpovídajícím způsobem vyvíjet.

Hlavním  úkolem  vedoucího  kruhu  byly  nedělní  pobožnosti  a  bylo 
nutno z nich vytvořit nejdůležitější událost v rámci naší komunity. Pod-
statný předpoklad pro to byl odpovídající prostor pro pobožnosti.
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Úkolem bylo tedy zvětšení a úprava naší místnosti. Ta stále vypadala 
tak, jako když tam chodíval Pán s paní Marií na návštěvu na počátku dva-
cátých let.

V přípravných  pracích  na  úpravě  místností  a  stánků  Světla  působil 
učedník Erich Walkhoff spolu s paní Marií, slečnou Irmingard a panem 
Alexandrem a vytvořili platné zásady pro tyto úpravy.

Po předchozích diskusích v tomto smyslu vypracovala skupina architek-
tů (Helmut Schöner, Edgar Frasch, Georg Pein, Armin Mayer-Voigt) plán 
na rozšíření místnosti a vytvořila model, který jsme s manželkou dopravili 
na Vomperberg.

Tento věcně architektonický návrh označila paní Maria za dobrý. Tím 
byla umožněna s duchovní podporou paní Marie přestavba domu „Mni-
chov, Möhlstrasse 25“ jako jednoho z prvních stánků Světla.

Společně, v radostné spolupráci,  jsme většinu stavebních prací vyko-
návali vlastními silami všech nositelů kříže v létě 1954. Místnost jsme vy-
bavili novým oltářem, opatřili 100 sedadel a odpovídající osvětlení. Zá-
roveň se renovoval celý dům včetně všech válečných poškození.

Po schválení domu jako stánku Světla jsme se rozhodli, že Hnutí Grálu 
otevřeme veřejnosti a budeme konat vlastní přednášky. Hlavním řečníkem 
byl Dr. Rauber – učedník – a při jeho přednáškách byl sál naplněn do po-
sledního místa. V domě na Möhlstrasse 25 bydleli a působili tři Pánovi 
učedníci a byla to doba zvěstování Slova, kdy přednášeli na téma Poselství 
pánové Dr. Rauber, H. Schöner, R. Pergler a jiní.

Nezapomenutelný  byl  večer  v  Německém museu  v  Mnichově,  kdy 
přednášel Dr. Rauber pro veřejnost a prohlásil:

„V Abd-ru-shinovi, který přinesl Poselství ‚Ve Světle Pravdy‘, povstal 
Syn Člověka,  Imanuel,  Ježíšem ohlášený.  Jako důkaz Abd-ru-shin nese 
znamení svého vysokého postavení a on, Dr. Rauber, ho viděl. Živý kříž 
Pravdy z Něj vyzařující a Holubici Boží nad ním.“

Nám, zpečetěným, při těchto slovech hlasitě tloukla srdce, ale ostatní 
návštěvníci neprojevili zájem. Takže bylo dohodnuto, že se to již nebude 
opakovat.

Učedník Dr. Viktor Walter, vedoucí „Nadace Poselství Grálu“ pověřil 
mne funkcí zástupce Nadace v našem kruhu. Tak jsem se s ním účastnil 
důležitých jednání v Mnichově. Takto jsem byl účasten schůzky pana Dr. 
Waltera  a  pana  Kurta  Grosse  z  Augsburgu  v  hotelu  na  mnichovském 
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hlavním nádraží. Tam povolal Dr. Walter v souhlase s paní Marií Dr. Kurta 
Grosse statutárně jako svého nástupce v Nadaci v případě jeho odchodu.

Této schůzce předcházelo výroční zasedání „Mezinárodního hnutí Grá-
lu“ na Vomperbergu, jehož jsem se s Dr. Walkhoffem zúčastnil. Tam vy-
zval pan Alexandr přítomné vedoucí, aby za sebe určili nástupce, který by 
v případě smrti nebo jiných zábran mohl v jeho činnosti pokračovat. Dr. 
Walter se zeptal pana Alexandra, jestli se to týká i jeho, nejmladšího ve-
doucího. Jako by to bylo dnes, slyším znít v uchu mocný hlas pana Ale-
xandra: „To platí i pro vás, pane Dr. Waltr.“

Pan Dr. Walter zemřel v roce 1957 nečekaně brzy ve svých 52 letech 
jako první z vedoucích. Byli jsme otřeseni a viděli jsme, že bylo moudré, 
aby  se  toto  opatření  paní  Marie  a  pana  Alexandra  vztahovalo  i  na 
učedníky.

To platilo i v jiných oblastech veřejné výstavby Hnutí Grálu. V těsné 
duchovní  spolupráci  s  paní  Marií  vypracoval  v  tomto  desetiletí  Dr. 
Walkhoff předpisy pro grálské pohřby v nížinách, jako jediné veřejné grál-
ské dění.

Za Pánova života se grálské pohřby konaly pouze na Hoře,  alespoň 
podle mého soudu. Vycházejíc z Pánem daných zásad a Jeho výběru slov, 
pokračovala paní Maria s průběhem pohřbu. Zvláštní význam měla pro 
vykonavatele pohřbu barva zeleného pláště. Prožil jsem, jak pečlivě  Dr. 
Walkhoff vybíral návrhy na plášť pro vykonavatele. Odjel do Londýna 
a vyžádal si návrhy nejlepších anglických ateliérů, podle kterých byly zho-
toveny první zelené pláště v mnichovském krejčovství.

Dr.  Walkhoff převzal  sám jako vykonavatel  první  pohřby a stanovil 
jejich průběh podle předobrazu z chrámu na Svaté Hoře. V této formě pak 
probíhaly pohřby a vykonavatelé byli z kruhu Grálu. V Mnichově jsem 
směl k nim patřit i já.

V těchto letech se odehrála také další důležitá událost v Mnichově. Tý-
kalo se to převzetí  domu na Möhlstrasse 25 ze soukromého vlastnictví 
paní Marie Luft spolkem „Grálská správa pro Německo“.

Jako mnoho jiných německých rodin přišla paní Luft o všechen maje-
tek v důsledku inflace a její dům byl silně poškozen nepřátelskými nálety. 
Na stáří jí nezůstalo nic a oprava domu byla pro ni nemyslitelná.

Jako nájemce domu a vedoucí kruhu jsem úzce s paní Luft spolupra-
coval a navrhl jsem jí, aby uzavřela s hlavním nájemcem „Správou Grálu 
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pro Německo“ životní smlouvu. Jejím jménem jsem jednal s Dr. Walkhof-
fem, vedoucím spolku,  a dohodli jsme se. Smlouva znamenala pro obě 
strany dobré řešení. Dům a pozemek na nejlepším území Mnichova připa-
dl jako vlastnictví „Správě Grálu pro Německo“ a paní Luft byla zbavena 
starostí s údržbou domu, a odešla podle svého přání na Vomperberg a byla 
tam až do konce života zaopatřena.

Tak plynuly roky v radostné spolupráci všech nositelů kříže, jak mla-
dých tak starých.

Po  válce  se  dostávala  do  popředí  mladá  generace,  která  studovala 
v Mnichově a našla cestu ke Hnutí Grálu. Hledala své ideály a představy, 
které by řešily generační problémy a urychlily provádění úkolů.

Ukázalo se, že zase nastal okamžik pro generační výměnu vedoucích 
kruhů. V dubnu 1957 povolal Dr. Walkhoff pana Helmuta Schönera za ve-
doucího kruhu v Mnichově.

Po vylíčení událostí v mnichovském kruhu se opět vracím do Tyrol 
a k tehdejším událostem. Moje paní Adéla a já jsme se účastnili vánoční 
slavnosti v prosinci 1953.

Slavnost „Zářící hvězdy“, slavnost „Růže“, byla paní Marií posvěcena 
na slavnost „Božské Lásky“ jako dík za své působení. Ale tentokrát po-
prvé nemohla paní Maria žehnat  hostinu a zvát na ni.  Zůstává nezapo-
menutelná vzpomínka na prožití, radost a dík za milost ze Světla, kterou 
nám  směla  zprostředkovat  slečna  Irmingard.  Zpečeťování,  povolávání 
a žehnání dětí prováděla slečna Irmingard již celá léta.

Začátkem roku 1954 jsme se s manželkou vrátili do Mnichova do naše-
ho bytu na Möhlstrasse.

I když jsme měli mnoho práce se zařizováním a byly mnohé zásobova-
cí těžkosti způsobené válkou, byly naše myšlenky vždy u paní Marie a její 
nemoci způsobené úrazem. Proto nás velice potěšila zpráva, že se 17. úno-
ra 1954 přestěhovala na Vomperberg sestra Marieluis Rabus a převzala 
péči o paní Marii. Díky paní Gecks jsme znali její historii. Paní Gecks se 
při jednom pobytu v nemocnici v Mnichově seznámila se sestrou Marie-
luis a velice si  jí  vážila a cenila.  Po úrazu paní  Marie upozornila paní 
Gecks pana Walkhoffa na sestru Marieluis a navrhla mu, aby se s ní spojil 
a aby ona převzala péči o paní Marii. Tak se i stalo a od té doby působí 
tato sestra na Vomperbergu.

Tak jak v minulých letech byla paní Maria činná, účastnila se všeho 
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dění  v  Hnutí  a  v  případě  nutnosti  přísně  zasáhla,  nyní  prožívala  dny 
v domě nebo, když bylo pěkně, na zahradě. Tak jsme paní Marii vídali 
v příštích letech někdy na lavičce v zahradě nebo odpoledne na zasklené 
verandě v prvním poschodí. Nastal čas, kdy paní Maria působila ve ztišení 
a navenek skrze slečnu Irmingard a pana Alexandra.

V  tomto  roce  směla  Adele  ještě  několikrát  navštívit  paní  Marii 
a vděčně vzpomíná na její dobrotivost a náklonnost.

Na poslední léta života Rodiny a všech stoupenců Grálu se usadil tem-
ný stín, který se všech bolestně dotkl. V tyrolských i německých novinách 
se  objevily  články,  které  napadaly  Abd-ru-shinovo  dílo  „Ve  Světle 
Pravdy“, grálské sídlo a vedení. Tyto lži šířil kooperátor Friedrich Jesa-
cher, který byl dosazen na katolickou faru ve Vompu v roce 1950 a sbíral 
lživý  materiál  proti  „pohanům  na  Vomperbergu“.  Nadměrná  horlivost 
strhla tohoto kněze k napadání paní Marie a jí vedeného Hnutí Grálu. Dů-
sledkem tohoto postoje bylo, že paní Maria podala žalobu pro urážku na 
cti jako vedoucí Hnutí Grálu proti kooperátoru Jesacherovi. V tisku se ob-
jevil článek ve Wiener Zeitung č. 301, str. 4 z 29. 12. 1954.

Článek měl nadpis „Hnuti Grálu a jeho protivníci“, „Dojmy z procesu 
pro urážku na cti  v Tyrolsku“. Krátce pojednal o procesu ve Schwazu. 
Dojem autora byl ten, že se obžalovanému nejednalo tolik o „péči o duši“, 
ale motivem byl boj proti vedení Grálu.

Dále pokračuje Wiener Zeitung: „Tyrolská veřejnost si toho procesu sotva 
všimla.  Tam  už  dávno  umí  tuto  záležitost  zhodnotit.  Grálské  sídlo  na 
Vomperbergu zvířilo prach hned po první světové válce, brzy po svém vzniku 
a bylo občany pečlivě prostudováno. Žádná opatření se ale neprovedla.“

V oběžníku Nadace Grálu ze 7. dubna 1955 odmítl Dr. Walter jako 
učedník a představený Nadace výpady a pomluvy proti paní Marii a ve-
dení  Hnutí  a  nabídl  veřejnosti  brožuru  učedníka  Daniela  Swarovského 
„Proč je tolik rozruchu kolem Abd-ru-shinova Poselství a kolem grálského 
sídla  na  Vomperbergu?“  Kromě vysvětlení  celé  události  brožura  infor-
movala o skutečné ceně díla a osobnosti Abd-ru-shina pro veřejnost a pro 
nositele kříže.

Mezinárodní  Hnutí  Grálu,  zastoupené  zemskými  vedoucími,  také 
jednotně odmítlo lživé výpady a vydalo leták „Nutné vysvětlení“.

Tím se přihlásilo k Pánovu dílu a jeho pokračování skrze paní Marii za 
podpory slečny Irmingard, pana Alexandra, učedníků a  spolupracovníků. 
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Také jednotliví nositelé kříže se přihlásili a podpořili pokračování díla.
Zároveň jsme se my, nositelé kříže, dozvěděli o rozšíření Hnutí po světě 

a  jednotlivé  země  byly  zastoupeny  samostatnými  zemskými  vedoucími 
a Slovo bylo od konce světové války a po návratu sídla znovu šířeno.

V těchto letech 1945–55 vypracovala paní Marie zásady, které zajistí 
duchovní a pozemské pokračování a zakotvení Pánova díla na zemi.

V posledních letech paní Marie vedení Hnutí a sídla téměř nepostřeh-
nutelně přecházelo na slečnu Irmingard a pana Alexandra. S rozšiřujícími 
úkoly rostl pomalu také počet povolaných spolupracovníků, zatímco počet 
zpečetěných a povolaných nositelů kříže Pánem se jejich pozemským od-
chodem stále zmenšoval.

Tak se ukončil také podle vůle Boha Otce pozemský život paní Marie. 
19. 12. 1957 opustila Maria pozemské tělo a odebrala se do Světla.

Naše bolest byla veliká. Spěchali jsme na pohřeb 22. 12. 1957 na Sva-
tou Horu.

Slavnostně za hlubokého smutku prožili jsme s velkým počtem nositelů 
kříže ze všech zemí pohřební slavnost v chrámu. Skromně krásná, dřevěná 
rakev stála  před  oltářem.  Prostor  po  obou  stranách byl  přeplněn  věnci 
a květinovými dary jako projevem úcty a lásky paní Marii.

Slova,  určená při  pohřbu,  přečetl  apoštol  Vollmann.  Potom vynášeli 
mladí  nositelé  kříže  věnce  a  květiny  z  haly  ven.  Naplněni  hlubokým 
smutkem jsme němě sledovali rakev, která byla vynášena z haly a byla ná-
sledována úřadujícím apoštolem. Rakev byla převezena k pyramidě.  Při 
ukládání rakve do hrobky za přítomnosti pana Alexandra jsme čekali my, 
nositelé kříže, v mrazivém chladu pod zataženým nebem na náměstí sídla. 
Slečna Irmingard a paní Vollmannová jako první vykročily k pyramidě 
a položily květiny na již znovu zakrytou hrobku. My jsme pomalu násle-
dovali a jednotlivě se rozloučili s paní Marií.

Znovu nás zasáhl pocit prázdnoty a opuštěnosti jako po odchodu Pánově.
Ale již brzy jsme pocítili duchovní spojení s paprskem Lásky z paní 

Marie. Toto cítění nás, zpečetěných, bylo potvrzeno prohlášením ze Světla 
apoštolem Vollmannem:

„Slečna  Irmingard  sjednocuje  v  sobě  úlohy  Pána  a  paní  Marie 
k dokončení dění ze Světla na zemi.“

Toto přesvědčení nás naplnilo vděčností  a vítěznou silou k radostné 
práci pro Pánovo dílo na zemi.
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Toto  je  nám  vždy  připomínáno  při  znění  zvonů  na  Svaté  Hoře 
v trojzvuku „Spravedlnost – Láska – Čistota“.

Spis a dopisy paní Marie a slečny Irmingard a poznámky z let 1986–89 
byly dokončeny 10. srpna 1992.

Wilhelm Lichtenberg

Dodatek
Tato zpráva obsahuje pouze časový úsek pozemského působení paní 

Marie, osobní vzpomínky mé paní Adele, rozené Clasen, a moje setkání 
a rozhovory s paní Marií, také dopisy od paní Marie a slečny Irmingard 
a sdělení, kterými mi paní Maria v oněch letech udělovala úkoly.

Výstavba Hnutí Grálu za vedení paní Marie a jeho vývoj, týkající se 
duchovních i pozemských oblastí, celosvětové rozšíření mnohými, k tomu 
povolanými.

Nejdůležitější  události  tohoto  harmonického  vývoje  by  měly  zůstat 
v paměti jako milníky:

1945: Navrácení grálského sídla paní Marii. Opětovná výstavba a za-
řízení  zničeného  sídla.  Současná  výstavba  hospodářství  panem  Ale-
xandrem  byla  podporována  dary  nositelů  kříže.  Darována  první  kráva 
a osobní vůz.

1948: Výstavba zvonice a posvěcení křížů – dar švýcarských nositelů 
kříže.

1945: Převezení pozemských pozůstatků Pánových z Bischofswerdy na 
Vomperberg a slavnostní uložení do pyramidy.

1950: Zřízení „Nadace Poselství Grálu“ učedníkem Dr. Viktorem Wal-
terem, Schwäbisch Gmünd.

Založení veřejně prospěšného spolku „Správa Grálu pro Německo e. 
V.“ v Mnichově učedníkem panem Dr. Erichem Walkhoffem, Rosenheim.

Založení Mezinárodního Hnutí Grálu.
1952: Výstavba a posvěcení nové haly na Svaté Hoře.

241
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Zdravotní sestra u paní Marie

Vzpomínky

Židovské velikonoce
Naše rodina je shromážděna kolem velkého dubového stolu. Podle pra-

starého zvyku dává nám otec sklenici vína a přespočetnou sklenici staví 
zvlášť.  „A pro koho to je?“ ptáme se my děti.  „To je pro přicházejícího, 
pro zaslíbeného Mesiáše!“ – Následují další otázky.

S  napětím  posloucháme  otce  vyprávět  o  dějinách  našeho  národa, 
o jeho velikosti, o prohřešení proti vůli Boží, o trestech proto vytrpěných – 
o odpuštění provinění – o tom, jak se národ dopouštěl stále nových pádů 
s následným usmířením, o vysokém poslání Izraele předávat Slovo Boží 
přicházejícím pokolením a o velké odpovědnosti Izraele. Slyšíme vyprávět 
o zaslíbené zemi, vlasti Izraele, a o vypuzení našeho národa z ní následkem 
naší  neposlušnosti  Boha;  a  slyšíme o  Mesiáši,  kterého  Věčný,  nejvýše 
Dobrotivý zaslíbil, o Spasiteli Izraele.

„Ano otče, a co jiní lidé?“ –  „I oni budou spaseni. On spasí všechny 
lidi, kteří slyší jeho Slovo a konají dobro.“

Tak mi to bylo lépe pochopitelné: Mají být spaseni všichni lidé dobré 
vůle. I když se dějí nepravosti, přijde on, Mesiáš. Bůh jej zaslíbil, pro něho 
tedy stále připravená sklenice vína.

Nejmladší dítě mělo za úkol otevřít mu všechny dveře na znamení, že 
je očekáván s touhou a že jej prosíme, aby nepřešel okolo našeho domu, 
aniž by se u nás zastavil.
Mohlo mi být 16 až 17 let,

když jsem jedné noci nespala a přemýšlela o svém životě. Byl trudný 
a stísněný. Mé mládí hledalo osvobození, rozradostnění, chtělo se stát si-
lným, hledalo možnost být silným, hledalo možnost být činným jako jiní 
lidé. Hledala jsem smysl života, přála jsem si vysvobození z tohoto stavu 
a zodpovězení  všech otázek,  které ve mně vyvstávaly a které se týkaly 
nejen mne, nýbrž i mého národa. Mesiáš, Boží vyslanec, Spasitel, kdy při-
jde? …

Přede mnou se rozjasnilo, otevřel se světlý ovál a já jsem hleděla  do 
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pokoje mně neznámého. Byl prostý, podlouhlý, a vlevo v rohu vedle okna 
stála rohová síň se  skleněnými dveřmi.  Před ní  stál  muž a vyňal  z ní 
velkou knihu.  V okamžiku,  kdy má úzkostlivá otázka zesílila ve  volání 
o pomoc, muž se otočil, pohlédl na mně nekonečně dobrotivým, vážným 
pohledem a ukázal mi knihu. Obraz zmizel. Ve mně však zůstala jistota 
z příslibu, který beze slov dal tento muž.
Je rok 1924.

Musela jsem se vzdát své činnosti v jedné lipské nemocnici, neboť jsem 
sama těžce onemocněla. Přijala jsem pečování o devítileté dítě u jednoho 
lékaře v Isartalu v horním Bavorsku. Dlouho jsem však nemohla vyko-
návat tuto práci; stav se zhoršil. Lékaři stáli celkem bezradně a já jsem si 
ujasnila, že již nemohu očekávat mnoho pomoci. Tu jsem uslyšela o rodi-
ně, která se před nedávnem přistěhovala a otevřela si sanatorium. Vyprávě-
lo se, že dáma má podivuhodnou schopnost: Léčí nemocné vkládáním ru-
kou.  Pro  mne,  jako  vyškolenou  zdravotní  sestru,  patřili  takoví  lidé 
k šarlatánům. Bylo však pozoruhodné, že myšlenka na paní léčícíma ruka-
ma mne neopouštěla. Chci k té paní, řekla jsem jednoho dne, téměř rych-
leji, než to mohly mé myšlenky sledovat. Jedna má přítelkyně, která byla 
v té době v Heilbrunnu, byla ráda, že chci něco podniknout proti působení 
své nemoci. Doktor byl rád, že se zbavil tohoto neradostného případu. Tak 
mne dopravili 13. listopadu 1924 do malé zotavovny, kterou zřídila paní 
Marie Bernhardtová. Již jak jsme si vyměnily několik slov, ucítila jsem si-
lný kontakt a cítila jsem se v bezpečí jako doma. Když jsem byla v domě 
krátkou dobu, měla jsem vnitřní přání – již nikdy pryč od této paní.
Měla jsem pokoj ve druhém poschodí,

kde  bylo  nejklidněji.  Již  po  několika  málo  ošetřeních  jsem  cítila 
zlepšení. A jak na mne blahodárně působilo svěží a přirozené chování paní 
Marie. Občas ke mně přišla slečna Irmingard. Tehdy jí bylo 17 let. Byla 
svěží a zářící a vycházel z ní neobyčejný půvab. Byla velmi zaměstnána, 
od rána do večera, a vždy radostná a vždy obdarovávající.

Tak jsem pociťovala její osobnost. Zdálo se, že se zajímá o ošetřování 
nemocných, neboť se mne mnoho vyptávala na mou dosavadní činnost. Ó, 
jak z této mladé dívky, která byla téměř ještě dítětem, vyzařovala čistota 
a ženskost, ukazující směr. V mých očích byla již tím, čím povolaný slibuje 
býti. Avšak kdo z nás to také plní?
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Čistě  jako  voda  svěžího  pramene,  pevně  jako  tvrdost  nejlepší  ocele 
a ostře jako hrot meče – divuplné.

Druhé  mladé  dívky  si  v  ní  cenily  milou,  obratnou  spolupracovnici 
a dceru rodiny. Avšak bohatství, které Irmingard ženám neustále rozdávala 
plnýma rukama svou osobností, svým bytím, to nikdo nepoznával a nevyu-
žíval… Ptala jsem se jednou paní Marie:

„Má  vaše  nejstarší  dcera  zůstat  v  kuchyni,  neměla  by  dělat  něco 
jiného?“ Paní Marie se usmála:

„Ó, ano, ale musí se ještě mnoho naučit. Nejdříve musí poznat domácí 
práce. To by měla každá dívka. Já jsem se to také učila a bylo mi to jenom 
k dobrému. I kdyby to mé dcery později nepotřebovaly, přesto jim to bude 
k užitku, aby se naučily rozumět druhým.

Obě naše malé děti jsou ještě školáci: Přesto Alexander pracuje již ve 
stáji, na dvoře a na zahradě. V kůlně štípe dříví, tmelem upevňuje okenní 
tabule, opravuje kování a dělá drobnou údržbu. A malá, ta si hraje ještě se 
svou panenkou. Nyní se však přece již zajímá o živé panenky. Zde dole 
mám těžce nemocného a ona ošetřuje jeho malé dítě. Dělá to lépe, než by 
to dokázal mnohý dospělý.“

Dvanáctiletá Elizabeth byla mou každodenní milou návštěvou. My dvě 
jsme dumaly o všech možných problémech, například o eventuální volbě 
povolání, o péči o děti, o ošetřování nemocných, o vánočních pracích atd.
Jednoho dne, během ošetřování

jsem oslovila se paní Marii:
„Paní  Bernhardtová,  je  to  snad  hloupé,  ale  smím  se  vás  na  něco 

zeptat?“
„Nenajde se nic tak hloupého, abyste se nemohla na to zeptat.“
„Věříte v Ježíše?“
„Ano!“
„Věříte, že je Syn Boží, myslím tím, že je někým zcela jiným, než jsme 

my lidé, že je skutečně Božský?“
„Ano!“
„Teď vím, že je to pravda!“
„Jako to?“
„Protože jste to řekla vy, vy to víte, tak o tom nepochybuji.“ –
„Odkud víte, že to vím?“
„To neumím vysvětlit, ale vím to. Musím se však ještě mnoho ptát – 
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mnoho. Smím? Tak mnohé mi jde hlavou, že jsem se svými nevyřešenými 
otázkami duševně právě tak nemocná jako tělesně.“ Paní Marie se na mne 
chvíli dívala, potom řekla:

„Máte pravdu, ale ještě lépe než já může vám dát odpověď můj manžel, 
on umí všechno vysvětlit lépe.“

Druhého dne přišli manželé Bernhardtovi společně. Projelo to mnou 
jako jásot, jako radost ze shledání: obraz z dřívějška, to je přece On! – Ale 
přes své rty jsem o tom nepřenesla ani slova. Uchovávala jsem to pevně 
v sobě jako drahocennou svátost. Teprve mnohem později jsem mu to vy-
právěla.

Pan Bernhardt se ptal, jak se mi daří, posadil se a ptal se, co mám na srd-
ci.  Od  té  doby  nebylo  již  otázkám konce.  Ještě  dlouho  potom mne  Ab-
d-ru-shin škádlíval malým červeným zápisníkem, do něhož jsem si zapisovala 
všechno,  co  mně nebylo jasné.  A vždycky jsem dostala  odpověď, jasnou, 
prostou a srozumitelnou. A vždycky dobrotivou.

„Nu, co byste ráda věděla?“
– „Pane Bernhardte, nejde mi z hlavy slovo Grál. Svůj dům jste nazval 

‚Dům Grálu‘. Nedávno jste se vícekrát použil slovo ‚Grál‘. Ve škole jsem 
slyšela o Grálu. Ale asi jsem byla příliš hloupá, abych to pochopila. Smím 
se vás zeptat, pane Bernhardte, co je Grál?“ –

„Mohu dobře pochopit, že tomu nemůžete porozumět. Žádný člověk 
vám  to  nemůže  vysvětlit  kromě  toho,  který  má  bezprostřední  vědění 
o Grálu. Grál je prostor nejčistší Boží lásky a jestliže je v legendě popi-
sován jako miska, tak je na tom něco pravdy. Neboť všechno udržující veš-
keré stvoření je síla z Boha a podoba této síly je Láska. Láska a Sprave-
dlnost jsou jedno. Láska je část Spravedlnosti. Spravedlnost je Boží Vůle. 
Boží Vůle je tvůrčí Duch Svatý. A tato síla proudí z Něho, z Boha. V Jeho 
zákoně se do stvoření vylévá se v určitém rytmu – to si musíte zapama-
tovat –, neboť jeho zákony z něho vycházejí a působí nade vším stvořením 
a v něm. Je to stejný zákon jako zákon ročních období, života všeho stvo-
řeného od mládí až do zestárnutí, od vzniku až po zánik nebo k dalšímu 
vývoji. Také všechny životní pochody v těle odpovídají tomuto zákonu: 
dýchání,  látková výměna atd. Tak i celé stvoření může existovat jenom 
v určitém rytmu věčně  se  opakujícím obnovováním božské  tvůrčí  síly. 
A tato síla proudí k nám z onoho posvátného místa, ze Svatého Grálu.

Napíši o tom ještě více: Dnes to byla jen odpověď na vaši otázku v roz-
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sahu, který můžete pochopit – nebo řekněme – vytušit.“
Nebo jindy. „Ano, jen pojďte se svým zápisníčkem:“ –
„Mluvil jste o tvůrčím Duchu Svatém. Nám Židům je pojem ‚Otec, Syn 

a Duch Svatý‘ něčím neznámým. U nás se říká: Věčný, náš Bůh je jediný, 
a všechno ostatní platí za modloslužbu. Promiňte, že to říkám tak přímo, 
ale smím prosit o vysvětlení?“ –

„Ale ovšem, dokonce musíte, neboť povinností ducha člověka je slepě 
nevěřit,  nýbrž usilovat o přesvědčení.  Nyní však schopnost  pozemského 
člověka  je  omezena,  protože  sám vznikl  uvnitř  stvoření,  které  má  své 
hranice. Bůh jest nad stvořením, tedy vně této hranice. Praví-li se: nezob-
razíš si Boha spodobněním něčeho atd.,  je to absolutně správné. Obraz 
Pána Boha je vždy nedostatečný, neboť nikdo jej nemůže spatřit; avšak 
Jeho působení si můžete dobře představit.“

Pán rozepjal paže a vysvětloval:
„Bůh Otec – hlava,“ a  pak uvedl  do pohybu pravou paži  se  slovy: 

„Boží Syn, neboli Boží Láska ztělesněná Ježíšem;“ při následném pohybu 
naznačeném levou paží  řekl: „Boží Syn, nazvaný Duch Svatý, je ve své 
podstatě Spravedlnost; – Celek je přece jeden Bůh a všechno, co žije, je 
z Něho. Vidíte, staré nauky není třeba měnit, ale správně vyložit.“ –

„Pane Bernhardte, mně se vždycky tak neobyčejně ulehčí při vašich 
poučeních, všechno říkáte tak prostě a jasně.“

„Prosím, nedávno jste s námi mluvil o tom, že jsme si sami utvořili 
svůj osud. Nemohu však porozumět tomu, proč jsme se my všichni naro-
dili do tak různých poměrů a tak různým způsobem. Smím prosit o vy-
světlení?“ –

„Ano, zítra večer budu vám všem předčítat, co jsem včera večer napsal 
o této záležitosti.“
A tak se rozvazoval jeden uzel za druhým,

jedna otázka po druhé – jak zázračné! Teprve nyní začal dostávat můj 
život smysl a začala jsem postupně chápat jeho význam. Časem již nebylo 
nejasností a začala jsem chápat, že žádný účinek nebyl a není bez příčiny. 
Ze všeho k nám proudila taková bezmezná velikost  a láska! Člověk se 
stával nepatrným, cítil se ničím před velkou moudrostí a láskou, a přesto 
se viděl touto láskou tak nepochopitelně bohatě obdarován. Mohl se jenom 
snažit poděkovat jí jásavou odevzdanou službou!

Často  mluvil  náš  Pán,  každý  týden  ve  zmíněných  hodinách, 
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o Přicházejícím, o Jeho vznešeném poslání, o Jeho nesmírném požehnání, 
které  lidstvu  přinese  svým  Slovem.  Vždy v  místnosti  panovalo  šťastné 
a touhyplné očekávání. Jak bohatě obdarovaní jsme se vždy cítili, když nás 
propouštěl z těchto hodin vyučování.

Také pro každodenní život, pro naše zaměstnání, prostě pro  všechno 
daroval  nám vhledy  a  výhledy.  Mnohé,  co  mne  do  té  doby  silně  za-
městnávalo, stalo se mi nyní jasným. V jednom případě jsem se směla 
Pána zeptat na ošetřování umírajících. Podle předpisů mých předků nesměl 
se již nikdo dotknout pacienta, jakmile ležel v agónii. Avšak různí lékaři, 
a také zdravotní sestry, chápali slova: „Věrně až do smrti“ tak, že až do po-
sledního vydechnutí  je třeba dělat  všechno,  co se nemocnému obvykle 
dělá: omývání, česání, vlhčení rtů, eventuálně i dávání injekcí atd.

„Od okamžiku nástupu agónie nemá se umírajícího nikdo dotýkat,“ vy-
světloval Pán s určitostí. „Duše má mít možnost uvolnit se zcela nerušena 
v klidu a míru. Zajistit tyto podmínky, to je vaší povinností jako zdravotní 
sestry. Všechno jiné, samozřejmě i umělé prodlužování života, je provinění 
proti zákonu stvoření, o němž vás ještě poučím.“

Spadl mi kámen ze srdce,  neboť tento problém mne již po léta za-
městnával.

Dáma, která měla nedaleko Domu Grálu malý penzion, se přišla pora-
dit. Jedna zákaznice – nešťastná žena – je u ní ubytovaná jako host. Přes 
den i v noci trpí záškuby, takže po celou dobu nemá klid a nemůže vůbec 
spát.  Lékaři  se  ji  pokoušeli  léčit  uspávacími  prostředky,  hypnózou 
a podobně, ale bezvýsledně. Dáma se ptala, zda i zde by mohla paní Marie 
tuto nemocnou léčit. Pán a paní Marie spolu chvíli mluvili. Potom řekl 
Pán, že tu paní lze léčit, pokud ona sama chce. „Chce-li to sama?“ ptala 
jsem se. „Přece musí být šťastná, bude-li osvobozena od tohoto nelidského 
utrpení!“

„To si myslíte vy,“ řekl vážně náš Pán. „Není to však dosud jisté, zda 
opravdu chce. Ta žena není vůbec nemocná, nýbrž posedlá.“ –

„Posedlá??“ –
„Ano, je to slabá duše, která byla lenivá a dovolila, aby ji ovládl temný 

útvar ze záhrobí, který ji nyní neustále trýzní.“
„Ona se toho nedokáže zbavit sama?“ –
„Nikoliv, nemůže to udělat ani nevědomý lidský duch, nýbrž jenom vě-

doucí, který má sílu a čistotu, před níž musí temno ustoupit. Mohl bych ji 
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osvobodit. Chce-li být vysvobozena, může sem přijít pozítří, ve čtvrtek ráno.“
Byla jsem šťastná, že smím dámě tuto zprávu vyřídit, a nemohla jsem 

se dočkat čtvrtku. Viděla jsem tu nešťastnici a měla jsem s ní nejhlubší 
soucit.  Jaký strašný život to musel být.  Stále bez přestávky být otřásán 
a trhán, a nyní se toho mohla zbavit.

Konečně zde byl vytoužený okamžik. Dáma přišla, ale vyhlížela jako 
vylekané  zvíře  –  a  že  nemůže  přijít  k  panu  Bernhardtovi,  protože má 
strach. Nevěděla jsem, co zklamáním říci. Tu jsem viděla, jak se něco vine 
okolo její šíje, něco širokého, hladkého, měnivých neurčitých barev, a pře-
ce jakoby potažené šedivou moučnou rosou.  Kladlo jí  své drápy okolo 
krku a prsou. Tu jsem již chápala ony záškuby. „Mám strach, nemohu, ne-
chci,“ volala a vyběhla ven.

„Buďte rozumná,“ říkala jsem jí venku. „Je to jediná pomoc, jíž se vám 
může dostat. To vás bude jednou mrzet, že jste tak pošetilá.“

„To je možné, sama tomu věřím, ale já nemohu!“ a byla pryč.
„Tu jste sama mohla vidět, jak lidé často lpí na temnu; je posedlá, to 

znamená, že se jí zmocnil temný útvar následkem jejího vlastního vnitřní-
ho stanoviska tím, že se pro to otevřela.“

„Je takových lidí mnoho?“
„Miliony a miliony.“ Paní Marie k tomu připojila, že nejhorší na tom je, 

že tyto temné útvary stále číhají na další oběti, ale přirozeně mohou zasáh-
nout jen tam, kde není odpor.

Nyní jsem nesměla vysílat k oné ženě další myšlenky, ani takové, které 
by chtěly pomoci, ani soucitné, abych nevytvořila most k těmto temným 
útvarům. Tedy pryč s tím! – V tomto prožití jsem však viděla lidstvo jako 
v zrcadle, nebo přinejmenším jeho velkou část – a byla jsem otřesena.
Jednou přišel

k panu Bernhardtovi známý vědec a vyprávěl mu:
„My vědci diskutujeme, debatujeme a analyzujeme a mně se zdá, jako 

bychom vždycky při tom narazili na vatu.“
„To také děláte a vždycky to budete dělat, dokud nebudete hledat po-

slední vysvětlení za hranicemi vašeho světa. To však žádný člověk nemůže 
docílit hloubáním a experimentováním, nýbrž otevřením se a pokorným 
přijímáním.“

Do Domu Grálu si také přišel pohovořit pan farář. Pan Bernhardt jej 
přijal a dověděl se, že muž si přeje vysvětlení, zda Pán nechá chodit  své 
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děti do konfirmačního vyučování.
„Ano,“ řekl Pán klidně,  „v žádném případě bych neměl nic proti tomu, 

pokud se budu moci přesvědčit, že vyučující má mým dětem také skutečně 
co dát, co má pro ně cenu, proto se snad smím otázat, co se tam děti učí?“

Odpovědí  byl  příval  slov,  apel  na  Pánovu  odpovědnost  za  duševní 
blaho jeho dětí, a upomenutí na jeho otcovské povinnosti.

„Ano,“ řekl Pán, „právě proto, že beru velmi vážně svou odpovědnost, 
přeji si vědět, co se ve vyučování učí, aby mým dětem nebyly snad vy-
pravovány věci, o nichž toho již vědí více než vyučující. Například, jak vy-
světlujete trojjediného Boha, Desatero přikázání?“

A ještě na mnoho jiného se Pán ptal. Zprvu přicházely odpovědi velmi 
sebejistě. Pán k tomu dodával ze své moudrosti vždy pár slov, která odstra-
ňovala veškerou nejasnost a mystiku. A nakonec nemohl pan farář udělat 
nic jiného než říci:

„Ovšem pane Bernhardte, tohle jsem nečekal ani neznal. Smím k vám 
opět někdy přijít?“ Ale ne za účelem, abych poučoval, ale abych se učil.

„Budete mi vždy vítán pane faráři.“
Kdo však už nepřišel, byl pan farář! Jak by také takový učený muž 

mohl se nechat poučovat laikem!
Tak lidé  míjeli  svou spásu.  Jedni  čekali  na  Mesiáše,  druzí  na  Syna 

Člověka. Tak čekají dosud: Sní, spí a nakonec zaspí.
Tak žil a působil mezi námi náš Pán, jako člověk mezi lidmi. On a paní 

Marie – Jeho druhé Já – vždy darující!  Lidé však nedbali jejich vzne-
šených darů; pohrdali zlatem a hnali se za pozlátkem.
První slavnost Svaté Holubice na zemi

Pro nás, lidské duchy, je těžké, ano snad nemožné, pochopit tuto myš-
lenku. Mocné uzavření kruhu nastalo v okamžiku, když náš Pán – Syn 
Člověka – Imanuel poprvé na této zemi zahájil vznešenou slavnost. Jevil se 
mi vzdálený o celé světy, a přece stál před námi v lidské podobě, byl týž 
jako jindy, a přece ne týž. Syn Boží, On to byl! Stáli jsme nyní proti němu. 
Viděla jsem jenom Jeho záření, bylo jedno s Marii, slyšela jsem Jeho hlas, 
hlas našeho Pána, hlas Boží:

„Vysoko  nahoře  v  Hradu  Grálu,  v  mé  světlé  vlasti,  slaví  se  dnes 
slavnost.“

Mluvil o slavnostně vyzdobených sálech hradu; mluvil o svém vysokém 
poslání a o poslání Marie: přinést Pravdu, svaté Slovo, spásu všemu stvo-
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ření; znovuobnovit spojení mezi Pánem Bohem a lidskými duchy,  kteří 
jsou dobré vůle, ukázat jim cestu ke Světlu:

„… A vy, vy máte při tom pomáhat!“ –
Mluvil o veliké milosti, o pomoci a odpovědnosti, které se nám dostává 

zpečetěním. Potom vykonal posvátný úkon.
Vždy, kdykoliv na to myslím, cítím Jeho světlé znamení na svém čele, 

sílu Jeho žehnání nade mnou. Nikoliv, že by to bylo, ono to ještě jest, bude 
to věčně, k tomu mi dopomáhej Jeho milost.

Pak  volal  Pán  slečnu  Irmingard  ke  službě  Svatému Grálu.  Pomalu, 
slovo za slovem předříkával jí slib, a to působilo mocně a ušlechtile. A Ir-
mingard slova říkala po něm. Téměř ostýchavě, ale jasně a zřetelně.

Blížil se okamžik, kdy se nad Hradem Grálu zjevuje Svatá Holubice 
všechen život obnovující, udržující dění!

Bylo mi, jako bych musela duchovně hledat oporu, tak uchvácena jsem 
byla, když Imanuel pozvedl kalich. Vnitřně jsem se pevně přidržovala paní 
Marie, což ona také cítila, jak mi později řekla.

Jeho Božské oko již dlouho vidělo strašlivé nebezpečí, do kterého nás 
hrozila vtáhnout naše lidská lhostejnost, ješitnost a naše domýšlivost, že 
víme všechno lépe, naše vědychtivost a nevěrnost! I když žil mezi námi 
tiše a přívětivě, často se zabýval našimi projevy bolesti a radosti a příleži-
tostně se také někdy zúčastnil setkání, pak však vždy, aby nám pomohl. 
Z Jeho slov často zaznívala hluboká napomínající vážnost a nadpozemská 
záře Jeho tmavých očí mohla působit takřka hrozivě.
Slavnost Svaté Holubice 1927

jsme slavili v malém kruhu. Kromě Pánovy rodiny bylo přítomno pět 
hostů.  Vonící  větévky  šeříku  zdobily  tentokrát  Pánův  stůl  a  pracovnu, 
v níž se konala slavnost, při níž byli zpečetěni Alexander a Elizabeth. Nyní 
skončila doba dětství. Bylo mi, jako by oba hleděli jinýma, více vědoucíma 
očima s  vědomím větší  odpovědnosti,  když nesli  posvátné znamení  na 
svém čele.

Přechod od oslovení  „ty“ k oslovení  „vy“ byl  mi brzy samozřejmý 
a zcela běžný.

Tiše a krásně vyzněl tento den. Jenom stěží jsem mohla pochopit, že 
jsem směla prožít toto významné dění obnovené síly, které bylo zakotveno 
zde na zemi – na jediném bodě pozdějšího stvoření.
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Stále více hledajících
se obracelo na Abd-ru-shina. Dnem i nocí pracoval, aby připravil Poselství 

Grálu k tisku. Doba k tomu zde byla, to zřetelně cítil. Karma lidstva se for-
movala k uzavření kruhu. Lidští duchové, kteří ještě v sobě nesli možnost 
k probuzení a k záchraně z nastávajících zmatků, potřebovali ukazatele cesty, 
který přišel ze Světla, potřebovali jasno, potřebovali pevnou vedoucí  ruku, 
spravedlivou Božskou lásku; potřebovali Poselství Grálu!

Stalo se, jak se muselo stát. Vomperberg na Innu v Tyrolsku byl ur-
čeným Pánovým bydlištěm na zemi. Odtud mělo vycházet Svaté Slovo. 
Odtud mělo být hlásáno. Je to místo, které bylo omilostněnými spatřováno 
již před tisíciletími a které mnozí také již zvěstovali.

Bylo možno často pozorovat jak bytostní velice pociťovali a milovali Pá-
novu osobnost. Srnčí zvěř v lese k němu často zcela blízko přicházela, i když 
měl u sebe svého psa. Koně se ozývali řehtáním, když slyšeli Jeho hlas.

V okamžicích, kdy Pán mluvil se zvířaty, jsem ho viděla doopravdy zcela 
radostného. Nebylo zde nic kalného, nic zklamávajícího, co by se kladlo jako 
překážka mezi čistotu jeho lásky a Jeho tvory, jak se děje u nás lidí.

Ve Vomperbegu jsem našla místo, které bylo malým eldorádem pro lé-
čivé rostliny.  Často jsem tam chodívala s  několika průvodci  a vždycky 
jsme se vraceli s bohatým nákladem.

Jednoho dne mi Pán řekl:
„Kam chcete dnes?“
„Do Vomperlochu, na to a to místo.“
„Ne tam nepůjdete, ani druzí ne. Nikdo tam v této době nesmí jít, pro-

tože tam bytostní pilně pracují a nechtějí být rušeni. Kdo tento pokyn pře-
kročí, vydává se do nebezpečí.“

Tento zákaz jsem samozřejmě předala dále. A také jsme se zdržovali dále 
od tohoto místa. Asi za 14 dní se zřítil příval kamenné suti. Naše krásné by-
linkové místo bylo zcela zasypáno. Kdybychom tam byli v okamžiku sesuvu, 
mohli jsme být všichni pohřbeni pod spoustou kamenů.

Hledaje, přišel ze jednoho dne k našemu Pánovi muž, vedený pomocí 
ze Světla. To bylo zcela zřejmé. Na srdci měl mnoho vážných otázek. Po-
voláním byl obchodník. Chci zopakovat jen jednu z odpovědí kterých se 
tomuto hledajícímu dostalo:

„Obchodník budoucnosti bude mít zisk z prospěchu svého zákazníka!“
– Jakou perspektivu otevřela tato věta, jaká moudrost v ní spočívala. 
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Pán pak mluvil o krásné úloze, kterou bude mít obchodník budoucnosti.
„Bude prostředníkem mezi národy a zeměmi na celé zemi. Od jedné 

k druhé  bude  přenášet  materiální  a  duchovní  hodnoty.  Avšak  nečistá 
konkurence a snaha obohacovat se ke škodě svých bližních bude nemožná. 
Už jí nebude.“ – Muž zářil a obšťastněn děkoval.

Jakoby  zázrakem  byli  mnozí  přiváděni  k  Abd-ru-shinovi.  Ale  také 
temno ho dovedlo nalézt a zformovalo jeho pozemské dny v cestu utrpení.

Ještě dnes je mi nepochopitelné, jak se mohlo tolik pomluv s nenávistí 
a falší obrátit proti Tomu, jenž chtěl z nás sejmout naše duchovní bře-
meno, které jsme si sami vytvořili. Chtěl znovu otevřít naše oči, způsobit, 
aby naše uši slyšely!
V prosinci roku 1929 byl Pán poprvé zatčen.

Pozdější zatčení Hitlerovými vazaly v létech 1936 a 1938 bylo prove-
deno bezohlednějším a brutálnějším způsobem, který jsme dostatečně po-
znali z následného působení oné panovačné a sebejisté strany.

Bylo uvěřeno nejfanatičtějším lžím a pověstem o našem Pánu, o Jeho 
snahách,  o  nás  všech.  Žádná  senzace  nebyla  tak  hloupá,  aby  nenašla 
hloupé a důvěřivé posluchače. Tak například hledali tajné politické spisy, 
ukryté zbraně, drahokamy a jiné cennosti. Všechno, všechno bylo prohle-
dáno. Stěny a podlahy byly vytrhány atd. Protože samozřejmě všechno zů-
stalo bez výsledku, některým pátrajícím sklapla vyřídilka. Zvětšila se však 
zlost za zklamání. Avšak několik málo strážců SS se stydělo, když se svým 
pobytem na  Výšině  Grálu  sami  přesvědčili  o  osobnostech  paní  Marie 
a slečny Irmingard a o našem způsobu života.

Často se stalo, že takový mladý muž řekl:
„My se před vámi stydíme. Nikdo nemůže o vás říci nic špatného. Žije-

te tak rozumně a tiše a my vás přepadneme a všechno sebereme. Jak to 
přijde, že všechno snášíte tak klidně a trpělivě?“ –

„To jsou přece pouze pozemské statky, které stejně dříve nebo později 
budeme muset opustit. Skutečné poklady nám přece vzít nemůžete!“

Ještě jednou bych se chtěla vrátit zpět ve svých vzpomínkách a vylíčit 
své poslední nezapomenutelné setkání s naším Pánem na této zemi.
Byl večer 11. března 1938.

Přišla jsem na krátkou návštěvu k paní R. a právě jsem se s ní chtěla 
rozloučit, když vstoupil Pán.
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„Dobře, že jste zde,“ řekl dobrotivě a vážně. „Kdybych vás zde teď ne-
byl zastihl, byl bych pro vás poslal.“

„Čtěte mnoho v Poselství, tím pomůžete sobě a druhým. Hleďte, mezi 
zemí a rájem nejsou školy, v nichž by bylo Slovo vykládáno a vysvět-
lováno. Čtou-li v poctivém hledání lidé na této zemi v Poselství Grálu, při-
družují se k nim duchové, kteří mají tutéž snahu, avšak ještě nedosáhli té 
úrovně zralosti potřebné k vzestupu do ráje. Jsou vděčni, že smějí s vámi 
číst a učit se.“

Nezapomínejte na ty, kteří již zemřeli, ale potřebují naší pomoci.
Mrtví jsou spolustaviteli na stavbě země. Přejí si vroucně, aby živí pra-

covali s nimi opět ruku v ruce, jak tomu bylo v minulých dnech lidstva. 
Což není tušení, které často máme, myšlenkou některého mrtvého a pocit, 
který se nás zmocní, přáním a vůlí příbuzných duchů? Mrtví nám pomá-
hají a my máme pomáhat jim. Kdyby se tak nedělo, zpustla by země a byla 
by hříčkou temných mocností.

Ale má být prosvětlena se vším, co na ní žije, věčnému míru a k neděli 
světla. Je ještě dlouho do té doby – dnes je všední den a svátek je ještě 
daleko.

Vy, kteří dnes žijete a dýcháte, myslete na to a nezapírejte mrtvých, 
kteří stojí vedle vás. Jsouť mrtví stejně mnohotvární jako živí, jsou mezi 
nimi světlí i tmaví a pracují s vámi na vašich světlých i temných skutcích. 
Dbejte proto, aby vaše slovo i skutky byly prosvětleny, neboť co mluvíte 
a činíte, je pro tento i pro onen svět, pro živé i pro mrtvé, i pro stavbu ce-
lého světa. Je tolik mrtvých, kteří potřebují vaší pomoci – neodpírejte jim ji!

Mnozí mrtví se vznášejí vysoko nad námi ve výšinách, ale mnozí dlí 
ještě v hlubokých údolích, a jsou i takoví, kteří nemohou překročit přes 
práh, protože je kolem nich tma a oni nechápou onoho světa. Bloudí vaši-
mi domy stínů a hledají ve všech kostelích. Ale nacházejí dnes jen málo 
světla, neboť se velmi setmělo na zemi v této době obratu.

Myslete na to vy, kteří dnes dýcháte; nechť se opět rozjasní vaše chýže 
a chrámy pro živé a pro mrtvé, aby se spojily světy k zemi mládí lidstva.

Rozžehněte světla! Tolik jich čeká, až se vyjasní! Volají po tom živí 
i mrtví, lidé i zvířata! Všechno, co žije, touží po Světle a po vykoupení. 
Hodiny, které vám dnes bijí, jsou osudové hodiny světa.

– Ještě chvíli trval rozhovor. Nakonec nám Pán a slečna Irmingard, kte-
rá právě vstoupila, podali ruku. Poté oba vyšli.
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Příštího dne našeho Pána odvedli.
V červenci 1938 jsme všichni museli opustit Výšinu Grálu. Pozemská 

moc spočívala v rukou temna. Znovu, jako téměř před dvěma tisíci léty, 
nebyl nositel Pravdy – vytoužený Spasitel – poznán. Také on byl dán do 
vězení, ale ukřižování se stalo moderním způsobem – morálně. Byl učiněn 
neškodným – podle mínění protivníků! Avšak napsal Svaté Slovo – Posel-
ství Grálu. On splnil, a Slovo bude žít věčně. Přečká nás a vše co zde jest!

A tak se rozvazoval jeden uzel za druhým.
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Zpráva Pánova učedníka

Také Petr
třikrát zapřel svého Pána.
Nesuďte, abyste nebyli souzení!

Předmluva vydavatele
Jméno Schlauroth je většině nositelů kříže známo jako místo pobytu 

Abd-ru-shina po Jeho uvěznění nacisty.  Kdo ale již ví o nejsmutnějším 
učedníku, který sám se odvážil k zástupci Himmlera, aby dosáhl zrušení 
Pánovy vazby, Hellmuthu Müllerovi-Schlaurothovi? Přijal panstvo na rytíř-
ském statku Schlauroth. Gestapu musel za Pána osobně ručit i po Jeho pře-
stěhování do Kipsdorfu. O jeho prožívání v ústraní u Pána, až do odchodu 
Syna Člověka v r. 1941, podává učedník tuto zprávu.

Podzim 1986 Werner Poost

Setkání s Pánem
Tímto spisem vyhovuji přání mnoha nositelů kříže, kteří mne již dávno 

o to prosili.  Poněvadž se jedná o dávno minulé události,  jednak na ně 
vzpomínám, jednak je popisuji pomocí listin a zápisů. Ze vzpomínek jsem 
napsal jen to, co je v mé paměti pevné a jasné.

Při slavnosti Čisté Lilie v září 1935 jsem byl Pánem zpečetěn. Hned po 
slavnosti si mne dal Pán zavolat. Během audience, trvající téměř dvě hodi-
ny, projevil mi Pán tolik zřejmé přízně, že jsem měl pocit, že stojím v zá-
plavě Světla. Během tohoto setkání jsem se mezi jiným přiznal, že jsem 
příslušníkem  Nacionálně  socialistické  německé  strany  práce,  nyní  však 
mám v úmyslu z této strany vystoupit.  Od toho mne Pán zrazoval po-
známkou, že snad jednou bude možná nutné v zájmu Grálu, aby byl tím 
nebo oním člověkem zastoupen v této organizaci.

V roce 1936 jsem byl povolán a při Slavnosti Zářící Hvězdy jsem byl 
Pánem posvěcen na učedníka. V těchto letech jsem měl vícekrát příležitost 
zapojit se do úředních jednání, do nichž byl Pán zatažen obyvateli Sídla. 
Když jsem při těchto příležitostech dlel na Hoře, pak jsem vždy byl hostem 
v domě Pána.
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12. března 1938 v 5 hod. ráno přinesl rozhlas zprávu, že německá Wer-
macht překročila hranice Rakouska, že spolková země Rakousko byla při-
pojena k Říši a tím bylo dosaženo cíle „Velkého Německa“. Tato zpráva 
vyvolala u mne ihned vážné starosti o další činnost Pána i o další existenci 
Sídla  Grálu  na  Vomperbergu.  Moje  obavy  se  žel  brzy  potvrdily.  Již 
12. března v pozdních odpoledních hodinách mi telefonovala slečna Ir-
mingard na Schlauroth z Hory a sdělila mi, že Pán byl právě zatčen lidmi 
z SS a na přívěsu motocyklu dopraven do Innsbrucku.

Nejbližším  rychlíkovým  vlakem  kolem  22  hodin  jsem  odcestoval 
z Görlitzu a byl jsem na Hoře 13. března asi ve 12 hod. Zde jsem se od 
dam dozvěděl, že Pán je v policejním vězení v Innsbrucku a že nějaký ko-
misař SS, jménem Hilliges, byl dosazen v osadě jako odpovědný zplno-
mocněnec na Hoře.

Mezi obyvateli Sídla vypukl, jak mne dámy zpravily, bezhlavý zmatek. 
Ani jeden z nich neučinil nejmenší pokus lidem SS, kteří zatčení provádě-
li, objasnit nesmyslnost jejich jednání nebo se alespoň postarati o to, aby se 
s Pánem zacházelo korektně. Všichni stáli okolo nečinně, aniž kladli nej-
menší odpor anebo se vůbec neobjevili.

14. března jsem se vydal do Innsbrucku, abych navázal spojení s komi-
sařem Hilligsem.  Doufal  jsem,  že  u  něho dosáhnu Pánova osvobození. 
Nejprve jsem nebyl přijat přátelsky, neboť proti Pánovi a Sídlu Grálu byla 
vznesena  nejneuvěřitelnější  nařčení  a  obvinění.  Byla  dána  do  běhu 
částečně domorodým obyvatelstvem, ale částečně také tak zvanými přívr-
ženci Poselství Grálu. Ano, setkal jsem se tam dokonce s jednou příslušni-
cí Grálu, která právě vznášela udání na slečnu Irmingard. Přítomnost této 
paní L. jsem využil, abych předešel všechny nactiutrhače Pánovy a abych 
je ostrými slovy pranýřoval. Bylo příznivé, že jsem mohl právě zde, na nej-
vyšším místě Gestapa v Innsbrucku, přistihnout při činu a poukázat na 
podlost jejího jednání. To učinilo na komisaře dojem a přijetí udání proti 
slečně Irmingard bylo odmítnuto. Má dávná příslušnost k NSDAP mi zde 
samozřejmě velmi pomohla.

Okamžitého Pánova propuštění jsem však přece jen nemohl dosáhnout. 
Komisař Hilligs mi přislíbil,  že můj protest  předá dále.  V následujících 
dnech  přišel  také  sám  na  Vomperberg.  Sídlo  ovšem  zůstalo  zabavené. 
V zájmu pana Bernhardta a jeho rodiny bylo, aby se obyvatelé Sídla vystě-
hovali. Také rodina pana Bernhardta musela vyklidit byt. Již tehdy jsem ale 
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dosáhl toho,  že nebyl zabaven jejich nábytek,  domácí nářadí,  právě tak 
jako  osobní  vlastnictví  ostatních  obyvatel  Sídla.  Příští  den  jsem  svolal 
všechny obyvatele Sídla do jídelny, abych jim sdělil,  co mi bylo v  Inn-
sbrucku svěřeno.  Prosil  jsem všechny přítomné,  aby Sídlo opustili  brzy. 
Komisař Hilliges se objevil odpoledne a opětně opakoval obyvatelům Síd-
la, co mi řekl předešlého dne.

Pro dámy a pana Alexandra jsem mohl vymoci, že ti směli zůstat ve 
svém domě tak dlouho, pokud nenajdou přístřeší pro nábytek a domácí ná-
činí. Ze zabavených věcí jsem mohl vyjmout také auto, v němž bylo zabu-
dováno speciální zařízení vzhledem k tělesnému postižení pana Alexandra.

Na oltáři v hale pro pobožnosti ještě stála číše Grálu. Ležela tam též 
oltářní přikrývka a vedle Pánova křesla byla vlajka Grálu. V obavách, které 
se vzmáhaly – mezitím se objevilo na Hoře 40 SSmanů, kteří ji měli obsa-
dit –, nemohl se nikdo odhodlat vzít tyto věci jako své. Udělal jsem to tedy 
jednoduše za bílého dne a vše jsem vzal s sebou na Schlauroth, abych to 
tam uschoval. Dnes jsou číše Grálu, slavnostní pokrývka i prapor znovu 
používány na Hoře při slavnostech. Při tom si sotva ještě někdo vzpomene, 
jakou prodělaly cestu útěku.

Při  jednom z dalších jednání  mně komisař Hilligs  doporučil,  že by 
mělo  jistě  větší  vyhlídku  na  úspěch,  abych  dosáhl  osvobození  pana 
Bernhardta, když vznesu námitky přímo v Berlíně, v hlavním úřadě říšské-
ho vůdce SS Heinricha Himmlera.  Protože vyklízení  Sídla pokračovalo 
rychle, odcestoval jsem domů, abych zaútočil v Berlíně.

Jak jsem se v Innsbrucku bezpečně přesvědčil, byly to čistě politické 
důvody, které způsobily Pánovu „ochrannou vazbu“. Ještě jsem zjistil, že 
Pán je držen ve stejné cele jako zemský hejtman Tirol,  který je rovněž 
v ochranné vazbě. Mezi všemi obyvateli Sídla nebyl nikdo ochoten v Inn-
sbrucku mne podporovat. Ti, kteří znali Poselství Grálu a byli domovem 
v Tirolích, se tehdy na Hoře neukázali, natož aby se Pána zastali u tajné 
státní  policie.  Zcela  otevřeně  převládaly  mezi  nimi  (jakož  ještě  dnes) 
mysticko-blouznivé, ano nafoukané myšlenky, že „Síla Světla“, pod kterou 
Hora a její obyvatelé stojí, zasáhne temno bez lidského přičinění a že Svět-
lo samo uvede zase vše do pořádku. Mylný názor, omlouvání lenosti, proti 
níž Pán vždy bojoval, která však je tvrdošíjně udržována slabochy a fantasty.

Cestu domů jsem volil přes Berlín, abych prohovořil situaci se svým 
přítelem advokátem Karlem Linckelmannem a s Dr. Kurtem Illigem, tehdy 
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zeleným rytířem. Skoro ve stejnou dobu zde byli někteří členové berlínské-
ho kruhu Grálu,  tehdy přírodně-filozofického spolku,  vyslýcháni  tajnou 
státní policií a někteří byli již dříve zatčeni. Také můj přítel Linckelmann 
byl vyslýchán a byl varován. Ten se tedy o Pána zasadit nemohl, jak to 
učinil ve své výpovědi při svém výslechu. Dr. Illig zůstal naproti tomu ne-
obtěžován.

Na základě svého vlivného postavení u Siemens měl spojení s některý-
mi výše postavenými lidmi SS tajné státní policie (od nynějška jmenované 
gestapo).  Měli  jsme několik schůzek s těmito pány,  ale výsledek nebyl 
žádný.  Naopak po  několika  týdnech mi  Dr.  Illig  sdělil,  že  byl  jedním 
z těchto mužů varován, aby se dále věcí pana Bernhardta nezabýval. Pan 
Dr. Illig mi to vysvětlil slovy: „Musíme se Pána vzdát jako ztraceného, vž-
dyť ale máme jeho Poselství; bylo mi sděleno oklikou, že oba jsme krátce 
před zatčením.“ Na to jsem prohlásil,  že se nevzdám, ale budu bojovat 
sám, pokud nedosáhnu osvobození Pána.

Odněkud jsem se dozvěděl, že sestra Rudolfa Hesse, zástupce Hitlera, 
přijíždí na přátelské návštěvy k Dr. Friedrichu Noackovi a přátelí se ob-
zvláště s paní Noackovou. Manželé Noackovi byli příslušníky Grálu, třeba-
že teprve krátký čas. Mimo to jsem se s Dr. Noackem znal již dříve. Prosil 
jsem Dr. Noacka, aby mi umožnil setkání se slečnou Hessovou ve svém 
domě, abych ji mohl poprosit, aby mi zprostředkovala rozmluvu s Himmle-
rem v Pánově věci. Souhlasil s tím.

Setkání se uskutečnilo koncem dubna. Slečna Greta Hessová se chovala 
nejdříve  velmi  zdrženlivě,  neboť  její  bratr  „je  všestranně  nedůvěřivý“, 
a proto odmítla zasahovat do nedokončeného jednání.  Když jsem ji  ale 
ujistil,  že Poselství je absolutně nepolitické a bezúhonnost Pánovu jsem 
věcně vylíčil, prohlásila, že se alespoň na věc dotáže.

Začátkem května,  krátce po schůzce se slečnou Hessovou,  jsem od-
cestoval do Tyrol, abych se pokusil navštívit Pána, který dosud seděl v po-
licejním vězení v Innsbrucku. To se mi pak také podařilo prostřednictvím 
komisaře Hilligese. Pán byl ze své cely přiveden k těžké železné mříži, kte-
rá sahala od podlahy až do stropu a byla z 2–3 cm silných tyčí. Skrze tuto 
mříž  jsem mohl  mluvit  s  Pánem.  Řekl  jsem mu,  že  budu  dál  usilovat 
o jeho osvobození, ať ještě nějaký čas vytrvá, že se nabízí naděje. Pán byl 
velmi sklíčen. Nesměl nosit límec a bylo s ním nakládáno jako s vězněm. 
Trpěl  zřejmě  drsným  zacházením  dozorců.  Přesto  nevypustil  přes  rty 
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žádnou stížnost. Po 15 minutách náhle přerušil mou návštěvu dozorce.
V dalších dnech jsem se snažil odvézt z Hory nábytek panstva. Tehdy 

mnoho lidí váhalo, ba obávalo se přijít do styku se sídlem Grálu. (Zpráva 
o zatčení  Pána a konfiskaci sídla Grálu gestapem se rozšířila po Tyrolích 
jako blesk.) Konečně se však podařilo odvézt nábytek jednou stěhovací fir-
mou z Innsbrucku.

Já jsem byl tehdy v Tyrolích se svým vozem a vzal jsem na zpáteční 
cestě na Schlauroth dámy sebou do Mnichova. Tam byly, pamatuji si dob-
ře, přijaty paní Luftovou. Pan Alexander byl, pokud si pamatuji, svým vo-
zem na statku paní von Marius, kde měl čekat.

Začátkem července 1938 jsem obdržel od tajné státní policie předvo-
lání  z Berlína,  Prinz Albert  Straße,  ve věci  Oskara Ernsta  Bernhardta, 
Vomperberg, Tyroly. Odcestoval jsem okolo 6 hod. ranním vlakem. Dr. 
Hütter z Görlitzu, kterého jsem o svém jednání telefonicky zpravil, přišel 
na nádrží, aby se se mnou rozloučil a popřál mému jednání síly. Řekl při 
tom, že jsem nyní jediný, kdo na takovou věc stačí.

Když jsem přijel do Berlína, vydal jsem se ke svému příteli Linckel-
mannovi, abych s ním ještě jednou prohovořil situaci. On nepředpokládal, 
že budu dobře přijat, spíše byl pevně přesvědčen o tom, že budu na místě 
zatčen. Dal mi ještě narychlo do aktovky svou snídani.

Byl jsem obeslán na 10.30 hod. Na dveřích místnosti stálo: „Lóže a ló-
žím podobné spolky“. Po ověření mých dokladů jsem stanul před zástup-
cem Himmlera. Toho bylo dosaženo na doporučení Grety Hessové. Bez 
její přímluvy bych určitě tak daleko nepronikl.

Přijetí – byla to více rozmluva, která měla asi následující průběh.
On: „Jak se můžete vy, jako starý příslušník strany, zasazovat za muže 

jako Bernhardt.“
Já: „Proč ne? Pan Bernhardt je výtečný spisovatel, disponuje širokým 

věděním a co píše, přináší jen mír a požehnání.“
On: „Jeho spisy jsou státu nepřátelské a mimoto se snaží finančně vyu-

žívat lidi, ba dokonce je podvádí.“
Já: „Státu nepřátelské? Znám všechny jeho spisy a vím, že právě to jsou 

nejméně. Pan Bernhardt je politice vzdálen. A co se týká využívání a pod-
vádění, to je stará pomluva, kterou se bývalí přívrženci chtějí pomstít, ne-
boť se cítí zklamáni ve svých nadějích, že u pana Bernhardta dosáhnou 
nějakých vlastních výhod.“
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On: „Každopádně je ale společnost  Grálu sekta a něco takového se 
v tomto státě netrpí.“

Já: „V tomto případě se velmi mýlíte. Lidé, kteří bydlí na Vomperber-
gu, nejsou sektáři. Sídlo bylo vybudováno na přání lidí, kteří se cítí přita-
ženi na základě spisů pana Bernhardta a rádi by žili v Jeho blízkosti.“

On: „To  je  jedno,  jak  to  je,  především  však,  a  to  je  rozhodující, 
Bernhardt je Žid!“ (S hlasitým smíchem.)

Já: „Když Bernhardt je Žid, pak vy i já jsme jimi také. Znám dům jeho 
rodičů v Bischofswerdě v Sasku, nedaleko mého dvora v Görlitzu. Jeho 
otec byl jirchář a kromě svého řemesla měl ještě hostinec. Jeho matka po-
cházela ze selského dvora v okolí u Bautzen. Toto tvrzení tedy se rozhodně 
minulo cíle a je-li ono rozhodující, pak by pan Bernhardt musel být ihned 
propuštěn.“

On: „Vy jste vlastně pořádně drzý. Cožpak nevíte, že je ve hře vaše 
svoboda?“

Já: „Jak to? Cožpak žijeme ve státě, ve kterém se nesmí říkat pravda? 
Tomu skutečně  nevěřím.  Důkazy,  které  máte  proti  panu  Bernhardtovi, 
mohu klidně vyvrátit. Jestliže pan Bernhardt ve svých spisech skutečně 
někoho napadl, pak jsou to nanejvýš církve obou vyznání, a to právem. 
Nemyslím ale, že to shledáváte závadným, nezastupujete zde přece církve? 
Z tohoto důvodu prosím o osvobození pana Bernhardta z vazby. Zaručuji 
se za něho a jsem ochoten přijati ho ve svém sídle v Schlaurothu, okres 
Görlitz.“

On: „Dobrá, uvážím a posoudím to. Má-li být ale pan Bernhardt osvo-
bozen, pak jenom s podmínkou, že vy svým životem a majetkem zaručíte, 
že pan Bernhardt neuteče. Další zprávu obdržíte písemně.“

S tím jsem byl propuštěn.
Začátkem srpna mi bylo tajnou státní policií sděleno, že pan Bernhardt 

bude propuštěn na mé osobní ručení. Pan Bernhardt si může vybrat mezi 
pobytem v Igls u Innsbrucku nebo v Schlaurothu na mém statku. S touto 
zprávou jsem jel do Innsbrucku, kde jsem se setkal s dámami a společně 
jsme vyhledali Pána na policii.

Pán byl k nám přiveden malými dvířky v mřížové stěně, kterých jsem 
si poprvé nevšiml. Také vězeňský dozorce tentokrát odešel,  mohli jsme 
mluvit volně. Sdělil jsem Pánovi, který dlouhým vězením viditelně trpěl, 
že co nejdříve bude osvobozen. Může se dokonce rozhodnout, chce-li žít 
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po propuštění v Igls  nebo v Schlaurothu. Pán byl překvapivě rychle roz-
hodnut  a  řekl  doslova:  „Není-li  to  neskromná  prosba,  pak  bych  chtěl 
k vám na Schlauroth.“ Toto bezprostřední, svobodné rozhodnutí bylo pro 
mne velkou radostí a ctí zároveň. Vrátil jsem se co nejrychleji na Schlau-
roth a předal Pánovo rozhodnutí gestapu v Görlitzu.

Jako první přijel do Schlaurothu pan Alexander v doprovodu Waltra 
Foxe, který pracoval jako dělník na Sídle na Vomperbergu a byl určen 
panu Alexandrovi jako průvodce. Protože na mém dvoře bylo hodně práce, 
zůstal u mne pracovat, samozřejmě za plnou odměnu. Vůz pana Alexandra 
byl až po vrch naložen kufry a jinými zavazadly panstva.

V pátek 9. září 1938 kolem 18 hod. přijel do Görlitzu Pán a dámy. Vy-
rozuměl jsem o nadcházejícím příjezdu Dr. Hüttera, takže byl se mnou při 
přijetí na nádraží. Pána a dámy jsme objevili mezi cestujícími ihned. Pán 
byl zřejmě rozrušen. Když jsme se krátce pozdravili, řekl mi: „Je to zázrak, 
děkuji vám. Ale pojďme, chceme rychle odtud.“ Pán byl ještě zřejmě pod 
tlakem vězeňské atmosféry a domníval se, že komisaři gestapa střeží jeho 
příjezd. Ale nebylo tomu tak.

Po příjezdu na Schlauroth jsme zavedli  panstvo nejdříve do pokojů. 
Můj statek Schlauroth byla stará stavba z doby Augusta Silného, krále sas-
kého a polského, který zde měl zastávku na svých cestách mezi Drážďana-
mi a Varšavou. Budova byla stará asi 250 let a postavená jako zámeček. 
Měla  dvě  poschodí  a  13  pokojů,  velkou  kuchyň  a  mnoho  vedlejších 
místností. Oba pokoje pro hosty byly předány Pánovi, paní Marii a slečně 
Irmingard. Pan Alexander byl ubytován v jedné vedlejší budově. Obývací 
a společenské místnosti, jako jídelna, hudební pokoj, dámský salon, byly 
dány panstvu samozřejmě k používání.

Svůj panský pokoj jsem dal Pánovi k dispozici jako pracovnu. Na uví-
tanou byla připravena slavnostní tabule a zúčastnil se jí i pan Dr. Hütter. 
Krátkým proslovem jsem panstvo přivítal. Pán v odpovědi ještě jednou 
poděkoval a na závěr doslova řekl:  „Jsem lidmi tak dokonale znechucen, 
že bych již s nikým nechtěl přijít do styku. Chci s nimi jednat jen Vaším 
prostřednictvím a prosím Vás, abyste nikoho ke mně nepouštěl.“

Tato slova byla pro mne příkazem. Pochopil jsem je jako projev hlu-
bokého  zklamání  Pánova z  nízkosti,  pomluv  a  obvinění,  vznesených 
převážně z řad bývalých vyznavačů Jeho Poselství a která, vedle nepřátel-
ství  římskokatolické  církve,  dala  bezprostřední  podnět  k  jeho  zatčení. 
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Dokonce i tvrzení, že Pán je Žid, pocházelo z těchto řad.
Z gestapa v Görlitzu mi bylo sděleno,  že každý měsíc přijde jeden 

úředník na Schlauroth, aby se přesvědčil o přítomnosti pana Bernhardta. 
Učinili tak jednou nebo dvakrát, pak od toho upustili. Byl jsem úředníkům 
znám svým společenským postavením a měl jsem jejich plnou důvěru.

Denní stolování jsme měli s Panstvem společné. Zpočátku se tak dělo 
v jídelně, která byla v prvním poschodí domu. Měli jsme však ještě jednu 
jídelnu v přízemí hned vedle kuchyně, která byla využívána během dne 
jako obývací pokoj. To Pán poznal po krátkém pobytu. Trval na tom, aby 
se napříště jedlo v této místnosti, jednak pro snazší přípravu, a aby svou 
přítomností nijak nenarušil naše zvyklosti.

Avšak nejen  během jídla,  při  němž Pán seděl  po  mé pravici,  jsem 
s Ním býval pohromadě, často mne také doprovázel při pochůzkách na 
pole. Tyto procházky s Pánem přírodou staly se pro mne zdrojem poznání 
a pochopení Jeho slov, která nikomu jinému nebyla tímto způsobem pře-
dána. Zvláště krásný zážitek jsem měl o svatodušních svátcích 1939. Ráno 
o svatodušní neděli jsme se procházeli, Pán a já, mezi poli. Žito právě za-
kládalo klasy. Pán přistoupil těsně ke kraji žitného pole, objal oběma paže-
mi  velké  množství  žitných stébel,  nechal  klasy  pomalu  klouzat  svýma 
rukama v žehnající poloze a řekl: „Žádné svatodušní svátky nepřijdou na 
zem, aby ti žito nesahalo k ruce.“

Často mi Pán při našich cestách v polích a lukách a příležitostně při ně-
kterých společných vyjížďkách autem dal nahlédnout do působení malých 
i velkých bytostných. Tato nahlédnutí zůstanou pro mne nezapomenutelný-
mi; jsou jako milníky v mém životě, které nikdy nezmění svá stanoviště.

Pán byl stálá přirozenost,  jednoduchost a jasnost v dokonalosti.  Jeho 
všeobsáhlé vědění, před nímž v údivu člověk mohl jen v pokoře stát, se 
netýkalo pouze věcí duchovních. Též v mnohých praktických věcech a po-
voláních měl takové zkušenosti, jako by je sám provozoval. Pán odmítal ja-
kékoli mystické chování,  i tehdy,  když jeho jednání bylo pro nás nepo-
chopitelné. (O dvou takových jednáních budu ještě mluviti.)

Při příležitosti, když jsem byl s Ním sám – ano, mohu říci, že jen tehdy, 
když nikdo třetí  při  tom nebyl –,  pocítil  jsem hluboce, že Pán pochází 
z docela jiné úrovně než my lidé. Že je daleko a vysoko nad námi. Nejen 
pocitem, ale také rozumově mi bylo jasné, že on je Pán, Syn Člověka! 
Avšak i v každodenním životě a ve styku s cizími, nezúčastněnými lidmi, 
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jednal Pán s tak přirozenou prostotou a ušlechtilou zdrženlivostí, že v kaž-
dém vzbuzoval úctu. Byl to šlechtic v pravém slova smyslu. Píši o tom bez 
jakékoliv mystifikace a glorifikace.

Píši o tom dále, neboť jsem pravděpodobně více, než kdokoliv jiný, po-
drobně poznal  všechnu podlost,  pomluvy a zlomyslnost,  kterou lidé na 
Pána naházeli ve snaze umlčeti ho.

Za dlouhých zimních večerů předčítal Pán často ze svých divadelních 
her a vyprávěl mnoho o svých cestách. Těchto večerů se zúčastňovali naši 
zaměstnanci. Obzvláštní radost Pán měl, když nás navštívili moji rodiče. 
Má matka měla dar vyprávět poutavě a vesele a také názorně líčit zážitky 
ze svého života. Proto ji Pán prosil, aby k nám chodila často. Toto mi Pán 
vysvětloval  tím,  že  má matka  neobyčejně  silně  připomíná  jeho  matku. 
Řekl, že když zavře oči, má dojem, jako by to vyprávěla jeho matka.

Tak poskytovalo osobní  prožívání  s  Pánem,  během Jeho pobytu  ve 
Schlaurotu, ještě mnoho slavnostních chvil.  Přesto nyní musím pojednat 
o dvou zvláštních událostech, na něž jsem už udělal narážku.

Řekl jsem již, že statek Schlauroth měl již asi 250 let. V přízemí byly 
pouze velké pokoje, jejichž stropy tvořila těžká valená klenba. V prvním 
poschodí byl jen jeden poměrně malý pokoj s klenutím na způsob gotické-
ho oblouku, ostatní místnosti měly stropy hladké, zdobené štukem. Malý 
klenutý pokoj nám sloužil jako hudební pokoj; ale v dřívějších stoletích byl 
domácí kaplí. Již brzo po té, co jsem převzal Schlauroth (v roce 1919, 
patnáct let před tím, než jsem poznal Pána a Jeho Poselství), měl jsem 
vždy, když jsem byl sám v hudebním pokoji a hrál na klavír, pocit, jako by 
někdo, krátce nato jak jsem začal hrát, vešel do pokoje. Když jsem se oto-
čil, nebyl zde nikdo. Když jsem se neotočil a hrál jsem dále, cítil jsem 
téměř tělesně, že ten, kdo vstoupil, se postavil za mne a když jsem ani pak 
ve hře neustal, zpozoroval jsem, že si sedl do křesla vedle klavíru. Slyšel 
jsem dokonce tiché praskání  křesla,  které bylo pletené z rákosu.  Tehdy 
jsem měl zvlášť věrného psa, který se sotva kdy ode mne hnul, ale do hu-
debního pokoje šel se mnou obzvlášť nerad a vždy první okamžik, kdy se 
cítil nepozorován, využil k tomu, aby jej opustil a čekal na mne v sousední 
jídelně.

O tomto pozorování jsem nikomu nevyprávěl, dokud jsem nezjistil, že 
moje tehdy osmiletá nevlastní dcera se na hodiny klavíru skoro nepřipravu-
je. Dověděl jsem se, že Inge nechce jít do hudebního pokoje sama, protože 
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krátce nato, když uhodí do kláves, má vždy divný pocit, že kdosi vstoupil 
do místnosti. Když se pak ohlédne, nikdy zde nikdo není. Několik roků 
později prožil jeden z mých bratranců – povoláním učitel a varhaník – to-
též, když hrál na klavír a byl v pokoji sám.

Tento můj bratranec byl nyní antroposof; měl mediální nadání a sice 
byl – jak sám říkal – tak zvané píšící medium. Následující noc strávil na 
své přání v hudebním pokoji. Druhé ráno mi ukázal své poznámky, z nichž 
se dalo vyčíst, že v tomto pokoji je k zemi připoutaný duch, protože zde 
znásilnil desetileté děvče a pak je zabil. Na dotaz, jaké je jeho jméno, duch 
řekl, že se jmenoval „Edler von Schlauroth“. Toto jméno jsem nikdy nesly-
šel, kronika statku nebyla po ruce a staré soudní knihy obce byly neúplné, 
s velkými mezerami.

Později,  po nějaké době mi vyprávěla zahradníkova žena ze Schlau-
rothu, aniž cokoliv věděla o záznamech mého bratrance, že objevila v Gör-
litz na starém hřbitově zvětralý náhrobní kámen, na vnější straně kostela, 
s nápisem „Edler  von Schlauroth“.  Následující  den  jsem kámen hledal, 
jméno souhlasilo, letopočet byl žel nečitelný a ani farář kostela mi nemohl 
podat bližší údaje.

Toto  vše jsem jednoho zimního večera  vyprávěl  Pánovi,  když jsme 
společně seděli v jídelně. Pán sledoval mé líčení s velkým zájmem. Zvedl 
se a kráčel ke dveřím hudebního pokoje a řekl:  „Prosím, nechejte mne 
dvacet minut v hudebním pokoji samotného.“ Po tomto čase se Pán posa-
dil opět k nám a řekl:

„Tento k zemi připoutaný duch nebude už nikoho rušit. Osvobodil jsem 
ho.“ A skutečně, již nikdy jsem nic neobvyklého nepozoroval, právě tak 
jako má nevlastní dcera a můj bratranec. Pán sám se při tom nezměnil, byl 
bez jakékoliv známky vzrušení. Jednal v tomto případě, jako by se jednalo 
o zcela samozřejmou, všední příhodu.

Ke  druhému,  pro  nás  nepochopitelnému,  Pánovu  jednání  došlo  při 
onemocnění  Waltra  Foxe.  Přihodilo  se  toto:  Fox  měl  ve  zvyku  při 
manipulaci s obilnými zrny dát je do úst a kousat je. To jsem pozoroval 
častěji a řekl jsem mu, že si tím může snadno přivodit plísňové onemocně-
ní, které je většinou smrtelné, neboť růst plísní se dá zřídka kdy omezit. 
(Tehdy nebyla ještě žádná antibiotika ani sulfonamidy.) Fox však od svého 
zvyku neupustil. Jednoho dne měl potíže v ústech a šel k lékaři. Vrátil se 
velmi stísněn a řekl,  že lékař zjistil  infekci  plísně,  ráno bude muset  do 
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nemocnice.
Vyprávěl jsem to večer Pánovi, když jsem se s Ním setkal v Jeho pra-

covně. Pán řekl: „Prosím, přineste mi sklenici vody.“ Přinesl jsem ji a po-
stavil na stůl. Pán ji postavil doprostřed stolu, vstal a přistoupil těsně ke 
stolu. Zvedl své ruce nad sklenici a sepnul ruce jako k modlitbě. A tu jsem 
viděl, jak se zlatý paprsek ponořil do sklenice a voda se začala pomalu 
otáčet kolem tohoto paprsku. Otáčení bylo stále rychlejší, až se ve vodě 
utvořil malý trychtýř. Nyní nechal Pán klesnout své žehnající ruce, krou-
žení vody ustalo a velmi brzy byl klid jako před tím. Nato mi Pán přikázal, 
jako by se nic zvláštního nestalo: „Dejte tuto sklenici Waltrovi Foxovi, ať 
to vypije. Zůstaňte však u něho, aby to udělal.“ Učinil jsem tak.

Následující den Fox pospíchal do nemocnice v Görlitzu. Ke 12 hod. – 
myslím, nevěřil jsem svým očím – stál Fox přede mnou a sděloval: „Byl 
jsem prohlédnut dvěma lékaři, oba řekli, že po plísňové infekci není ani 
stopy. To sdělili telefonicky lékaři, u kterého jsem byl včera a který mne 
znovu k sobě objednal. Ani on nenašel stopy po onemocnění.“

Waltr Fox byl tímto podivuhodným způsobem zbaven nebezpečného 
cizopasníka.  Zůstal  ještě  několik  let  u  mne a  později  se  vrátil  do  své 
domoviny, Vestfálska.

Všechna tato, zázraku podobná jednání s téměř zázračnými následky, 
byla Pánem prováděna klidně, jako by to byly nejsamozřejmější věcí na 
světě. Vše se dělo prostě, skoro příliš prostě. Tak prostě, jak mohl jen On, 
Pán, činit. Právě proto, že On byl Slovo, Vědění i Pravda.

Jestliže jsem se zmínil o těchto osobních kontaktech, tak jenom proto, 
abych vylíčil obraz osobnosti Pánovy všem, kdo neměli a nebudou již mít 
to veliké štěstí zažít Pána zde, ve hmotnosti. Navíc se chci postavit proti 
všem těm do fantastična a nejasnosti zabíhajícím blouzněním, která se za-
bydlela, žel, u mnohých vyznavačů Poselství Grálu. Nezasvěcení narážejí 
příliš často na taková blouznění a kvůli nim pak odmítají Poselství.

Po nějakém čase, při denním společném pobytu s Pánem, mi nemohlo 
uniknout, že byl v některé dny sklíčen. Tato občasná sklíčenost měla svůj 
původ v tom, že Pán již neměl žádný vlastní příjem. Prodej jeho knih byl 
zakázán, Sídlo na Vomperbergu zkonfiskováno. Podporu v hotových peně-
zích, která mu byla nabídnuta nositeli křížů, odmítl hned zpočátku, neboť 
se nemohl revanšovat. Z toho důvodu podnikl Pán cesty k několika diva-
dlům, aby nabídl svá, již hotová jevištní díla.

267



Hellmuth Müller-Schlauroth

Tak si  vzpomínám na jednu návštěvu v Drážďanech.  Jeli  jsme tam 
mým vozem, byla při tom paní Marie a slečna Irmingard. Pán měl v Dráž-
ďanech z dřívějších časů známého, který se mezitím stal správcem svě-
toznámého cirkusu Sarrasani. Když jsme ho nezastihli doma, jeli jsme do 
cirkusu a přišli jsme do víru cirkusových jezdců, krotitelů a nespoutaných 
lidí, kteří křičeli jeden přes druhého.

Mezi nimi jsme po dlouhém hledání našli správce. Mně byla nepokojná 
situace poněkud trapná, ale Pán si z toho nic nedělal. Naopak jsem měl 
dojem, že mu tamější provoz působil potěšení. Opravdu ho těšilo něco ne-
vyumělkovaného, přirozeného prožívání, co se dává tak, jak to skutečně 
jest. Správce si na Pána ještě dobře vzpomínal, přece však proběhla roz-
mluva bezvýsledně,  právě tak,  jako v ostatních divadlech.  Přirozeně,  že 
Pán jen  doufal,  že správce mu nabídne  nějaké jiné styky,  k  provádění 
v cirkuse se Pánova díla nehodila.

Protože Pán hledal stále vyrovnání a vždy se snažil pomoci, kde mu to 
bylo možné, přiměl mne, abych pověřil pana Alexandra vedením deníku 
a mzdového účetnictví mého podniku. Ve shodě s pokyny jsem rozhodně 
odmítal  všechny  návštěvníky,  kteří  se  znovu a  znovu  snažili  dostat  se 
k Pánovi. Velmi brzy bylo zřejmé, že se to nezamlouvá ani dámám ani 
panu Alexandrovi. Pán – to jsem jasně vycítil – se cítil v mém domě bez-
pečný a jistý, naproti tomu dámám se život tu zdál příliš jednotvárným. Hle-
daly spojení s jinými přívrženci Grálu, také s panem Gieseckem v Berlíně.

Pan  Giesecke  byl  majitelem továrny  na  nápravy  vozů,  s  pobočkou 
v Grossenhain/Sa. A mimo to vlastnil, tak říkajíc jako útočiště, v Kipsdor-
fu v Krkonoších malé zemědělství a vedle ležící pozemek s vilou. Tuto dal 
pan Giesecke panstvu k dispozici, mimo jeden pokoj, který si ponechal pro 
sebe a svou paní. Na mně nyní bylo, abych vymohl na gestapu povolení 
pro Pánovo přestěhování do Kipsdorfu. Kromě toho jsem musel zařídit 
převezení nábytku z Innsbrucku. Obojí se zdařilo, svého ručení za Pána 
jsem však zbaven nebyl.

Mnohokrát  jsem byl  s  panstvem v  Kipsdorfu kvůli  renovaci  domu; 
krátce po svatodušních svátcích 1939 se tam pak zcela přestěhovali. Pán 
dal pro mne zařídit malý pokoj, který mi měl být k dispozici podle libosti. 
Využil jsem toho dvakrát. Jelikož však stále více návštěvníků proudilo na 
Kipsdorf, přijížděl jsem tam jen málokdy.

Naposledy, kdy jsem se setkal s Pánem ještě zdravým – mohlo to být 
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začátkem dubna 1940 –, jsem se Ho ptal, proč nyní přijímá zase tolik ná-
vštěvníků.  Při  svém příchodu  na  Schlauroth  mi  přece  přímo  přikázal, 
abych k němu žádné lidi nepouštěl. Pán mi odpověděl doslova: „Ano, teď 
se to zcela změnilo!“ Tato slova řekl Pán v hlubokém smutku, který se ne-
dal  přeslechnout.  Zarazilo  to  nejen  mne,  ale  též mého  přítele  Karla 
Linckelmanna, který byl rovněž přítomen této rozmluvě. Oba jsme byli vy-
vedeni z míry.

To bylo také krátce po Jeho posledním výslechu, 26. 6. 1940, gestapem 
v Dippoldiswalde. Znal jsem důvod výslechu i ty, kdo jej způsobili. Vím 
také, čí duchovní děti to byly. Toto nekonečné jednání, lidská zlomyslnost, 
rostoucí  počet  návštěvníků  v  Kipsdorfu  pod  stálým  tlakem  dohledu 
gestapa a v neposlední řadě hořké zklamání z toho, že jen málo lidí přijalo 
Jeho Slovo tak, jak to Pán očekával, to vše se mi zdálo podstatnou příči-
nou Jeho pozemské smrti, která byla pro nás příliš předčasnou.

6. prosince 1941 jsem krátce mluvil naposledy s Pánem na jeho úmrt-
ním loži. Pán byl při plném vědomí. Prosil jsem slečnu Irmingard, aby 
mne u Pána ohlásila a zeptala se, zda k Němu smím přijít. Odpověděl, jak 
jsem mohl slyšet, když jsem stál v otevřených dveřích, velmi slabým, ale 
jasným hlasem: „Moji přátelé mohou vždy ke mně přijít!“ Nato jsem při-
stoupil k Jeho levé straně a pozdravil Jej. Pán se na mne podíval, podal mi 
Svou ruku a sotva slyšitelně řekl: „Je dobře, že jste zde!“ Setrval jsem krát-
ce pod Jeho laskavým pohledem a pak jsem ustoupil. Odpoledne opustil 
svou pozemskou schránu.

Následující den, z podnětu paní Marie, jsem objednal převoz Pánova 
těla do Bischofswerdy a tamtéž jsem vybral místo hrobu na hřbitově. Po-
něvadž Pán nevystoupil z evangelické církve, projednal jsem z pověření 
paní Marie s úřadujícím duchovním pohřeb. Faráři jsem řekl bez okolků, 
kým Pán pro nás byl. Přijal to bez odporu. Shodli jsme se při pohřební 
řeči  na  slovech:  „Jsem Cesta,  Pravda  a  Život.“ Po  mém odchodu,  žel, 
rozhněvala třetí  osoba –  aniž jsem o tom věděl  –  faráře tak velice,  že 
upustil  od  projevu a vykonal  jen nezbytný církevní  ceremoniál  v  kapli 
a u hrobu. To bylo velmi politováníhodné a neradostné. Při vynášení rakve 
z kaple chyběl jeden nosič, pro mne to znamenalo poslední Pánovo volání. 
Jako jediný Jeho učedník jsem směl pomoci donésti Pánovo tělo k místu 
Jeho odpočinku.  O posledních hodinách Pána jsem vypracoval  zvláštní 
spis. Je na Vomperbergu u kroniky hnutí Grálu.
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Po pozemské smrti Pánově dosáhli dědici toho, že bylo vypracováno dě-
dické vypořádání. Podrobnosti o tom jsou mi známy. Paní Marii při tom při-
padly pozemky na Vomperbergu a autorská i vydavatelská práva Jeho knih.

Krátce  po  Pánově  smrti  paní  Marie  i  slečna  Irmingard  opustily 
Kipsdorf. Přesídlily nejdříve na Westerbuchberg v Horním Bavorsku a od-
tud zpět na Vomperberg. Budovy a pozemky na Vomperbergu byly po 
válce po osvobození francouzských okupačních úřadů vráceny rakouským 
státem dědicům Pána.

V roce 1949 byly Pánovy pozůstatky převezeny z Bischofswerdy na 
Vomperberg, do pyramidy, která tam byla s tímto cílem vybudována.

Rytířský statek Schlauroth, první Pánovo útočiště po Jeho propuštění 
z vězení, jsem ztratil v roce 1945 po příchodu Rusů. Byl mi vyvlastněn 
komunistickým režimem bez náhrady, poněvadž byl velký. Také druhé Pá-
novo útočiště, Gieseckeho vilový pozemek v Kipsdorfu, stejně jako továr-
na, byly panu Gieseckemu vyvlastněny bez odškodného.  S panem Gie-
seckem jsem se tehdy nemohl pro vlastní těžkosti spojit. Později jsem se 
dozvěděl, že on i jeho paní našli hořký konec.

Po vyvlastnění mého majetku a bez existence, hlásil  jsem se v roce 
1946 u paní Marie na Vomperbergu a nabídl jsem svou pomoc při obnově 
sídla a především zemědělství. Ačkoliv na Hoře nebyly odborné pracovní 
síly, byl jsem odmítnut.

Během  následujících  těžkých  let,  kdy  jsem  byl  vyhnán  ze  svého 
domova,  nemohl  jsem  z  finančních  důvodů  cestovat  na  Vomperberg. 
V roce 1961 jsem tam byl opět poprvé. Ve dnech mého pobytu na Hoře 
došlo k neradostným událostem s adoptivní  dcerou slečny Irmingard – 
Margou, provdanou Wurmannovou.

Tyto události vrhly zřejmý stín na Pánovu záležitost. Paní Marie již ne-
žila a univerzálním dědicem byl ustanoven pan Alexander.  Veškeré tak 
zvané „Sídlo Grálu“ (chrám,  správa,  pozemky atd.),  které bylo z velké 
části vybudováno a získáno z darů a půjček, náleželo tehdy, právě jako 
dnes, čistě jako soukromý majetek, rodině Bernhardtových. V té době bylo 
Sídlo Grálu připsáno úředně v pozemkové knize na pana Alexandra. Ten 
byl tehdy již těžce nemocen, bylo zřejmé, že jeho roky jsou sečteny. V tis-
kové kampani byl on a celé hnutí Grálu těžce znovu a znovu napadáno. 
Jednou z hlavních příčin tohoto osočování byly právní a finanční poměry 
Hnutí Grálu, které – pozorovány z venčí – dělaly dojem, že nejsou jasné. 
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Vzbuzovaly (a vzbuzují dodnes) pochyby a nedorozumění a překážejí  ší-
ření Slova Pánova.

S některými jinými nositeli kříže, kteří byli Pánovi blízcí a kteří byly 
stejně  jako  já  naplněni  starostí,  jsem  proto  vypracoval  návrhy  nového 
uspořádání organizace Hnutí Grálu. Byly sestaveny v pamětním spise, kte-
rý  jsem  předložil  o  slavnosti  Čisté  Lilie  panu  Alexandrovi,  slečně  Ir-
mingard a celému kruhu učedníků.  Pamětní  spis předpokládal  oddělení 
majetku  Grálu  od  soukromého  jmění  rodiny  Bernhardtovy.  Uvedený 
majetek měl být převeden ze soukromého vlastnictví na vlastnictví přísně 
organizované, zakládající se společnosti. Duchovní vedení mělo být samo-
zřejmě ponecháno panu Alexandrovi a slečně Irmingard. Aby byly sku-
tečně uvolněni pro duchovní vedení, měl jim být zajištěn stálý, pevný pří-
jem, který je měl zbavit všech hospodářských starostí.  Samozřejmě jim 
měl zůstat v osobním vlastnictví dům „Gralshöhe“, získaný kdysi Pánem.

O tomto pamětním spise  se  jednalo v  říjnu téhož roku,  při  setkání 
učedníků. Návrhy v něm učiněné byly zamítnuty učedníky z nedostatku 
občanské  odvahy,  ale  především  z  nedostatku  ochoty  k  odpovědnosti, 
a z materiálních důvodů všemi členy rodiny Bernhardtovy. Stál jsem sám, 
jako v roce 1938, kdy se to stalo již jednou, když se měl učinit pro Pána 
neobvyklý  krok.  Musel  jsem  snést  příval  hanlivých  slov,  až  po 
„Antikrista“.

Zde  je  třeba  ještě  říci,  že  Pán  ve  své  prozíravosti  již  v  roce  1932 
v jednom zápise uvedl, že Grálské Sídlo má později přejít do rukou nějaké 
společnosti (viz. též Swarovski „Proč tolik povyku…“, 1955, str. 62–63). 
Provedení této myšlenky bylo odsunuto jistě stranou jen proto, že Pán teh-
dy pracoval ještě na Poselství a nemohl se zabývati praktickými a právními 
otázkami. To, co chtěl Pán vybudovat na Vomperbergu, je jasně řečeno 
v Jeho přednášce „Můj cíl“. Aby se rozhodlo o právní formě, k tomu teh-
dy ještě nebyl naléhavý důvod, vždyť On dlel ještě na zemi. Dnes, po Jeho 
odchodu, je to zásadně jiné!

V následujících letech jsem byl mnohokrát na Hoře, ale slavností a po-
božností se již nezúčastňuji. Tím chci prokázat, že již nemohu krýt svou 
osobou ani svým učednictvím vnitřní ani vnější cestu, která byla před lety 
nastoupena.  Není  to  cesta,  kterou  jsem směl  od  Pána  poznat  a  prožít. 
Nemohu se zbavit pocitu, že Pán je čím dál tím více zatlačován do pozadí. 
Podle jasných směrnic, jak byly dány v přednášce „Svaté Hoře“ a „Můj 
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cíl“, se dnes již nejedná.
Pan Alexander je mrtev. Ustanovil Slečnu Irmingard univerzální dědič-

kou. Zde se opět naskýtá otázka: Co bude se jměním Grálu, až bude sleč-
na Irmingard odvolána z této země? Bude pak Marga Wurmann, adoptivní 
dcera slečny Irmingard, která je, jak je každému zřejmé, Hnutí Grálu cizí, 
univerzální dědičkou jmění Grálu?

Ještě důležitější, než uspořádání materiálních zájmů jest otázka: Co se 
pak stane s Poselstvím a co bude z Pánova Slova? Pán odešel z této země, 
aniž zanechal testament. Neučinil tedy žádné ustanovení poslední vůle ani 
o svém pozemském majetku ani o svých pozemských plánech dalšího ve-
dení Hnutí Grálu. Pro mne tu vyvstává souvislost ve slovech, která mi Pán 
řekl, tak těžce sklíčený v posledním roce před svou smrtí: „Ano, teď je to 
již vše docela jiné!“

Poselství Pánovo jest jeho testament! Je to tak jasné a prosté, že tomu 
má rozumět každý z nás, kdo má dobrou vůli. On jest Alfa a Omega naše-
ho úsilí duchovního poznání! Pánova věc se nerozhoduje na Hoře. Leží 
v rukou  každého  jednotlivého  nositele  kříže,  který  svým  zpečetěním 
převzal  plnou  odpovědnost  za  ni.  Má  vědomě  a  samostatně  zkoumat 
a jednat. Jen v té míře, jak každý jednotlivec v sobě a kolem sebe Poselství 
oživí, udrží se toto čisté a rozšíří se. Musíme být neustále bdělí, aby se 
Jeho Slovo uchovalo pro ty, kteří přijdou po nás. Nikdo z nás by neměl 
přistoupit na názor rozšířený mezi vyznavači Grálu, že nemusí ničím při-
spět k dalšímu šíření Slova, že Světlo vykoná vše samo od sebe! V roce 
1938 temno udeřilo s nečekanou silou a uhasilo veškerý duchovní život na 
Hoře. Buďme na stráži, aby se proces již neopakoval!

Přicházím k závěru svých vzpomínek a myšlenek. Ode dne mého zpe-
četění, kdy jsem poprvé stanul proti Pánu, byl můj život veden hlubšími 
podměty a je tomu tak dosud. Všechny problémy přistupovaly ke mně bez-
prostředně a vyžadovaly si rychlé řešení, které, když vycházelo z citu, bylo 
také vždy správné. Toto téměř viditelné vedení zasahovalo i mou denní 
práci, ano, i obdělávání mých polí. Je víc než zřejmé, že podstatně zesílilo 
toto vyciťování duchovního vedení poté, co jsem byl vyvolen, abych přijal 
Pána ve svém domě. A tak smím v naprosté pokoře říci, že cítím, že se 
mému životu dostalo požehnání. Jsem však přesvědčen i o tom, že všem 
nositelům kříže s čistým, statečným, bdělým a věřícím – ale ne slepě věří-
cím – srdcem, se dostane stejného požehnání, jaké pociťuji já, neboť ono 
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přichází z téže ruky.
Rötz /OPF., v březnu 1971 Helmuth Müller v. r.

Pánův poslední pozemský den
V následujících řádcích píši o tom, na co si vzpomínám a co jsem mohl 

prožít v Kipsdorfu v Krkonoších, v Pánově domě, v sobotu večer dne 
6. a v neděli 7. prosince 1941.

5. prosince, pozdě odpoledne, bylo to v pátek, mne zastihl v Schlau-
rothu telefon slečny Irmingard z Kipsdorfu. Slečna Irmingard mi sdělovala, 
že Pánovi se nevede zdravotně dobře, proto žádala, aby Dr. Hütter laskavě 
přišel k lůžku nemocného. Důvodem, proč volala ke mně, bylo, že neměla 
telefonní číslo Dr.  Hüttera.  Odpověděl jsem, že Dr.  Hüttera ihned uvě-
domím a tázal jsem se, zda smím přijít také. Odpověděla, že mému pří-
chodu  nic  nebrání.  Řekla  mi  ještě,  že  pro  nás  oba  objedná  pokoj 
v Kipsdorfu, v hotelu Halali, i když tam je dnes zavírací den. (Zde bych 
chtěl podotknout, že již dříve jsem se přátelil s Hütterovým otcem, který 
byl  rovněž  lékařem v  Görlitzu,  takže toto  přátelství  přešlo,  tak  říkajíc, 
z otce na syna.)

Když jsem zjistil, že v pátek již nemůžeme dojet do Kippsdorfu (museli 
jsme jet vlakem, neboť byla válka a ani Dr. Hütter ani já jsme již auta ne-
měli),  telefonicky jsem se spojil  s  Dr.  Hütterem, který byl  samozřejmě 
okamžitě připraven Pána navštívit. Nejbližší vlak, kterého jsme mohli pou-
žít, odjížděl v sobotu, 6. prosince, kolem 6. hod. ranní z Görlitzu a do 
Kipsdorfu jsme přijeli asi v 9 hod. dopoledne.

Odložili jsme svá cestovní zavazadla v hotelu. Dr. Hütter vzal pouze 
svou lékařskou brašnu a tak jsme se vydali do Pánova domu. Tam jsme 
byli přijati dámami. Dr. Hütter započal ihned s vyšetřováním Pána, já jsem 
zůstal s dámami v obývacím pokoji v jídelně. Tento pokoj byl v přízemí 
domu, zatímco Pánova ložnice byla v poschodí. Když byla prohlídka ukon-
čena, šly dámy k Pánovi a já šel s nimi. Prosil jsem slečnu Irmingard, aby 
se zeptala Pána, smím-li jít také k Němu. Stál jsem v otevřených dveřích, 
slyšel jsem, jak se slečna Irmingard táže: „Otče, pan Müller-Schlauroth je 
zde a ptá se, zda smí jít k Tobě?“ Na to Pán odpověděl: „Moji přátelé smě-
jí vždy ke mně přijít.“ Odebral jsem se k  Pánovu loži.  Postel, ve které 
ležel, stála tak, že se k ní mohlo přistoupit ze tří stran. Pán ležel na levé 
straně těla, obešel jsem postel, abych Ho mohl pozdravit. Pán mi  podal 

273



Hellmuth Müller-Schlauroth

ruku, pevně se na mne podíval a řekl sotva slyšitelně:  „Je dobře, že jste 
zde.“ Setrval jsem ještě několik vteřin pod Jeho laskavým pohledem a od-
stoupil jsem tiše od Jeho lůžka. Při tomto pozdravu byl Pán ještě při plném 
vědomí a byl klidný. Byl však velmi pohublý, Jeho kůže povadlá, až žlutá, 
ale jeho oči zářily. Potom nás, Dr. Hüttera a mne, pozvala paní Marie na 
oběd, který se podával v jídelně – obývacím pokoji. Slečna Irmingard zů-
stala u Pánova lože. Po jídle se k Pánovu loži odebrala i paní Marie. Dr. 
Hütter a já jsme zůstali sami v pokoji. Zde Dr. Hütter prohlásil: „Kdyby se 
nejednalo  o  Pána,  byl  bych  pevně  přesvědčen,  že  jsem  u  lože 
umírajícího…“

Brzy na  to  byl  Dr.  Hütter  naléhavě volán slečnou Irmingard k  loži 
nemocného. Pánův zdravotní stav se zhoršil. Rychle jsme oba pospíchali 
po schodech, Dr. Hütter se odebral k Pánovi, aby mu zkusil puls, já jsem 
zůstal stát v pokoji u dveří. Pán byl blízek mdlobě. Dr. Hütter řekl dámám, 
že  puls  velmi  zeslábl  a  dal  Pánovi  injekci  posilující  srdce.  Aby  tento 
prostředek ještě podpořili, shodly se dámy s Dr. Hütterem, že paní Marie 
svou  vrozenou  uzdravovací  schopností  si  stoupne  u  nohou  postele 
a pozdvihnutím obou paží se pokusí dodat Pánovi sílu. Dr. Hütter držel 
Pánovi ruku, aby stále kontroloval puls, a vždy, když puls slábl nebo vyne-
chával, dal paní Marii znamení hlavou, aby své léčení opakovala. Měl jsem 
dojem, jako by byl Pán v bezvědomí. Ležel poměrně klidně, ale pokaždé, 
když paní Marie zvedla ruce, se trochu posadil a uhodil velmi vzrušeně, 
často oběma pažemi, ale většinou pravou paží tak, jako by se bránil me-
čem. Tento děj jsem prožil třikrát nebo čtyřikrát, pak jsem odešel dolů do 
obývacího pokoje. Tam jsem se modlil. Kolem 15. hod. přišla slečna Ir-
mingard a řekla mi, že v 16 hod. přijedou vlakem do Kipsdorfu manželé 
Gieseckovi. (Pan Giesecke byl majitelem domu, ve kterém panstvo bydlelo. 
Dal jim jej k disposici, když Pán se souhlasem gestapa opustil Schlauroth, 
aby si znovu založili domov.) Paní Marie mne prý prosí, abych čekal Gie-
seckovy na nádraží a řekl panu Gieseckemu, aby přišel jenom sám a nebral 
svou paní sebou. Mně osobně má od paní Marie vyřídit, že by to, vzhle-
dem k vážné situaci, paní Giesecke nesnesla. To byl pro mne nepříjemný 
úkol, neboť jsem s Gieseckovými nebyl přímo spřátelen ani jsem je dobře 
neznal.  Poněvadž  to  však  byl  příkaz  paní  Marie,  bylo  mi  naprosto 
nemožné odepřít  a nesplnit  jej.  Čekal  jsem Gieseckovy na nádraží.  Na 
cestě ke Schweitzerhofu (tak se jmenoval dům, ve kterém Pán bydlel a kte-
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rý náležel Gieseckovým) sdělil jsem panu Gieseckemu, pokud možno še-
trně, vzkaz paní Marie. Těžce se dotknul pana Gieseckeho, viděl jsem na 
něm, že je velmi zaražený. Pan Giesecke však, stejně tak jako jeho paní, 
vyhověli přání paní Marie. Paní Gisecke odešla dále, do výše položeného 
statku, pan Giesecke do Schweitzerhofu, do pokojů vyhrazených pro Gie-
seckovy. To se událo asi v 16.30 hod. Současně byl panu Gieseckemu po-
volen vstup do Pánova pokoje.

Asi o 10 minut později přišel Dr. Hütter, který do té chvíle nepřetržitě 
sledoval Pánův tep a snažil se střídavě s paní Marií – on injekcemi posilují-
cími srdce a ona zvedáním paží – pomoci Pánovi a udržeti Ho při životě. 
Byl viditelně zděšen a řekl mi, že se musí zhostit pro něj hrozného příka-
zu, jímž ho pověřila paní Marie. Příkaz zněl: „Pan Giesecke zjistil svým 
kyvadlem v  Pánově pokoji,  že ty  máš ihned opustit  dům,  neboť  stojíš 
v cestě Pánovu uzdravení!“ Na to jsem sestoupil s Hütterem do haly a za-
tímco jsem se chystal obléci plášť, volala slečna Irmingard shora: „Pane 
Dr. Hüttere, pojďte rychle, rychle!“ Hütter vyběhl po schodech, bera dva 
schody najednou.  Právě  v  okamžiku,  kdy  jsem otvíral  domovní  dveře, 
abych podle příkazu opustil dům, volal Dr. Hütter shora: „Helmute, již ne-
musíš odcházet, Pán zemřel mezitím, co jsem byl dole.“ To bylo v sobotu 
6. prosince 1941 v 17.20 hod.

Poté, co Dr. Hütter vykonal nezbytné u mrtvého Pána, sešli jsme se 
s dámami v obývací jídelně, kde bylo ujednáno, že ostatní bude domlu-
veno druhý den v neděli. Noc ze soboty na neděli jsme s Dr. Hütterem 
strávili v hotelu Halali, ve společném pokoji. Zde se udál ještě jeden pří-
běh, který snad stojí za zmínku. Hütter byl očividně velmi vyčerpán a brzy 
usnul, zatímco já jsem dlouho nemohl spát. Najednou se v hotelové hale 
ozval telefon. Protože mimo nás v domě nikdo nebyl (z toho důvodu jsme 
již ráno vzali sebou klíč od domu), vyzváněl nepřetržitě. Proto jsem vzbu-
dil Hüttera. Oba jsme mysleli, že může volat paní Marie. Mohl se Pán vrá-
tit do pozemské schrány? Spěchal jsem k aparátu. Volající byl ale host, 
který rušil objednávku pokoje.

V neděli ráno jsme snídali v hotelu. Dr. Hütter se pak vydal ke starostovi, 
aby vybavil nutné formality. Sešli jsme se opět v domě smutku. Dr. Hütter 
očistil, spolu s povolanou omývačkou mrtvých, Pánovo mrtvé tělo. Dámy při-
nesly Pánovo roucho a s panem Dr. Hütterem Ho oblékli do žlutého šatu 
a položili na lože, přikryté bílým plátnem. Když bylo Pánovo tělo  upraveno 
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a světla kolem něj hořela, vstoupil jsem i já a rozloučil se s Ním.
Odpoledne mě dámy prosily, abych vybral v Drážďanech u státního 

pohřebního  ústavu  rakev  a  zařídil  převoz  mrtvého  těla  Pána  do 
Bischofswerdy. V Bischofswerdě jsem měl získat hrob a domluvit s pří-
slušným farářem pohřeb a dobu jeho konání. V pondělí 8. prosince jsem 
odjel z Kipsdorfu ranním vlakem, abych splnil příkazy dam. Když se tak 
stalo, uvědomil jsem dámy v Kipsdorfu telefonicky o termínu Pánova po-
hřbu a o výsledku mých ostatních úkolů. Pak jsem odcestoval domů, do 
Schlaurothu, na svůj statek.

Tento spisek vznikl po velmi svědomitém zkoumání mých vzpomínek 
a jsem pevně přesvědčen o tom, že skutečně souhlasí s prožitým.

Rötz v horním Falsu, Helmuth Müller-Schlauroth
31. března 1969 Pánův učedník, v. r.

P. S. Pan Giesecke – po předchozím zprostředkování mým přítelem Kar-
lem Linckelmannem – během Pánova pohřbu v Bishofswerdě, přistoupil ke  
mně a prosil mě, u otevřeného Pánova hrobu, abych mu odpustil příkoří,  
které mi učinil v Kipsdorfu.

To jsem rád splnil.
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Osobní prožití s Abd-ru-shinem a jeho Poselstvím

Poznámka:  Tyto vzpomínky vyšly v časopise Gralswelt, roč. 5 (1951),  
č. 5. Článek je nepatrně zkrácen.
Mé první setkání s Poselstvím Grálu

Koncem  roku  1932  přišel  jsem  poprvé  do  styku  se  jménem  Ab-
d-ru-shin. Bydlel jsem tehdy v Berlíně, kde jsem vykonával svou lékařskou 
praxi. U mé tehdejší bytné měl svou kancelář jistý obchodník. Ten pře-
místil později své obchodní místnosti do jiné ulice. Zachoval však i nadále 
mé bytné přátelství a navštěvoval ji občas i po svém přestěhování, aby se 
poptal po jejím zdraví a jak se jí daří.

Při jedné takové návštěvě dostal jsem se s tímto pánem, kterého jsem 
znal již od dřívějška, do hovoru. A tak jsem zpozoroval, že nosí na levé 
straně prsou zlatý kříž v kruhu, poněkud skrytý klopou kabátu, a že na 
stuze, na níž byl kříž zavěšen, je rovněž zlaté písmeno A. Na mou otázku, 
jaký řád nebo vyznamenání nosí, mi vysvětlil, že se nejedná o řád, nýbrž 
o kříž Grálu – kříž Pravdy a Světla – a sice o ten, který nosí nejbližší okolí 
jistého muže, k němuž patří i on. Písmeno A znamená Abd-ru-shin, česky 
„Syn Světla“.

Na můj další dotaz o této věci jsem se dověděl, že Abd-ru-shin je Němec 
narozený v Sasku, jenž přinesl lidstvu nové vědění o stvoření a o duchovních 
věcech. Jeho pobyt je t. č. na Vomperbergu u Schwazu v Tyrolsku. Protože 
jsem okamžitě pocítil velký zájem o tuto věc, prosil jsem nositele kříže Grálu 
o literaturu, abych mohl nahlédnout do podstaty tohoto nového vědění. A tu 
mi podal malou knížku, v níž bylo otištěno několik článků od Abd-ru-shina. 
Na jeden z nich se pamatuji zvlášť dobře, neboť na mne zapůsobil až do nej-
hlubšího nitra. Jmenoval se „Odpovědnost“.

Mnohokrát  jsem tento článek četl.  Od počátku jsem se cítil  poután 
k této práci. Je těžko popsat, co se ve mně při čtení dělo. Bylo to, jako 
bych slyšel dávno známé tóny a melodie.  V té době jsem mnoho četl, 
většinou filosofická a státně-filosofická díla. Jak se od toho odráželo to, co 
jsem zde spatři! Abych pronikl hlouběji i do ducha tohoto článku, než je to 
možno prostým čtením, opsal jsem jej a zpracoval jsem jej při tom velmi 
pečlivě.  Nepochopitelné  fluidum  těchto  řádků  mě  uchvátilo  a  již  mne 
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neopustilo. Prosil jsem o dovolení číst jiné práce téhož autora a dostalo se 
mi jich. Přitom se opakovalo, co jsem vylíčil u článku „Odpovědnost“. Po-
sléze jsem dostal koncem února 1933 hlavní Abd-ru-shinovo dílo „Ve svět-
le Pravdy“, které mi bylo přenecháno ke čtení. Četl jsem v něm, pokud mi 
to jenom můj čas dovolil.

Jeden únorový  večer  toho  roku zůstane  pro  mne nezapomenutelný. 
Celý večer a dlouho do noci jsem četl. Přitom jsem poprvé došel k po-
znání: Tuto knihu nemohl napsat člověk, který je téže podstaty jako my, 
pozemští lidé. Zde musel působit někdo vyšší. Ano, jen osobnost božské-
ho původu mohla takto psát. Ne snad, že bych byl všecko zcela nekriticky 
přijal, což nejsem jako lékař zvyklý. Zkoumal jsem přísně a nemohl jsem 
najít jedinou řádku, z níž by se dalo soudit na nepřirozené stanovisko spi-
sovatele. Všechno bylo tak prostě a jasně řečeno, že tomu mohl rozumět 
i nejprostší člověk. Po léta jsem duchovně zápasil a hledal, a sice hledal 
jsem zákonitost ve stavbě národa,  případně státu.  Zde jsem našel všeo-
becně platný základ – hledanou zákonitost – nové vědění o stvořeni. Pocí-
til jsem radost, pocit štěstí jako zřídkakdy ve svém životě. To bylo moje 
první prožití s Poselstvím Grálu.

Zatímco jsem ještě četl, bylo kolem jedné hodiny ráno, zaklepal někdo 
na  mé  dveře.  Když  jsem  vyhlédl,  stál  venku  můj  soused  z  vedlejší 
místnosti a omlouval se za způsobené vyrušení. Potom mi sdělil, že bu-
dova říšského sněmu je v plamenech, a ptá se, zda nechci toto vzácné diva-
dlo spatřit vlastníma očima. Odmítl jsem a projevil okamžitě svůj názor na 
toto výstražné znamení, který se později prokázal jako správný. Falešné, 
temné usilovalo o pozemskou moc a neostýchalo se největších lží a zloči-
nů, aby dosáhlo svého cíle. V téže době jsem poznal, že v Poselství Grálu 
spočívá klíč ke každému druhu pravé výstavby a spravedlivého řádu. Se-
tkaly se zde dva světy: Onen temný pak v Německu a v sousedních ze-
mích přechodně zvítězil a dosáhl pozemské moci. Každému, kdo byl obe-
známen s věděním o stvoření podle Poselství, bylo jasné, že to může být 
jen krátká episoda. Poselství Grálu se zde ukázalo jako nejcennější ukaza-
tel cesty, podle něhož můžeme poznat všechny stezky, kdyby byly sebevíce 
zarostlé. To platí i o naší přítomnosti a tak to zůstane i v budoucnu.

Při dalším čtení Poselství Grálu vzniklo ve mně přání poznat osobně jeho 
zvěstovatele. Opatřil jsem si jeho přesnou adresu, sdělil jsem mu, že jsem ho 
z jeho díla „Ve světle Pravdy“ poznal v jeho podstatě a v jeho poslání.
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Současně jsem ho poprosil o dovolení navštívit ho na své dovolené bě-
hem toho léta. Za několik dní jsem dostal od Abd-ru-shina odpověď. Do-
poručil mi, abych svou návštěvu neodkládal až na léto, ale vykonal ji co 
nejdříve. Na můj druhý dopis připomínal mi ještě jednou, abych svou ná-
vštěvu uspíšil. To mě povzbudilo a já jsem se rozhodl odcestovat okamžitě. 
Jak správná byla jeho připomínka,  ukázalo se později,  když za několik 
týdnů po mém příjezdu do Tyrolska byly tehdejší německou vládou hrani-
ce s Rakouskem uzavřeny.

Bezodkladně jsem provedl své přípravy a oznámil jsem mu svůj příjezd 
na 17. března 1933.
Mé první setkání s Abd-ru-shinem

Ve Schwazu v Tyrolsku mě očekával pán náležející k Abd-ru-shinovu 
nejbližšímu okolí. V malém otevřeném voze mě dopravil na Vomperberg, 
kde se nachází  osada Grálu.  Za nádherného jarního počasí  a v  krásné 
horské krajině byla jízda právě tak krásná, jako zajímavá tím, co jsem z úst 
svého průvodce slyšel o životě v této osadě.

Na Hoře byla nám otevřena brána dámou. Tato zdánlivě bezvýznamná 
událost učinila na mne zvláštní, ale nejvýš sympatický dojem. Bylo mi, jako 
by mi byla otevřena brána ke zcela jinému, ale rovněž pozemskému životu.

Byl  jsem přiveden k  řadovému dřevěnému domku.  Osada Grálu na 
Vomperbergu pozůstává totiž z více takových domků. I zde mi bylo při-
praveno přátelské, ba srdečné přijetí. Bavil jsem se chvíli s různými obyva-
teli Hory a za několik minut jsem měl pocit, že rovněž patřím k pospoli-
tosti lidí kolem Abd-ru-shina, neboť jsem se cítil úplně doma. Když mi byl 
podán prostý zákusek, bylo mi oznámeno, že budu v 16 hodin očekáván. 
Abd-ru-shinem. Zbývala mi tedy asi jedna hodina, abych se připravil na 
toto důležité setkání.

Z poznání, které jsem získal čtením jeho hlavního díla „Ve světle prav-
dy“, jsem věděl, s kým mám co činit a sotva jsem se mohl dočkati. Ko-
nečně jsem byl uveden do jeho soukromého bytu, který se nacházel v mi-
lém tyrolském horském domku. Stanul jsem proti vážnému, vznešenému 
zjevu. Abd-ru-shin se se mnou bavil úplně nenuceně. Konečně tak oživl, 
že přecházel vzrušeně po místnosti. Sršel mladistvým temperamentem přes 
svých 58 let. Tímto rozhovorem jsem byl tak zaujat, že jsem úplně zapo-
mněl, že sedím proti Vyslanci Světla, neboť všechno probíhalo bez nej-
menší  stopy  mystiky  nebo  nepřirozenosti.  Ano,  byl  jsem udiven  touto 
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přirozeností.
Jako letem minuly tři hodiny mého prvního rozhovoru s Abd-ru-shinem.
V  osadě  byla  mi  přidělena  příjemná  místnost.  Po  společné  večeři 

s obyvateli osady ulehl jsem ke spánku, unaven dlouhou cestou z Berlína 
a množstvím dojmů, které jsem zde na Hoře shromáždil.

Spal jsem nádherně a vstal jsem časně, sedl k psacímu stolu a uvažoval 
o včerejším dnu a zvláště o návštěvě u Abd-ru-shina.

Tu se dostavilo něco úplně nečekaného. Bezděčně byl jsem nucen uči-
nit bilanci svého dosavadního života. Vnutila se mi prostě z mého nitra. 
Bylo mi, jako bych musel učinit tento pohled zpět na svůj život, abych tím 
současně učinil závěr všeho, co bylo za mnou. Tuto životní bilanci jsem 
provedl z hloubi duše.  Uplynulá léta se  všemi zážitky táhla před mým 
duchovním zrakem. Výsledek byl pro mne velmi neuspokojivý. Pojednou 
mi bylo jasno, že jsem si se svým dosavadním životem hrál. Nenašel jsem 
nic, co by mělo skutečnou positivní cenu. Zamrazilo mě: „Co jsem učinil 
se svým dosavadním životem?“ Poprvé mi zasvitlo jasno. Měl jsem zodpo-
vídat a nemohl jsem. Duchovně pokažený, promarněný život ležel přede 
mnou. Zmocnil se mě stud a lítost jako dosud nikdy. „Změnit, změnit, na-
pravit, napravit!“ Tak to zoufale ve mně křičelo. Byl jsem hluboce otřesen. 
Slzy lítosti tekly mi po tvářích, mé hrdlo bylo staženo. Duchovní bolest 
nad duchovní vinou!

Bylo mi, jako bych tímto setkáním poprvé ve svém životě přišel do 
styku s vyšší mocí, s osobností jiné než naší lidské podstaty. Nebyla to 
slova, vyměněná mezi mnou a Abd-ru-shinem, která na mne učinila tak 
mocný dojem, ale spíše jeho bytost, jeho nesmírně silné záření. Zde půso-
bilo něco vyššího. Jenom to mohlo tak mocně účinkovat na mého ducha.

Ještě během snídaně, která mi byla podána v mém pokoji, byl jsem pod 
dojmem těchto  myšlenek,  doprovázených  zvláštní  duševní  bolestí,  spo-
jenou s důvěrou plnou naděje. Mohl bych to nazvat bolestí, která současně 
budila  radost.  Zatímco  jsem  se  takto  zabýval  svým  nitrem,  svým 
duchovním já, ozvalo se krátké zaklepání a vstoupil Abd-ru-shin. Bylo mi 
nejvýš trapné, že mě překvapil v této měkké, zoufalé náladě. On tomu 
však nevěnoval pozornost.

Již v několika minutách jsme byli opět v živém rozhovoru. Sáhl  mi 
duchovně téměř na zub. Z jeho slov jsem vyrozuměl, že si o mně utvořil 
jasný obraz. Jeho poznámka, že můj další vývoj se bude odehrávat po sko-
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cích, mě poněkud rozesmutněla, neboť tím chtěl říci, že budu muset řádně 
usilovat, abych dokončil, co jsem zameškal. A přece, jak měl pravdu!
Duševní rozpor

Byl jsem na Vomperbergu již několik týdnů. Poznal jsem důkladně lidi 
z okolí Abd-ru-shinova a zjistil jsem, že se všichni snažili  žít  podle svého 
přesvědčení. Všude bylo co dělat, neboť nutné pozemské práce vykonávali 
obyvatelé osady, což mělo za následek zvláštní vzájemný poměr. Já sám jsem 
tehdy potřeboval velmi nutně zotavení. Proto jsem nebyl zařazen do společné 
práce, ale trávil jsem svůj čas procházkami do blízkého i vzdálenějšího okolí 
a čtením. Všechny Abd-ru-shinovy spisy, pokud byly po ruce, byly mi zpří-
stupněny a horlivě jsem se věnoval jejich studiu.

Při svých rozhovorech s Abd-ru-shinem jsem si činil poznámky. Ochotně 
se mi dostalo za mých, často hodiny trvajících, hovorů na všechny položené 
otázky jasných vysvětlení. Je mi velice líto, že již nemohu některé z těchto 
hovorů opakovat, ale po té dlouhé době je to nemožné. Při těchto rozhovo-
rech jsem vždy znovu poznával, že mnoho otázek jemu položených zodpoví-
dal ze svého bytí. Je to tak zvláštní, a možné je to jenom při jeho podstatě. 
Často jsem byl a jistě i budu tázán, co na mne při mém osobním styku s ním 
udělalo nejmocnější dojem. Na to jsem vždy odpovídal a odpovídám: „Je to 
skutečnost,  že Abd-ru-shin neodpovídal na základě vypracovaného vědění, 
nýbrž ze své podstaty, ze živého zákona, jímž jest sám.“

Protože jsem se mimo svou lékařskou činnost zabýval mnoho otázkami 
společenského uspořádání,  vedl jsem občas s Abd-ru-shinem hovory na 
toto téma. Abd-ru-shin přitom rozvinul příští budování národů a lidstva ve 
světle jím přineseného vědění o stvoření. Vnikl-li člověk do tohoto vědění, 
bylo mu snadné sledovat ho v jeho výkladech. Všechno je mnohem jedno-
dušší, než si to představujeme.

Byl  jsem  částečně  v  zajetí  starých  názorů,  které  se  neshodovaly 
s živým pojetím Abd-ru-shinovým. Přes všechnu snahu nemohl jsem se 
jich úplně zbavit. To se mi stalo málem osudným. Při rozmluvě s jedním 
z obyvatelů Hory pronesl tento obyvatel větu, která se mě hluboce dotkla, 
neboť se stavěla příkře proti mým dosavadním názorům. Stalo se to tehdy 
zcela neúmyslně. Nebyl si vůbec vědom, jak těžkou výtku mi učinil. Zde 
však nebylo duchovního vyhnutí.  Byl jsem proto mnoho dní roztrpčen. 
Třeba že jsem později poznal,  že to konečně byla jen maličkost,  tehdy 
jsem se s tím nemohl vyrovnat. Má hrdost byla citelně zraněna. Nakonec 
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jsem znervózněl, nemohl jsem spát a ztratil jsem chuť k jídlu. Protože jsem 
s Abd-ru-shinem o podobných osobních záležitostech nikdy nemluvil, ne-
přišlo řešení ani z této strany.

Nemohl jsem se přemoci, abych se podřídil zákonům stvoření. Pokusil 
jsem se sice v důvěrné rozmluvě s jiným obyvatelem Hory, který tam žil již 
delší dobu, dospět k vyjasnění a rozřešení svého problému. Marně.

Mé rozhodnutí,  že opustím z tohoto důvodu nepozorovaně horskou 
osadu, bylo pevné, neboť jiné řešení jsem nenašel. Své rozhodnutí jsem 
chtěl provést na Velký pátek ráno.

Zdůrazňuji však, že můj názor na Poselství Grálu a jeho zvěstovatele 
nebyl tím nijak dotčen. Mé přesvědčení bylo tehdy stejné jako při příjezdu 
na Horu. Chyběla jen odvaha odstranit roztržku.

V týdnu před velikonocemi bylo v hale čtení o životě Ježíšově. Četla 
velmi dojímavě jedna mladá dáma. Já jsem však pro svou uraženou hrdost 
nebyl plně přítomen. Na Zelený čtvrtek bylo poslední čtení. Začalo jako 
o dřívějších večerech. Asi po deseti minutách jsem pocítil v krku zvláštní 
rdoušení. Hrdlo bylo suché a já jsem stěží polykal. Současně se ozvala bo-
lest ve sluneční pleteni, která byla zřejmě duševního druhu. Bojoval jsem 
s nasazením všech sil proti tomuto nejvýš nepříjemnému pocitu. Po urči-
tou dobu se mi dařilo alespoň zabránit zhoršení tohoto stavu. Pak jsem se 
však nemohl již déle ovládat a musel jsem hlasitě vzlykat. Netřeba zvlášť 
zdůrazňovat, jak mi to bylo trapné. Přál jsem si toužebně konec čtení, ale 
to pokračovalo nerušeně dále, přes mé vzlyky a vzdechy. Ve mně bouřil 
prudký  zápas,  spojený s  hlubokou duševní  bolestí.  Konečně  bylo  čtení 
u konce a současně s tím přestalo i mé vzlykání. „Kéž by mě nikdo neo-
slovil!“ přál jsem si. Bylo by mi bývalo oslovení trapné. Pravděpodobně 
bych nebyl mohl mluvit. K mé radosti nechali všichni mé chování nepo-
všimnuto, neboť byli čtením silně dojati.

Došel jsem do svého pokoje a byl jsem úplně vyčerpán. Neměl jsem 
jiné myšlenky než spát, hluboce spát. Spal jsem až do pozdního rána. Když 
jsem se probudil, byl jsem prost všeho duševního tlaku. Cítil jsem se jako 
znovuzrozený a obklopoval mě blažený klid.

Problém, který se mě tak dotkl,  rozplynul se v nic. Stal se mi  bez-
předmětným. Je zbytečné podotýkat, že jsem se vzdal svého rozhodnutí 
odcestovat. Zůstal jsem. Jak jsem byl nyní rád. Pokorně jsem se od toho 
okamžiku sklonil  před dokonalými zákony stvoření.  Tato vnitřní očista, 
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tento vnitřní boj musel být rozhodnut a dokonán zakotveným světlým zá-
řením. Byl to prostě děj záření, tak jako ve velkém způsobuje toto světlé 
záření poslední soud: Pro mne to bylo osvobození!
Moje první slavnost na Hoře

Na Vomperbergu byly  přípravy ke slavnosti  svaté  Holubice,  konané 
každoročně 30. května, stále zřejmější.

Z různých částí Evropy hlásili lidé  svou účast. Když jsem se jednou 
Abd-ru-shina ptal, co zvláštního nutí lidi konat tak dalekou cestu, aby se 
zúčastnili této slavnosti, odpověděl: „Naše slavnosti jsou živé!“ Až dosud 
jsem nebyl žádné přítomen. Čím více  jsem se jich mohl později zúčast-
ňovat, tím lépe jsem poznával, co chtěl Abd-ru-shin říci svými slovy. Je při 
nich  proudění  živých  sil  Světla,  jichž  může  být  každý  z  přítomných 
účasten. Každý může z něho přijmout tolik, nakolik je duševně otevřen. 
Kdo se proudění otevře, pocítí tuto sílu, která žije a jej oživuje.

Na této slavnosti jsem byl zpečetěn a povolán k pozemské službě svaté-
mu Grálu. Když jsem klečel před oltářem a když mi Abd-ru-shin při zpeče-
tění znamením kříže na čele položil pak ruku na hlavu, aby mi zprostřed-
koval sílu Světla, cítil  jsem zřetelně,  jak se tato síla řinula mým tělem. 
I v tom bylo živé dění Světla.
Záření a řeč Abd-ru-shinova

Po  slavnosti  a  odcestování  účastníků  slavnosti  bylo  na  Hoře  opět 
klidno. V následující době měl jsem často příležitost při rozhovorech se 
zvěstovatelem Poselství Grálu nebo při rozmluvách, jichž se účastnili i jiní 
lidé,  přesvědčit  se,  jak  nepochopitelně  veliké  bylo  jeho  vědění.  Při  ta-
kových rozhovorech, které často trvaly celé hodiny,  nastaly v mém těle 
prudké reakce ve všech částech těla, které byly ještě za první světové války 
poškozeny. Byl to následek silného světlého záření Abd-ru-shinova, které 
působilo jako hojivý proud Světla.

I  na  jeho  hlase  bylo  možno  něco  zvláštního  pozorovat.  Když  při 
slavnostech nebo pobožnostech sám četl své přednášky, znělo tu něco, co 
se dá těžko popsat. I o tom jsem s ním mluvil. Řekl jsem, že jsem slyšel 
mnoho znamenitých řečníků německých i cizích. Srovnám-li je s jeho způ-
sobem mluvy, cítím u něho zvláštní zachvívání, které jsem jinak nezjistil 
u žádného přednášejícího. Na to mi odvětil: „Pozoroval jste správně.“
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Boží znamení
Dříve než jsem Horu  v  červnu opět  opustil,  bylo  mi  dopřáno ještě 

jedno velké prožití.  Při  jedné nedělní  dopolední pobožnosti  seděl  jsem 
jako obyčejně na svém místě v jedné z prvních řad sedadel. Byl jsem velmi 
silně soustředěn, abych nepřeslechl ani jedno Abd-ru-shinovo slovo. Asi za 
pět minut od začátku jeho přednášky jsem zpozoroval, že se rysy jeho ob-
ličeje stávají nezřetelné. Obrysy jeho hlavy se rozplynuly. Chvílemi jsem 
ho viděl dvojitě. Obraz se podobal fotografické desce, na níž byly nedopat-
řením vzaty dva snímky.  Moje první  myšlenka byla,  že nevidím jasně. 
Mnul jsem si víčka, ale obraz se nezměnil. Proto jsem k porovnání pozo-
roval návštěvníky pobožnosti, kteří byli asi stejně tak vzdáleni ode mne. 
Pozorovaní lidé byli úplně ostře viditelní, zatímco obraz přednášejícího byl 
stále zamlžený nejasný.  Při  dalším pozorování  jsem viděl,  jak byl  Ab-
d-ru-shin zahalen jakoby mlhou. Občas se v mlhové stěně tvořily trhliny, 
které dovolovaly vidět jeho hlavu jasně. Byl to on a přece jaksi jiný. Ml-
hová stěna byla neustále v pohybu. Vždy, když jsem mezitím mohl vidět na 
několik okamžiků Abd-ru-shinovu hlavu, byla ponořena do zářícího světla. 
Barvy svítily způsobem proti němuž musíme označit pozemské barvy jako 
mdlé. Jediný vhodný název pro tento jev je proměnění.

Takto viděný obličej vykazoval bezvadně Abd-ru-shinovy rysy. Byla to 
tedy jeho hlava, kterou jsem směl vidět duchovně.

Přitom bylo něco nápadné. Jeho zjasnělý obličej dělal dojem neoby-
čejné přísnosti, takže by se člověk mohl polekat. A přece jsem se nepole-
kal, neboť k tvrdé přísnosti se družil výraz nekonečné dobroty a lásky. Po-
tkáme-li  v  životě  člověka,  jehož  obličej  prozrazuje  přísnost,  pak  tato 
přísnost u něho převládá, zatímco naopak na obličeji láskyplného člověka 
převládá láska.

Nikdy jsem nenašel u téhož člověka obojí stejně silně vyjádřeno. Mu-
sím to podotknout, neboť se mi to u proměněného obličeje Abd-ru-shi-
nova zvlášť účinně vtisklo v paměti.

Když si již můj duchovní zrak zvykl na tuto nadpozemskou záplavu 
světla, mohl vnímat i jiné věci. Na Abd-ru-shinově čele se objevil zvláštní 
útvar,  který  jsem zpočátku  považoval  za  jeho  obočí,  což se  však  brzy 
ukázalo jako omyl. Co jsem viděl, to bylo něco jiného. Byly to roztažené 
perutě bílého ptáka. Při nejbližším průhledu mlhovou stěnou mohl jsem 
rozeznat jasně i jeho hlavu a krk. Nyní byl obraz úplně jasný. Abd-ru-shin 
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nesl na svém čele v ozářeném obraze bílou holubici s rozpjatými křídly. To 
nejpodivuhodnější na tomto pohledu bylo však to, že obraz holubice na 
čele náležel k Abd-ru-shinovi, ano že bez něho nebyl myslitelný. U lidské-
ho obličeje bylo by to připadalo zcela nepřirozené a každý by to byl ihned 
odmítl.  Zde to však patřilo jedno k druhému.  I  to jsem duchovně po-
znával. Ke konci celek ještě jednou na několik okamžiků zazářil nepopsa-
telnou krásou a nadpozemským jasem.

Přednáška byla skončena. Duchovní obraz zmizel. A na jeho místě se 
opět  nacházela našim pozemským očím viditelná hlava Abd-ru-shinova. 
Během celého průběhu vidění nacházel jsem se ve zvláštním stavu po-
vznesení a mým nitrem prochvívala nejčistší radost.

Po pobožnosti jsem se dotazoval několika účastníků, zda u Abd-ru-shi-
na něco pozorovali. Všichni však odpověděli záporně. Jenom jedna dáma, 
která měla dříve podobné prožití, mně rozuměla a vysvětlila mi, že jsem 
u Abd-ru-shina, viděl holubici jako „Boží znamení“. Nyní jsem si také uvě-
domil, že jsem skutečně směl u Abd-ru-shina vidět znamení holubice, kte-
ré  ho  legitimovalo  jako  vyslance  Božího.  Od  onoho  dne  vidím  toto 
duchovní prožití neustále před sebou. Nešlo zde o nějaký výplod fantazie, 
ale o prožitou pravdu. Proto také nemohu jinak, než dosvědčit všem lidem, 
že Abd-ru-shin – Imanuel byl Božím vyslancem.

Boží znamení viděli u Abd-ru-shina při slavnostech Grálu desítky omi-
lostněných. Mnozí viděli kříž Pravdy, živě v něm svítící, jiní viděli holubici 
nad ním. Ti všichni vydali své svědectví pro Abd-ru-shina a činí tak i nadále.
Bezbytostné záření

Na jedné z posledních slavností, které Abd-ru-shin konal v roce 1937, 
měl jsem silné prožití záření. Když jsem stál před oltářem u Hostiny, pocí-
til jsem pojednou vlny záření o vysoké teplotě, které jsem pocítil i tělesně. 
Působily na mne tak, že jsem se musel silně namáhat, abych snesl stoje 
jejich tlak. Bylo mi jako bych byl vystaven bouřnému větru, jemuž jsem 
odolal jenom s vypětím všech sil. Bezděčně jsem měl dojem, že stojím 
proti vzdouvajícímu se moři plamenů. Celý jev trval asi pul minuty.

Podle výkladu Poselství muselo zde jít o bezbytostné záření. Ještě nikdy 
předtím jsem při žádné slavnosti necítil sílu podobného druhu.

Mé lékařské povinnosti mne nutily, abych odpoledne ještě téhož dne 
opět odjel. Předtím jsem byl tak šťasten, že jsem mohl ještě osobně mluvit 
s Abd-ru-shinem. Zářil, jak jsem to u něho nikdy dříve nepozoroval. Jako 
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kdyby uhodl mé myšlenky, prohlásil, že při této slavnosti byla síla neoby-
čejně zvýšena. Přicházela shůry přímo k němu. Nato jsem mu vyprávěl 
o svém  prožití  záření  při  Hostině.  „Pozoroval  a  poznal  jste  to  úplně 
správně,“ odpověděl mi. Na doplnění  dodal, že to bylo shůry zamýšleno, 
aby byla zvětšena síla na Zemi a dění urychleno.

Dne 12. března 1938 došlo k zatčení Abd-ru-shina. na Vomperbergu na-
cistickým gestapem.  Tím byl zatím osud Hory naplněn.  Všichni obyvatelé 
osady  museli  ihned  opustit  Horu.  Celý  komplex  osady  byl  zabaven.  Ab-
d-ru-shin byl poté šest měsíců ve vazbě v Innsbrucku. Po svém propuštění byl 
nejdříve několik měsíců v sídle jednoho ze stoupenců Grálu ve Slezsku a pak 
přesídlil do Kipsdorfu v Krušných horách, kde 6. prosince 1941 zemřel.

Zpráva o jeho smrti byla pro mne zdrcující. V prvním okamžiku se mi 
zdálo, že se Země pod mýma nohama kymácí. Abd-ru-shin od nás odešel! 
Co se stane dál? Doléhaly na mne otázky, které ve mně vyvolávaly velkou 
nejistotu, jak bude dále vedeno Abd-ru-shinovo poslání.

Za  života  Abd-ru-shinova  bylo  gestapem  zakázáno  navštěvovat  ho 
v Kipsdorfu. Abych mu svou přítomností nezpůsobil nepříjemnosti, upustil 
jsem od cesty do Kipsdorfu. Musím dodat, že je to škoda, neboť mnoho 
jeho stoupenců nedbalo tohoto zákazu a navštěvovali ho. Při těchto příleži-
tostech k nim opětovně mluvil o příštím dění a jeho světovém významu.

Pohřbu jeho pozemského těla chtěl jsem však být za všech okolností 
přítomen. Zúčastnil jsem se ho se svou paní. Bylo přítomno asi dvě stě 
stoupenců z celého Německa. Pochován byl ve svém rodišti Bischofswerdě 
v Sasku. Rakev byla vystavena ve hřbitovní kapli. Protože nebylo možno 
provést  pohřeb  ve  smyslu  Poselství  Grálu,  pronesl  protestantský  farář 
několik slov a modlitbu. Zaujal jsem se svou paní místo v poslední řadě se-
dadel těsné kaple.  Netřeba podotýkat,  že moje myšlenky dlely neustále 
u Abd-ru-shina.  Zatímco  farář  ještě  mluvil,  pocítil  jsem  náhle  na  levé 
straně hlavy a těla zvláštní pocit. Vidět nebylo nic, ale pocítil jsem blízkost 
jeho ducha. Přitom jsem cítil na levé straně hlavy přímo šílenou bolest 
a obával jsem se, že omdlím. Ale všechno rychle přešlo. To bylo moje po-
slední tělesné vnímání setkání s Abd-ru-shinem.

Po spuštění rakve do hrobu pronesl farář z poněkud vyvýšeného místa 
modlitbu, ale přitom musel cítit, že nenašel spojení s truchlící obcí. Stou-
penci byli svými myšlenkami a srdci u toho, jemuž prokazovali poslední 
pozemskou poctu. Tento obraz mi nevymizí nikdy z paměti. Bylo to, jako 
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by tvořili živou skálu, od níž se musí všechno odrazit.
Nesmím opomenout ještě jednoho jevu. Na nádražích v Bischofswerdě 

a v Drážďanech jsem osobně mluvil s četnými smutečními hosty. A tu se 
u všech projevila nejvýš zvláštní skutečnost, že každý z nich prožil vedle 
nevyslovitelné bolesti nad Abd-ru-shinovým odchodem současně i nejčistší 
radost. Jev jistě nikoli každodenní.

Po Abd-ru-shinově smrti jsem si určitou dobu připadal  jako vyvrácený 
z kořene. V Berlíně jsem tehdy bydlel na Kufurstendammu. Každého rána, 
před začátkem své lékařské ordinace, konal jsem dříve hodinovou procházku 
kolem Halensee do vilové čtvrti Grünewaldu až k nádraží a zpět. Přitom jsem 
se vždy duchovně soustředil a byl jsem myslí spojen s Abd-ru-shinem. Tato 
ranní procházka mi byla slavnostní hodinou. Prožil jsem na ní nejčistší radost 
a přinesl mi vždy sílu pro své denní dílo. To všechno ale nyní minulo. Mé 
myšlenky kroužily stále kolem otázky: Co bude, když od nás předčasně ode-
šel? Všechno nemělo nyní žádný smysl. Takové myšlenky mě bolely a nedaly 
se potlačit. Proto jsem upustil od své každodenní procházky. Nevěděl jsem 
však, čím svou slavnostní hodinku nahradit. Touto událostí vznikla v mém 
nitru zející prázdnota. Marně jsem se snažil ji vyplnit.

Asi po deseti  dnech bezútěšného hledání v sobě zastihlo mne náhle 
s elementární pádností volání, které mé duchovní rozpoložení nutilo, abych 
opět jako dříve pokračoval ve svých slavnostních procházkách. Nabyl jsem 
přesvědčení, že to jde!

Od této hodiny jsem cítil pod sebou opět pevnou půdu, čerpal jsem 
novou odvahu a  choval  oprávněnou naději.  Nyní  mi  bylo jasné,  že  Ab-
d-ru-shinovo dílo bude pozemsky vedeno dále. A tak se také stalo.

V roce 1946 byla osada Grálu na Vomperbergu francouzskými oku-
pačními úřady vrácena její majitelce, vdově po Abd-ru-shinovi, a život na 
Hoře se opět vyvinul jako kdysi, když Abd-ru-shin dlel ještě mezi námi.
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Má cesta k svatému Poselství a k Pánovi až do doby, kdy 
opustil zemi

Bylo to v roce 1931 v Innsbrucku. Jednoho večera jsem šel se svým 
kolegou, pokud ho tak mohu  jmenovat, neboť jsem žádného přítele ne-
měl, do města na procházku. Ulice byly přelidněné, tak jsme šli do parku, 
kde se náhodou konal velmi hezký zahradní koncert. Naproti koncertní-
ho pavilonu stálo mnoho  laviček, které sice byly všechny obsazené, ale 
jak tomu již mělo být, vstali před námi dva lidé a my jsme měli radost, že 
jsme dostali místo. Hudba hrála velmi hezké věci, jako například Adagio 
od Maxe Brucha, „Sen rezervisty“ a mnoho jiného. Vedle nás seděly starší 
dámy, se kterými jsme navázali rozhovor. Tu řekla ta starší dáma, která pů-
sobila velmi ušlechtile:

„Podívejte se na ženy dnešního světa se svými krátkými šaty! Tyto 
dívky se mají jednou státi ženami a matkami budoucnosti, jejichž úkolem 
by bylo vést a chránit národ. Jsou rozpustilé a nemají žádný pocit studu! 
Kdyby lidé jenom věděli, jaký osud na ně čeká, tak jak nám řekl náš Pán, 
Syn Člověka!“

Toto slovo „Syn Člověka“ mě upoutalo tak silně, že jsem byl uchvácen 
a nedalo mi to klidu. Tak jsem se zeptal po chvíli váhání:

„Co jste to říkala o Synu Člověka? Kdo je Syn Člověka?“
Odpověděla zcela jednoduše:
„Chcete se o tom dovědět více? Tak mě přijďte navštívit. Bydlím v uli-

ci Claudia č. 5, v přízemí nalevo. Paní Baiger. Budu vám ráda vyprávět 
o Synu Člověka.“

„Ano, přijdu rád,“ odpověděl jsem.
Ta dáma řekla něco té druhé, čemuž jsem nerozuměl.
Po chvíli obě odcházely a došlo k milému rozloučení. Pro mě to nebylo 

vždy lehké, protože jsem kvůli povolání často nemohl odejít, neboť jsem 
byl často na montáži. Ale kde je vůle, je také cesta. Často jsem přicházel 
večer velmi pozdě domů. Bylo to v roce 1931–32, ve špatné době. Bylo 
velmi málo práce.

Tak se musel člověk snažit, aby si udržel své pracovní místo, i  když 
často nebylo vůbec dobré. Obě staré paní působily nápadně příjemně 
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a napadlo mne, také nějak jinak, že jsem se rozhodl tam jít. Nejvíce mi 
však znělo slovo „Syn Člověka“! Můj kolega tím však nebyl tak nadšen, 
ale slíbil, že půjde se mnou.

Tak přišla neděle, na kterou jsme už čekali. Oba jsme se pěkně, svá-
tečně oblékli a šli k paní Baiger. Byli jsme o půl 8 na místě, jak jsme slíbi-
li. Když jsme tam přišli a  jedna ze starších dam nám otevřela, napadlo 
mě, s jakou radostí a vřelostí nás přijala. V bytě jsem zase pocítil ten bla-
živý pocit, jinak, tak svátečně, jako bych prožíval něco zcela zvláštního. 
Byli jsme zavedeni do velkého pokoje, ale jak jsem stál ve dveřích, utkvěl 
můj pohled na obraze cca 60 cm vysokém. Proti své vůli jsem zůstal stát 
jako přikován, stále, co jsem se díval na tento nádherný obraz, jsem po-
malu řekl:

„Tento Pán na obraze má na čele rovnoramenný zářící kříž.“
Najednou jsem se cítil zcela jinak. Byl jsem tak dojat! Tu se na mě po-

dívala ta stará paní překvapeně a řekla:
„Cože? Vy to vidíte? Potom jste jeden z povolaných!“
Podíval jsem se před sebe. Řekla:
„Prosím, posaďte se.“
V tomto okamžiku jsem cítil, co jsem nemohl popsat. Posadili jsme 

se k  velkému stolu, který stál uprostřed, na němž byla kytice, sedmira-
menný hořící svícen a silná, otevřená kniha. Neuniklo mi nic, co mi řekla 
„potom jste jeden z povolaných“, co mi však nic neříkalo, ale čímž 
jsem byl občas zaměstnán. Stále jsem musel myslet na ten nádherný ob-
raz a na zářící kříž, který nesl Pán na čele. Ještě došlo k tomu, že jsem se-
děl přímo naproti něho. Dámy se posadily ke stolu, velmi svátečně začala 
hrát tichá hudba. Starší dáma řekla:

„Velice jsme tím potěšeny, že jste dodrželi slovo. Stává se tak stejně 
jen  zřídka.  Budu  číst  přednášku,  kterou  napsal  osobně  Syn  Člověka: 
Osud! Co v tom stojí, Vás velmi potěší!“

Začala pomalu číst, že bylo rozumět každému slovu. Radoval jsem se, 
jako bych o tom již věděl. Nic mi nepřipadalo cizí. Bylo to opravdu nád-
herné!

Poté co byla přednáška u konce, řekla dáma krátkou modlitbu. Potom 
opět zazněla tichá hudba. Byl jsem tak do přednášky zahloubán, že jsem 
ani nezpozoroval, že mi po tvářích stékaly slzy. Přednáška mi připadala 
velmi dlouhá, obšťastňující. Bylo mi blaženě, že jsem směl slyšet tak nád-

290



Má cesta k svatému Poselství a k Pánovi až do doby, kdy opustil zemi

herná slova. Od radosti a díku bych mohl jásat.
Madam byla trochu schopna vidět, tak se na mě podívala velmi vážně. 

Její oči se leskly, ale po chvíli se zase usmívala. Mně ale nebylo do smí-
chu! Tak se mne zeptala:

„Líbilo se Vám to? Udělalo Vám to radost?“
„A jakou!“ odpověděl jsem.
Tak jsme začali rozhovor! Nejprve jsem chtěl vědět o  Synu Člověka. 

Ukázala na obraz, při čemž mi bylo hned jasné, že to musel být On! 
„Namáhej se, dám vám všechno, abyste se mohli zdokonalovat!“

Dále jsem se zeptal:
„Prosím, mohu se zeptat, je Syn Člověka na zemi? Byl, nebo je ještě 

mezi námi?“
Bylo mi úplně jasné, že něco takového nemohl napsat žádný člověk, 

tak mě to dojalo. Madam Baiger mi všechno vypravovala. Protože mě to 
velmi tlačilo, zeptal jsem se, co je to za knihu. Hezky ležela na stole, se zla-
tým okrajem a v černé vazbě. Tu mi klidně odpověděla:

„To je Svaté Slovo, Poselství Grálu!“
Radostně ze mně vzešlo:
„Nádherné! Je možné je získat, koupit? Jak a kde? Dám za to vše, co 

jen mohu, prosím!“
Bylo mi stále jasnější, ano tlačilo mě to, to je ta Pravda, co jsem už 

dlouho hledal. Byl jsem přešťasten!
Tak jsem prosil, kdy bych opět směl přijít. Tu řekla:
„V pátek o půl osmé. Potom se dovíte více“.
„Ano, rád, velmi rád, prosím.“
Při rozloučení jsem děkoval co nejsrdečněji za to pěkné, ano, tak velmi 

pěkné, co jsem směl prožít. Byl jsem plný radosti a díků.
Můj kolega byl však nula. Nezajímalo ho to vůbec. Ano, on řekl:
„Skoro bych usnul! Ty jsi ale nadšen! Z této strany tě ještě vůbec ne-

znám! Už tam více nejdu, ještě k tomu k tak starým ženským! Vznešeně 
působí, to je pravda, ale pro mě to nic neznamená.“

Dále jsem nemluvil, jako by to každý z nás sám musel vědět. Pro mě 
to bylo nádherné, jsem velmi vděčný!

Přes týden jsem se při každé příležitosti zaměstnával tímto zá-
žitkem, který jsem získal. Co všechno pěkného stálo v této přednášce 
„Osud“. Všechno jsem často ještě jednou prožíval. Přednáška ve mně 
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probudila tak mnoho a také to, co jsem se dozvěděl od madam. Budu se 
muset  ještě  jednou  zeptat,  jestli  jsem  opravdu  všemu  rozuměl!  Syn 
Člověka je mezi námi! To se musím dovědět! K němu se chci dostat! Chci 
mu poděkovat z celého srdce! Sotva jsem se mohl dočkat, až bude pátek. 
Nejraději bych šel každý den za madam, tak velmi mě to táhlo k  Synu 
Člověka, o něm vědět a slyšet.

Konečně přišel vytoužený pátek. Oblékl jsem se svátečně do tmavého, 
toho nejkrásnějšího a nejčistějšího, a šel jsem, takže jsem byl o půl osmé 
na místě. Jako vždy jsem byl velmi vlídně přijat. Madam sice hned řekla:

„Ihned jsem věděla, že příště přijdete sám.“
Když jsem přišel do obývacího pokoje, sedělo zde již pět žen a  tři 

muži. Napadlo mě, že vše bylo velmi potichu, žádné plané řeči. Úklonem 
hlavy jsem je pozdravil, což opětovali. Bylo mi přiděleno místo a potom se 
i madam posadila před otevřenou knihu. Tak jako posledně následovala ti-
chá hudba, potom začala madam opět velmi pomalu číst. Byla to zase vel-
mi krásná přednáška z Poselství Grálu! Po přednášce zase krátká modlitba 
a  hudba. A  tak byla pobožnost zase u  konce. Povstali jsme. Všichni mi 
byli představeni. Netrvalo to dlouho, ti ostatní opustili místnost. Po krát-
kém rozloučení jsem zůstal s  madam sám. Bylo toho tolik k  vyprávění, 
např. kde Pán bydlí, což mne velmi zajímalo. Ano, všechno jsem chtěl vě-
dět. A ona mi mnoho vyprávěla, což mi dělalo velkou radost. Tu mi ma-
dam vyprávěla něco zcela zvláštního, co už měla předem připravené. Její 
oči zářily, upjatě se na mě dívala.

Zítra, sdělila, přijde jeden velmi znamenitý muž, který by s Vámi chtěl 
mluvit. Jmenuje se podplukovník Manz a  rád by Vám položil několik 
otázek. „Ano, rád,“ odpověděl jsem. Byl jsem sice trochu otřesen, myslel 
jsem si však, že to souvisí s Poselstvím Grálu. Plachý jsem nebyl. Ale když 
řekla, že tento pán přijde od Syna Člověka z Vomperbergu, bylo mi po-
jednou horko a vystoupila ve mně radost, že bych chtěl jásat. Řekla mi, že 
bych sem měl zítra v 16 hodin přijít. Doufám, že se můžete zařídit. A jak 
rád si to zařídím! A  dále jsem se zeptal, kde leží Vomperberg? Hora? 
Ano, chtěl bych tam jít. „Ano, vše se dozvíte!“ V chůzi ještě dodala:

„Pane, Wagnere, zítra budete mít velkou radost.“
Další den jsem byl již velmi neklidný. Volno jsem si vzal již v poledne, 

abych přišel včas. Často mi bylo, jako bych se měl dovědět něco velkého. 
V 16 hodin jsem byl na místě. Po několika minutách přišla ta velká ná-
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vštěva. Madam mě posadila do obývacího pokoje. Mezitím jsem se díval 
na nádherný zářící obraz Pána a  zapomněl jsem docela, že ta velká ná-
vštěva přijde. Najednou se otevřely dveře, pan podplukovník vešel 
dovnitř. Byl jsem otřesen, ale hned jsem se vzpamatoval. Pozdravili jsme 
se, neboť ten pán byl velmi milý a klidný.

„Ach, Vy jste ten mladý, hezký muž? Znáte Schwaz?“
Odpověděl jsem, že ne.
„Ano, to musíte vystoupit na tu Horu, když se chcete dostat k Synu 

Člověka. Vede tam úzká cesta. Můžete k Němu přijít v neděli dopoledne 
v 10 hodin.“

Musel jsem být v  obličeji celý červený, tak moc mi to vstoupilo do 
hlavy. Ta největší radost, to největší přání se vyplní. Nemohl jsem tomu 
ani uvěřit! Tento muž se na mě také tak podíval!

„To už se těšíte, že?“
Se slzami v očích jsem odpověděl:
„Smím k Synu Člověka na Vomperberg!“
Taková radost! Byl jsem objednán na neděli! Mé oči zářily díkem. Pan 

podplukovník byl velmi klidný, velký muž. Byla vidět vznešenost, která 
z něho vyzařovala. Působil velmi blahodárně.

V 17 hodin musel jet tento pán vlakem zase nazpět, tak měl málo času.
„Mám ještě něco pro Vás.“
Tu otevřel svou aktovku a  předal mi svatou knihu: Poselství Grálu. 

S díkem jsem se díval na knihu, vzal si  ji na sebe a přitiskl bezděčně na 
hruď. Tento pán se radostně usmíval. Mám takovou radost!

„Ihned ji zaplatím.“
„To má čas,“ mínil.
„Ale, prosím, smím ji ihned zaplatit?“
Znamenalo to pro mě velmi mnoho, že jsem byl jako proměněn 

vlivem silného prožití.
„Tedy, pane Wagnere, v neděli Vás očekává Pán.“
S díkem jsem se na něj podíval. Zalil mě pot.
„Přeji Vám všechno, všechno pěkné a mnoho prožití.“
„A když přijdete v neděli, hledejte dům č. 5. Tam mě najdete. Zavedu 

Vás k Pánu, k Synu Člověka.“
Vlídně se rozloučil a odešel, protože jeho vlak odjížděl v  17.30 hod. 

Byl jsem velmi potěšen, že jsem se dozvěděl, kde Pán bydlí. Madam stála 
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vedle mne, vyslechla všechno a potom řekla:
„Máte důvod se těšit, že smíte přijat tak vysokou milost!“
Tento muž řekl, když pozdravil madam, že se Pán již těší, až bude 

moci pozdravit Wagnera, vyprávěla mi potom, a  nechá Vás pozdravovat. 
Nebyl jsem schopen ani slova. Jak svátečně to řekl!

„Hlaste se u mně, dům č. 5. Přivedu Vás k Pánovi, Synu Člověka!“ 
Následovně mi madam popsala přesně cestu. „A mohu přinést květiny?“ 
zeptal jsem se. To se jen trochu pousmála, jak nesmělý jsem přece byl! 
Jestli se mohu odvážit přijít k  Pánovi. Ale zase mi řekla, „mohu přijít!“ 
Tak jdu, naplněn velkou radostí. Když budu u  Syna Člověka, smím se 
dovědět celou cestu, kterou musí proputovat člověk, aby mohl přijít vzhů-
ru. Tak jsem přišel zcela sám ke Světlu, k  Pánovi a  byl tisíckrát za to 
vděčný, že jsem našel cestu, kterou jsem již dlouho, dlouho od svých 
dvanácti let hledal, která mě stála tolik námahy. Se svým Svatým Posel-
stvím jsem šel domů do svého pokoje, převlékl jsem se, vklouzl do domá-
cích bot a posadil ke stolu, neboť mezitím bylo 6 hodin večer.

Můj kolega, se kterým jsem bydlel, nebyl toho dne doma, takže jsem 
mohl sám a nikým nerušen číst Poselství Grálu. Četl jsem a četl a byl pro 
to velmi otevřen. Všechno mi bylo jasné. Vše mě tak osvítilo, bylo to 
prostě nádherné!

Čas letěl velmi rychle. Najednou se stalo něco zcela zvláštního. Zdálo 
se mi, že vše vidím zamlžené, jako závoj, jako šedý světlý mrak, který je 
zahalený hustou mlhou. Tak mi to připadalo. Ale po kratší době se tento 
oblak stával světlejším a lehčím. Ano, připadalo mi to, jako bych prožíval 
něco oblažujícího. Na čele jsem měl pot. Rozpoznal jsem stavby zcela 
nádherného druhu. Několik kupolí, z nichž ta prostřední, nejvyšší, byla 
ze zeleného zlata a zářila. Nahoře na špičce této kupole vlála trávově ze-
lená vlajka. Nahoře napravo, ve čtverci zlatý, rovnoramenný kříž, na ostat-
ních kupolích byl pokaždé jeden čtverec (kvadrát), na jedné půlměsíc, 
kruh a  trojúhelník. Dlouho jsem se pozorně díval na tento obraz, jako 
bych si ho chtěl uchovat v paměti. Vše bylo tak oblažující, tak jemné, ze-
lená vlajka nádherně vlála. Vše se zdálo být na dosah ruky. Tvar kupole, 
zejména té prostřední, byl tak ušlechtilý, stejně jako kříž. Ostatní kupole 
byly kulaté, ale také velmi pěkné.

Najednou se obraz stával stále slabším. Potom se ztratil. Dlouho jsem 
se ještě díval před sebe. Obraz, pevně vrytý v  paměti, jsem stále viděl. 
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Byla přesně jedna hodina v noci, ptal jsem se sebe, co to mohlo asi být. 
Musel jsem padnout do postele a usnout, neboť mě přepadla velká únava. 
V šest hodin ráno jsem se probudil a byl jsem udiven, že jsem ještě oble-
čený. Měl jsem však velmi málo času, protože jsem měl na práci jeden 
hezký kousek. Trvalo to několik minut a  rychle jsem si načrtl ten obraz, 
abych ho nezapomněl.

Přes den mi to občas proběhlo hlavou, zcela jasně to stálo přede mnou. 
Uchvátil mě pocit štěstí, byl jsem šťasten, že už byl večer. Zase jsem přišel 
domů do svého pokoje a všední den byl za mnou. Teprve teď mi bylo zce-
la jasné, že mi byl ukázán obraz ze světlé výšiny, kam se smíme a máme 
dostati. Tolik jsem se už dověděl ze Svatého Poselství. Často jsem měl po-
cit, jako by to tryskalo z čistého pramene, tak to bylo obšťastňující! Stále 
více jsem si uvědomoval, jak velké milosti se mi dostalo, která mohla vy-
jít pouze od Syna Člověka! Zítra nastane ten velký den, kdy smím přijít 
k Synu Člověka, který bydlí na Vomperbergu.

Tu se mi stalo něco nepříjemného. Madam mi vyprávěla, že Pán 
bydlí na Hoře. To si tedy musím obléknout něco k  chození po horách, 
pevné boty atd. Proto neodpověděla, když jsem se jí ptal na květiny. Pro-
tože pro mě bylo vše zcela nové, jel jsem v 6 hodin ráno z Innsbrucku do 
Schwazu. Když jsem přijel do Schwazu, prohlédl jsem si krajinu. „Tedy 
tam nahoře, nad těmito lesy, tam nahoře bydlí Syn Člověka, hm…“

Zeptal jsem se jedné starší paní:
„Můžete mi prosím říct, kterou cestou se dostanu na Vomperberg?“
„Ano, to mohu. Přejděte železnici, u malého domku vede nahoru na 

Vomperberg úzká cesta. Je to lovecká a celkem příkrá cesta.“
Tak jsem šel. S díkem jsem té paní podal ruku a vyšel. Ještě si na to 

pamatuji, jak se za mnou ta paní dívala. Radostně jsem pochodoval naho-
ru po úzké stezce. V dálce u lesa stál zděný malý domek se dvěma okny 
a jedněmi dveřmi. Dveře byly otevřené. Ve dveřích stál muž, který měl 
obě paže opřeny v bocích, což bylo vidět už z dálky. Přicházel jsem stále 
blíž, vlastně to bylo zvláštní, trochu jsem váhal, ale jenom odvahu, 
nemohu nic ztratit. Možná, že se musím u tohoto pána nahoře hlásit? Byl 
to dlouhý, hubený sedlák, který si mě prohlížel svýma velkýma očima. 
Stojící ve dveřích byl zemědělec a prohlížel si krajinu.

Radostně jsem přešel kolem, dále lesem na Horu. Cesta byla stále užší, 
sotva prošlapaná, jako lovecká stezka. Nechal jsem chod svým 
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myšlenkám a od samého přemýšlení o Vomperbergu jsem se odchýlil od 
pravé cesty. Co teď dělat? Ano, to se budu muset nahoru vyšplhat po 
všech čtyřech, nahoru se dostanu za každou cenu. V 8 hodin jsem byl na-
hoře na okraji lesa, kde stály opravdu jenom dva domy. Dlouho jsem si 
všechno prohlížel. Který asi patří Synu Člověka? Měl jsem dost času, 
abych se očistil, protože mé horské boty byly velmi špinavé. Dlouho jsem 
je čistil, dokonce jsem si je vyzul. Vzal jsem mnoho trávy a  dva 
kapesníky. Jeden čistý jsem si ponechal. Přišel jsem čistý. Byl jsem ob-
jednán na 10 hodin, takže jsem měl tedy ještě hodně času. Myslel jsem 
také na madam, která mi málo vysvětlila. Také jsem si dělal výčitky, že 
jsem se málo ptal. Ano, tak se člověk učí, jenom prožitím se dostane 
kupředu. To mi bylo úplně jasné.

Stále ve mě vyvstávala radost, že mohu k  Synu Člověka, brzy ho 
smím vidět, pozdravit, smím mu z celého srdce poděkovat. Ó, jak nád-
herné! Dodal jsem si odvahu, ale přece mě zase přepadl pocit: snad ne-
řeknu nic nevhodného, co nechci. Často jsem se díval na hodinky, abych 
přišel včas, čtvrt hodiny před tím, k panu podplukovníkovi. Byl jsem zcela 
čistý! Tak jsem šel o dvacet minut dříve k prvnímu domu a byl to správný 
dům č. 5. Dřevěný, čistý dům, přede dveřmi stála ještě rohožka na boty, 
tak jsem si je ještě jednou dobře očistil. Mé srdce silně tlouklo. Připadal 
jsem si tak malý, že bych se byl nejraději schoval. Přede dveřmi jsem 
ještě jednou zavřel oči a prosil, abych směl snést sílu, kterou jsem již teď 
tak silně pociťoval. Ale tu jsem slyšel hlas.

„Měj důvěru, těš se!“ Tak jsem zaklepal na dveře.
Velmi urostlá, velká, milá paní s  tmavými vlasy otevřela. Řekl jsem: 

„Dobrý den.“
„Ach, dobrý den. Vy jste pan Wagner z Innsbrucku? Prosím, pojďte 

dál, posaďte se. Můj muž hned přijde.“ Netrvalo to ani minutu a vstoupil 
pan podplukovník.

„Dobré ráno,  pane Wagnere, již jsem Vás viděl ze sklepa. Chcete 
hned jít? Jste dochvilný, to se musí říct!“

Neřekl jsem nic. Na hodinách, které stály v pokoji, byly 3 minuty před 
desátou. Opustili jsme dům a šli naproti k druhému. Tak, to je tedy dům 
Pána! Kolem dřevěného domu byl plot. Na mřížích stála tabule: „Pozor, 
kousaví psi“. Když jsme byli uvnitř, přišli k nám zpoza rohu opravdu dva 
psi, vlčáci. Dva hezcí psi, říkal jsem si, kteří nás nechali pokojně dojít 
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k domu. Připadali mi jako zcela klidná zvířata, už proto, jelikož jsem zvířa-
ta velmi miloval. V malé předsíni, ke které vedly v domu tři schody, pan 
podplukovník řekl:

„Teď Vám přeji všechno nejlepší! Tedy jděte dovnitř!“ a byl pryč.
Předsíň byla malá. Skleněné dveře se otevřely, následovala větší 

předsíň, z níž vlevo vedly nahoru schody. Když jsem přišel ke schodům, 
stál nahoře Pán a  řekl:  „Pojďte  nahoru,  pane  Wagnere,  už  Vás 
očekávám!“

Tak jsem šel po trochu zahnutých schodech nahoru, kde mě Pán mile 
pozdravil. Hluboce jsem se poklonil a sotva mohl dýchat. Dvě paní právě 
šly po horní chodbě. Jistě to byly paní Maria a slečna Irmingard.

„Prosím, pojďte do obývacího pokoje.“
Mohl jsem se posadit na jednu židli. Pán se posadil naproti mne 

a mnoho se vyprávělo. Tato velká přívětivost byla tak oblažující. Pocítil 
jsem tlak, ano, vlnu síly, která mi dodala velkou odvahu. Cítil jsem se do-
cela lehce a uchvátila mne radost. Pán se na mě podíval, usmál se a řekl:

„Tak jste zase u mne, pane Wagnere.“
Připadalo mi, jako bych znal Pána už dlouho. A Pán se usmíval. To 

mi dělalo dobře. Cítil jsem se v bezpečí. Celá tíha ze mě spadla, připadal 
jsem si zcela volný. Z velkého díku jsem začal slzet. Myslím, že v tomto 
okamžiku bych nedostal ze sebe žádného slova.

Nejraději bych se vrhl na kolena, tak silně mě to uchvátilo, ale Pán 
svou dobrotou mi pomohl, abych to mohl překonat.

„Jste opět zde! Jsme opět u sebe. Také se těším z toho, že jste opět 
nalezl cestu. Tak se jde vzhůru!“

Pán se mě ptal na mnohé, moc se mu líbilo mé velmi praktické 
a mnohostranné zaměstnání, a také na to, jak jsem se dostal k Poselství.

„Směl jste také mnoho prožít?“
„Ano,“ odpověděl jsem, „mohu to Pánovi vyprávět.“
Tak jsem líčil: Od dvanácti jsem začal vědomě hledat, jako šestiletému, 

sedmiletému chlapci mi bylo směrem na východ často v  určitých hodi-
nách ukazováno Světlo. Často jsem to vyprávěl svému otci, který nikdy 
nic zvláštního nepozoroval. Ano, mínil, možná, že vidíš nějaké světlo té 
firmy, která má k práci velké dálkové světlo. Často jsem šel sám z malého 
města Ried na toto místo, abych viděl toto Světlo, které mi vždy dělalo 
takovou radost. Také ve škole jsem měl těžkosti v katolickém vyučování, 
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neboť jsem to viděl vždy jinak a  odchyloval jsem se od celku. Vyrůstal 
jsem jako umělecký tesař a muzikant. V sedmnácti jsem šel sám do světa, 
abych se zcela sám probojoval. Chtěl jsem si zcela sám hledat cestu. Táhlo 
mě to do hor, kde jsem také našel práci. Večer, když jsem byl sám, upíral 
jsem svou velkou touhu vzhůru, při čemž jsem se v létě při hezkém počasí 
položil na záda na lavičku a nechal na sebe vše působit. Cítil jsem, že zcela 
jistě obdržím pomoc shůry! Měl jsem velkou důvěru.

Pán všemu pozorně naslouchal:
„Velká důvěra Vám vše dala!“ a usmíval se.
Tak jsem Pánovi všechno sdělil. Také jsem mu vyprávěl o hezkém ob-

raze, který jsem uviděl, když jsem měl poprvé Svaté Poselství. Jak mi byl 
v 1 hodinu v noci ukázán hrad se zelenou vlajkou.

Pán se usmál a řekl:
„To Vám byl ukázán hezký obraz z vysoké duchovní úrovně.  Pane 

Wagnere, podívejte se ven z okna.“
Na stožáru jsem uviděl vlát tu samou zelenou vlajku, kterou jsem vi-

děl v obraze. Zase mě to rozechvělo, bylo to silné prožití.
Pán řekl:
„Zapamatoval jste si ten obraz dobře?“
„Ano, odpověděl jsem. Načrtl jsem ho.“
Ukázal jsem ho Pánovi. Tu Pán odpověděl.
„To budu mít kreslíře pro pozdější dobu.“
Mohl jsem zůstat u Pána celou hodinu, u Syna Člověka, u Syna Boží-

ho! Nevědomě jsem vpíjel do sebe z  Pánova vyzařování, byl jsem tak 
šťasten! Ještě jsme hodně povídali, také o tom, že od nynějška smím přijít 
na pobožnost na Horu tak často, jak budu moct a  chtít! Pán měl radost 
z paní Baiger. Také jsem se Pánovi omluvil, že jsem přišel v  takovém 
horském oblečení.

„Ach,“ řekl Pán. „to není to nejdůležitější!“
Vyprávěl jsem mu, jak jsem vůbec přišel na Horu. Pán se srdečně 

usmíval a vše ho velmi zajímalo. Posléze jsem se dostal k tomu, že jsem 
se Pána zeptal, jestli bych případně mohl navždy přijít na Horu, kdyby 
mě Pán potřeboval? Pán se tomu velmi zaradoval, že jsem mu to nabídl.

Pán řekl:
„Možná vás budu nutně potřebovat, takového mnohostranného řeme-

slníka. Ale my se uvidíme častěji a budeme spolu hovořit.“
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Mnoho otázek zůstalo nevyřknutých, jak Pán pravil. Od nynějška 
mohu na Svatou pobožnost na Horu, tak často, jak chci! Napadlo mě, já 
mohu, mohu se nyní účastnit na Svaté pobožnosti! Tisícerý dík jsem po-
cítil v  pohledu na Pána. Při rozloučení jsem Pánovi tiskl pevně ruce, na-
plněn štěstím a spokojeností, plný pokory, že mi opět vystoupily slzy. Pán 
byl plný dobroty.

Setkání se Synem Božím, Synem Člověka bylo pro mě vrcholem, že 
jsem směl tuto milost přijmout, to byl ten největší dárek.

Od Pána jsem odcházel zářící a sotva jsem nacházel slova, jenom tisícerý 
dík. Ještě jednou se na mě hluboce podíval, ale dobrotivě se usmíval. Když 
jsem vyšel z domu, stáli tu oba psi jako stráž. Ale oba byli vlídní. Řekl jsem 
si: „Oba jste nádherná zvířata!“ Opět jsem šel za panem Manzem.

Byl jsem pln radosti a řekl jsem:
„Od nynějška smím na pobožnost.“
Pan a paní Manzovi se velmi radovali.
Cestou domů, která nyní vedla přes Vomp, pěkná, úzká cesta, jsem si ještě 

jednou všechno, co jsem směl slyšet, vybavil. Vše ve mně ožilo, jak nád-
herné! Tak jsem přišel ke svaté věci, k  Pravdě na Svatou Horu Světla, 
k samému Pánovi, k Synu Božímu, k Synu Člověka. Tato slova mě probudila.

Nyní, ať se stane, co má se stát! Prosil jsem Pána, aby tento nádherný po-
cit Světla ve mně navždy zůstal čistý a jasný. Dlouho dobu jsem potřeboval 
na cestu do Vompu. Také jsem nikoho nepotkal. Tu mě zase napadlo, jak 
Pán mluvil o hradu. To mi bylo jasné teprve později. Když jsem přišel do Inn-
sbrucku, připadalo mi všechno jako změněné. Ostřeji jsem pozoroval, všeho 
jsem si lépe všiml, byl jsem milejší, ochotnější k  pomoci, měl více po-
chopení. Ano, vše se změnilo, dokonce jsem se radostně usmíval.

Příští večer jsem šel navštívit madam. Potěšilo ji to. Řekl jsem jí ve 
zkratce všechno důležité, také to, že mohu přijít na svatou Horu na po-
božnost. „Pán s potěšením mluvil také o Vás, madam. Mám Vám vyřídit, 
že Vás Pán dává srdečně pozdravovat.“

Jak jí zářily oči, napadlo mě. Není divu, když Pán někoho pozdravuje, 
tak ten pocítí velkou sílu, která vychází z  Pána. Na pobožnost v  Inn-
sbrucku jsem chodíval vždycky, když to šlo, protože jsem býval často na 
montážích. Když jsem pracoval v Seefeldu, nemohl jsem pokaždé jít v ne-
děli na svatou Horu.

Byla to velmi špatná doba. Člověk byl rád, když měl vůbec zaměstnání 
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a mohl pracovat.
Jednoho dne mi nechal Pán vzkaz, že mám po pobožnosti k němu při-

jít. Byl již květen 1932. Sdělil mi, že si to dlouho rozmýšlel, ale nechá 
na Svaté Hoře postavit několik domů, neboť na něj stále více naléha-
li ti, kteří na Hoře chtěli bydlet a mít zde stálé bydliště. Prosili Pána, a tak 
Pán povolil, ačkoliv s tím nebyl nikdy docela spokojen. Pán mi sdělil, že 
mohu počítat s tím, že se brzy stanu na Hoře stálým zaměstnancem.

Velice jsem tím byl potěšen. Často se stalo, když jsem potkal Pána na 
procházce, že jsem od něj směl slyšet několik slov. Čtrnáct dní před tím, 
než jsem nastálo přišel na Horu, byl jsem ještě jednou pozván Pánem do 
domu Grálu na kávu, kde jsem mohl tolik pěkného slyšet. Později o tom 
budu vyprávět. V létě to  bylo tak daleko, že jsem mohl přijít. Radostí 
jsem zářil. Na svaté Hoře se mnoho stavělo. Také stolařství, které bylo 
dobře zařízeno, dokonce univerzálním strojem. Tak jsem mohl všechno 
udělat rychleji, neboť se nahromadilo tolik práce, která se vůbec nedala 
přehlédnout. Stále více řemeslníků přicházelo na Horu. Byl to shon. Kaž-
dý vydal ze sebe to nejlepší. Bylo to opravdu krásné.

V  těchto letech se Hora tak změnila, že vůbec nebyla k  poznání. 
V zimě bylo často 3 až 4 metry sněhu.

Skoro každou neděli přednášel Pán poučné přednášky, kterými jsme se 
mohli vzdělávat ve vysokém vědění. Pokaždé bylo toto vědění rozšiřováno.

Velmi často mluvil Pán na konci přednášky:
„Nyní jděte, jednejte a žijte podle toho! Potom se vám na vaší cestě 

nemůže nic stát a budete šťastni! Neboť vše se vlní a usiluje, neboť vlák-
na a vyzařování všude proniknou a budou vás doprovázet, pokud budete 
čistými. Budete vedeni se shora. Mějte jenom silnou důvěru v Boha, ve 
Vašeho Pána. Síla Světla Vás potom bude doprovázet.“

Pán se stále snažil dávat, abychom se naučili rozumět Poselství, záko-
nům stvoření, protože jsme byli všichni už tak moc vzdáleni, že sotva 
jsme tomu mohli jednoduše porozumět a být přirozenými. Proto bylo pro 
Pána nejtěžší, přinést lidem Svaté Poselství, zformovat je ve slova. To 
prakticky vůbec nejde, pokud nespolupracuje cítění a to jsme skoro všich-
ni neznali.

„Jak rád bych vám lidé dal a jak nutné by to bylo pro vás.“
Tak mluvil Pán často, velmi často!
Tak došlo k  tomu, že jsem byl v  r. 1932 zpečetěn, směl prožít svou 
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první slavnost, ačkoliv jsem byl již r. 1931 často na Hoře. Slavnost byla 
pro mě velkým, mohutným prožitím. Hezká hudba, nádherná vůně růží, 
rytíři, apoštolové, učedníci, všichni oděni do barev. Ty pěkné šaty, pláště 
a klobouky, vysoce povolané dámy, každá ve své barvě, tak také rytíři, 
učedníci měli stříbrně šedé pláště, vzletné klobouky, vše bylo zkrátka 
pěkné, nádherné. Hudba se stávala najednou stále tišší.

Paní Maria vešla v černém plášti, na kterém byl na straně vyšit zlatý 
kříž, slečna Irmingard v zeleném plášti s vyšitou lilií. Obě měly na hlavě 
krásný diadém. A již přišel dovnitř Pán ve fialovém plášti s vyšitým loto-
sovým květem na zádech. Nahoře přestala hrát hudba a Pán začal mluvit. 
Oltář byl nádherně ozdoben mnoha růžemi. Ve středu stála miska Grálu, 
okolo sedm zlatých svícnů s  hořícími svíčkami, vedle červená miska ke 
křtu s vodou, také několik táců s vínem a chlebem. Celá pobožnostní hala 
byla zleva doprava uzavřena dlouhým, bílým, nařaseným závěsem. Za 
oltářem stál pult Pána, odkud promlouval. Ve středu za pultem byla ve 
výši Pánovy hlavy zelená plachta, na které bylo vyšito zářící Boží oko. 
Bylo to prostě nádherné. Vedle napravo vlajka Grálu, kterou držel jeden 
povolaný. Vlevo a napravo byly vznešené dámy, paní Maria, Boží Láska, 
slečna Irmingard, čistá Lilie.

Oltář stál na pátém stupni, o 3 stupně níže stály vlevo a vpravo modré 
židle, na kterých seděli rytíři, apoštolově, dále o  něco níže učedníci. 
V tom byl také trochu rozdíl. Někteří ve stříbrně šedých pláštích, to byli 
Ti, kteří křtili, jiní ve fraku. Tito učedníci stejně jako učednice seděli 
v půlkruhu. Na prvním stupni stál pult (k  přednášení) s  černou plachtou 
a zlatým křížem, kde jeden z apoštolů v určitém čase mluvil. O jeden stu-
peň výše stál pult, na kterém byl ke slibu připevněn zlatý kříž. Tam slo-
žili nositelé kříže slib slovy: „Slibuji,“ když obdrželi volání k přípravě. Na 
druhém stupni ležel malý polštář, kde se v  kleku přijímalo zpečetění. 
K tomu přišel Pán ty tři stupně dolů a zpečetil prosící ve jménu Boha.

Stále více lidí přicházelo na Svatou Horu, bylo jich asi 600–700, kteří 
měli místo v chrámu. Všichni byli plni pokory a radosti. Pán se radoval.

Nakonec byla také vybudována lanovka, aby mohl být pro hostinec do-
pravován materiál. Hostinec byl nutný, protože se muselo ubytovat mnoho 
lidí, pokud zde byli. O  vše se Pán staral. Dostalo se mi pěkných vztahů 
s mnoha lidmi, kteří na Hoře bydleli nebo zde byli hosty. Byl jsem mladý 
muž, laskavý a ochotný pomoci. Na Svaté Hoře bylo mnoho práce. Bylo 
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tomu tak, že jsem velmi často směl a musel přijít k Pánovi, asi o půl šesté 
večer, kdy muselo být vše projednáno. Mimo jiné, co vše bylo nutné udě-
lat a jaké materiály byly nutné. Také jsem se pokaždé dověděl od Pána 
z vysoce duchovního: Svět se všude změní, jak bylo shůry zaslíbeno, vý-
voj na Hoře a v  okolí Hory, na světě. Také to, že Svatá Hora bude pře-
stavěna k  celku. Proto byly všechny stavby nejprve vyrobeny ze dřeva, 
aby mohly být zbořeny v  případě, že to bude tak daleko, když bude 
dostavěn Hrad Grálu.

Neboť Hrad Světla se má státi Hradem světa, pro 12 tisíc lidí. Cesta 
má vésti přes Fiecht až krátce před Hrad, protože žádný vůz nemá a ne-
smí jet až k Hradu.

Celá Hora má být až ke svatému Hradu stupňovitá. Od okraje lesa 
bude růst mnoho pěkných květinových záhonů a jižních keřů, neboť celý 
světadíl bude vyzdvižen do lepšího klimatu. Má vzniknout příjemnější 
zóna. Neboť nad Zielderhofem směrem k Fiecht má být postaven „Mezi-
hrad“ pro deset tisíc lidí. Hrad Grálu má být postaven z bílého mramoru 
a mnoha cizích kamenin, neboť stavby se budou účastnit ti největší 
umělci a stavitelé. Má to být Hrad světa, tak jak to bylo předpověděno. Tak 
hezký, jak jen to bude možné, Hrad Světla na zemi. Střední kupole, ta nej-
větší, bude zlatá, zeleného lesku, její jedinečná ušlechtilá forma bude 
z dálky k rozeznání. Na špici má vlát zelená vlajka Grálu, tak jako je již 
na stožárech domu Grálu a vlaje při slavnostech. Dům Grálu nikdy nebu-
de zbořen, má zůstat znamením spojení s  výšinami. Vše jiné půjde pryč. 
Bude to nádherné! Hrad Světla bude mít sedm kupolí, z  nichž každá 
bude mít jinou barvu: žlutou, světle modrou, modrou, červenou, ze-
lenou, fialovou a bílou, tedy pro každý den k uctívání určitou barvu.

Tak tomu bylo u Abd-ru-shina a tak tomu bude také zde v pozemském 
hradu Světla, jako stojí a  září ve světlých výšinách. Také hrobka Pána, 
pyramida, jednou, když noha Pána vkročila do písečné pouště, bude bouří 
odhalena a všechny nádherné poklady budou použity a potřebné k zařízení 
Hradu Grálu. Bude to Hrad pro 12 000 lidí, kterým bude dána příležitost, 
aby směli prožít slavnost Grálu na Svaté Hoře. Ale bude to už tak zařízeno, 
že bude možné jenom uspořádání větších kruhů a pokaždé budou určeny 
jiné, které budou smět prožít slavnost na Svaté Hoře. Všichni jiní to budou 
smět vidět z dálky, protože by to jinak nebylo možné. Tak bude každému 
dána příležitost, aby to prožil, když vezmeme v úvahu, že ti mnozí lidé by 
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nikdy nemohli přijít na Horu. Jak nádherné to bude, když Hrad v  celém 
svém lesku zazáří, to nádherné okolí, jiné klima! Všechny problémy bu-
dou hezky vyřešeny, peněz by bylo dost. K tomu je určen červený rytíř.

Všichni vstoupili k Pánovi do služby dobrovolně a radostně, aby sloužili 
Vůli, stejně tak jako Bohu Všemohoucímu, který sám svou láskou vůbec 
umožnil, abychom se stali lidskými duchy a nechal vzniknout přírodě a zemi.

Co my lidé pro to máme udělat, než se o to snažit, abychom se naučili 
rozpoznat jednoduché zákony a dbát jich a jít pravou cestou. Tak se zalí-
bíme svému Bohu. To dlužíme Tomu, který nám dal život, Pánu Bohu.

Mnohé se stalo v  těch letech. Tak byl založen spolek Grálu od 
31. 7. 1932 – 16. 10. 1933, škola Grálu 1933, konaly se koncerty, byl za-
ložen Hasičský sbor a mnoho jiného bylo vytvořeno. V hostinci se pro 
všechny společně vařilo, v jídle pro zaměstnance a soukromé osoby nebylo 
rozdílu.  Všichni se dobře najedli.  Neboť zaměstnancům se vedlo velmi 
dobře, bylo o ně hojně a dostatečně postaráno.

Pán říká:
„To jsou moji zaměstnanci, kteří také manuálně pracují a jsou za to 

správně zaplaceni.“
Pán byl pro dobrý, čistý oděv, každý nositel kříže se musel bezchybně 

chovat, čistý střih vlasů, podle čehož se dokonce pozná charakter. Na 
Svaté Hoře se hodně pracovalo, každý měl práci jiného druhu. V neděli 
se konala v 9 hodin pobožnost, na které Pán sám často mluvil, což bylo 
nejkrásnější. Tak stále více lidí nacházelo cestu ke Světlu, k  Pánovi 
a prosili, aby mu směli sloužit, zejména pozemsky, ale také duchovně.

Vše muselo být zařízeno, jako dva koně, osel, pávi, bílé holubice, dva 
psi, hlídač se psem, který se jmenoval Bare. Ve stolařství bylo velmi 
mnoho práce, vše muselo být uděláno, jako dveře, okna, nábytek, ploty, 
psí boudy, zahradní vrata a tak dále. Konečně bylo pořízeno auto, aby Pán 
a vznešené Dámy mohli jet do Innsbrucku na úřady. Řidičem byl učedník 
Dorpflinger a později pan Deubler.

Dlouho to bylo pěkné na Svaté Hoře až do té doby, co se začalo tlačit 
do popředí lidské. Mohu říct, že jsem za svou osobu dělal vše, ano vše, 
velmi rád. Stále jsem měl vše před očima a  uvědomoval jsem si, proč 
smím být u Pána a byl jsem vděčný!

Často říkal Pán:
„Dobrý Pane Wagnere, máte tolik práce, ale později to už bude lehčí.“
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V roce 1934 jsem byl povolán. Radostně jsem vždy sloužil. Již dříve 
jsem věděl, co vlastně budu muset a smět vykonat, že člověk musí za kaž-
dou cenu následovat volání, neboť tím nejhezčím je, být učedníkem 
Pána, ale docela. Proto jsme nyní v této době byli všichni inkarnováni ke 
splnění, když nás Pán zavolá, máme být také připraveni. Proto byli tehdy 
také všichni na Patmos vyzdviženi, aby dali Pánovi slib, že mu budou stát 
po boku, když je bude potřebovat pozemsky.

Mými povolávacími slovy bylo, abych se stal učitelem mládeže, neboť 
mi byla mládež na čas přidělena v řemeslnictví, cvičení, výchově atd. Bylo 
to široké pole působnosti, zejména duchovní vývoj byl důležitý, což se po-
zemsky silně ukázalo. Zejména u hochů se muselo vzít přísné měřítko, ne-
boť přicházeli zdola. To se udalo mnohé. Protože měli všichni dobré 
chtění, tak jsem nechal zavést také hodiny ručních prací (řemeslnictví), 
které měli všichni rádi. Dal jsem jim podněty, nářadí, materiál, také hodi-
ny diskuse, takže každý mohl vidět, co chtěl.

Kladl jsem na to důraz, aby bylo vše mírné a  volné. V  11.15 museli 
předstoupit, zaujmout přímou pozici, krátká změna. Dochvilnost, čistota, 
sliby musely být přísně dodržovány, vše co bylo nutné, aby se stali 
správnými hochy. Pán stál někdy na balkóně a  pozoroval. Chlapci byli 
milí. V 11.30 jsme všichni společně pochodovali k jídlu, do hostince, kde 
jsme společně seděli u dlouhého stolu, vpředu byl nějaký stolek. Později 
k tomu přibyl ještě jeden stůl.

Každý týden byl jeden z  nich přidělen, který byl za všechny zodpo-
vědný, i když nebyli u mne. Při práci docházelo někdy k potížím. Každý 
chlapec nebyl tak šikovný a  některý byl také hodně slabý. Toho využil 
jiný a  pomohl mu, aby byl rychleji se svým dílem hotov. Ale to se stalo 
často vedle, to jsem byl již na výšině (Höhe). To byl praskot, a  nebyl 
žádný pardon.

Učil jsem je, jak může člověk vědomě poznat cítění. Je dosti příkladů. 
Chlapci rozuměli všichni velmi dobře. Pro mne to bylo také velmi hezké, 
že jsem směl mít takové pole působnosti.

Při mém povolání bylo řečeno:
„Mnoho  budeš  moci  dát  mládeži,  neboť  se  rozvineš  jako  umělec 

netušeného umění, stejně jako v malování.“
To mi již bylo dáno.
Často mi říkal Pán:
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„Když se člověk podívá do řady, jak se lidi tak snaží, to by muselo být 
všechno pěkné.“

Přitom se na mne podíval. Ještě jsem tomu vůbec nerozuměl, proč mi 
to Pán řekl. Myslel jsem, že to řekl z nějakého důvodu a chtěl jsem na to 
přijít. Musí se žít bezchybně, jednoduše a pěkně.

Kdo to nedělá, ruší harmonii na Svaté Hoře, ten má odejít. Žel zde byli 
takoví, kteří nešli touto cestou. Tyto čistota již vyřadí. Potom mi bylo 
teprve jasné, proč Pán mluvil tato slova.

Jednoho dne jsem obdržel od Bílého rytíře skice. Měl se stavět osmi-
hranný pavilón, čtyři metry vysoký, stejně tak široký, docela cizí druh 
konstrukce, čínský druh. Má sloužit Pánovi jako zahrada Grálu, kde bude 
moci nerušeně ve volné přírodě pracovat.

Pán nám trvale předával stále více duchovního.
Pavilón bude mít dvoje velké dveře, které se budou dát navenek 

otevřít. Když jsem to slyšel, velice jsem se zaradoval. Konečně bude moci 
být Pán docela sám! Vím, že jsem Pánovi někdy říkal, že by měl být Pán 
sám, aby nebyl rušen.

Často přišla řeč na obrazy Stvoření, které budou působit také jako cizí 
druh, neboť si nikdo nedovede představit, jak by se dalo Poselství blíže 
znázornit, a  to se dalo! V  roce 1933 jsem často dělal náčrty. Bylo to 
o polední přestávce, zase jsem dělal náčrty. Tu stál najednou za mnou Pán, 
co jsem vůbec nevěděl.

Tu se Pán smál a řekl:
„Vy jste ale zahloubán do práce, už tady stojím pěknou dobu a vy jste 

mě vůbec nezpozoroval!“
Pán mi dal ihned více podnětů. Celou půlhodinu jsme o  tom disku-

tovali a já jsem vysvětloval, jak vše vidím.
Pán řekl spokojeně:
„Jenom tak dál, pane Wagnere, neboť se musí udělat tři náhledy, ale 

my o tom budeme stejně častěji mluvit.“
Po několika dnech jsem šel vše připravit na stavbu pavilonu. Dalo to 

hodně práce, než jsem sehnal všechen potřebný materiál. To dřevo, které 
by se hodilo, tu vůbec nebylo. Jednoho dne naléhal Bílý rytíř, který už 
něco chtěl vidět, ačkoliv jsem mu vysvětloval, že jsem hned všechno zaří-
dil, abych dostal potřebný materiál. Tu mínil: „Ano, to nemohu docela po-
chopit.“ Představoval si, že je vše velmi jednoduché. Jednoho dne jsem tu 
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měl část materiálu! Univerzální stroj běžel naplno. Bílý rytíř zářil a radoval 
se, ale nebylo vidět nic víc, než vyhoblované dřevo. Tu se ptal opět netrpě-
livě. Věděl jsem, že to míní dobře, ale mne to nebylo zrovna příjemné. 
Jednoho dne, když jsem směl opět v 6 hod. k Pánovi, vyprávěl jsem to Pá-
novi, že to nebylo zcela lehké, protože tento stavební sloh dal o mnoho víc 
práce a vše muselo být dobře připraveno, než jsem začal stavět.

Dělám stejně všechno! Neboť Bílý rytíř mě už několikrát káral.
Tu mi řekl Pán: „Pane Wagnere, řeknu to Bílému rytíři, ať stále tak 

nenaléhá.“
Dělám vše nutné a Bílý rytíř nemá pro tyto práce pochopení.
„Já vím, že vše pro to děláte, abyste se dostal kupředu.“
Od té doby byl Bílý rytíř jako vyměněn. Dalšího dne přišel, poklepal 

mi na záda, omluvil se velice zdvořile:
„Vy jste ale chlapík,“ – a smál se.
Pán mi stále pomáhal, neboť jsem směl každý den v 6  hodin přijít 

k Pánovi. Vedle mé práce jsem měl jiné věci na starost, staral jsem se 
o malíře, kováře, hasiče, chlapce, věžové hodiny a  mnoho jiného. Tak 
jsem měl pořád co sdělit, když jsem mohl a  směl k  Pánovi. Pán mi da-
roval mnoho důvěry, ano, někdy mi nabídl sklenici vína, především, když 
sděloval dobré.

Přitom mi dal mnoho vysoce duchovního, podněty, jak běží nitky ve 
stvoření.

Pavilon rostl ze dne na den, až byla na řadě střecha, což dělalo zvlášť 
velké potíže. Byla tak klenutá, čínská. To jsem musel každý kus dřeva 
zkracovat. Ještě k  tomu byl pavilon osmihranný, ale šlo to! Byl jsem 
spokojen. Asi v jednom týdnu bych to mohl postavit, ale nejdříve musí 
být vybetonovány osmihranné základy. Ty musí také přes neděli schnout.

Jednoho dne jsem byl již tak daleko, byl jsem šťasten, že Bílý rytíř, 
který byl konečně na Hoře za všechno zodpovědný, zajistil velký vůz, na 
který jsme pavilón ve dvou částech naložili. Bílý rytíř zavolal na  pomoc 
pět mužů, neboť byl velmi těžký, především střecha, která na to musela 
být vyzdvižena. Ale pasovalo to dobře! Všechno! Byl jsem šťasten! 
Tohoto dne muselo panstvo zrovna do Innsbrucku. To byla velká podí-
vaná, „Pavilon bude postaven!“ Všichni se dívali a radovali. Když však 
panstvo přišlo, byla první cesta Pána na zahradě k pavilonu. Byl už večer 
a hodina odpočinku. Právě jsem uklízel nářadí,  když ke mne přišel Pán 
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a já jsem mu radostně vše referoval.
„Šlo to dobře při montáži a také při postavení.“
Pán se usmál, podal mi ruku a řekl:
„Já to věděl.“
„Tak nyní vše sešroubuji a začnu natírat.“
Pán se velmi radoval.
Já jsem taky zářil radostí, protože jsem mohl Pánovi udělat prak-

ticky vše. Byl jsem pokorný a polichocen. Měl jsem skoro 24 let. Vlastně 
jsem ještě neměl tolik zkušeností, abych si troufal na takovou práci, ale 
s Pánovou velkou pomocí jde i nemožné!

Dalšího dne to pokračovalo dále. Tu se mi něco přihodilo. Přišel jsem do 
zahrady Grálu s nářadím, chtěl jsem něco vyměřit, vystoupil jsem na stoličku, 
která spadla, takže jsem musel hledat nářadí. Chyběl mi ještě metr. Ano, ale 
nebyl tu. Tak jsem musel nazpět do dílny, ale zde také nebyl.

Tak jsem s sebou vzal jiný. Když jsem opět přišel ke dveřím Grálu, stál 
zde můj přítel pes, s  metrem v  čumáku a  kýval ocasem. Bylo to nád-
herné! Pohladil jsem ho a řekl jsem mu: „Ty jsi ale šibal.“ Všechno bylo 
zase v pořádku. S radostí jsem se dal do práce a děkoval jsem psovi. Ten 
pes nebyl vlastně tak milý, byl to ovčák, ale měl jsem ho rád.

Při stavbě pavilonu jsem se mnoho naučil, zvláště, jak se má používat 
cítění, aby to šlo rychle kupředu. To bylo neuvěřitelné, jak se při stavbě 
pavilonu vše dařilo.

Jednou mi Pán řekl:
„Dávejte především velký pozor svým cítěním na bílé záření, nejprve 

vám to bude ukázáno v obrazech, což nejvíce chybí u většiny obyvatel 
Hory.“

Pán si na to často stěžoval, že to u většiny obyvatel chybí.
Brzy byly nasazeny dveře, položena podlaha, v  tom samém týdnu se 

vše zasklilo, vše jsem dělal sám, vše jsem pěkně natřel, zvenku zčásti citró-
nově červenou, náplň stříbřitě šedou, uvnitř do 2 m výšky světle šedou, 
potom světlejší, dále nahoru žlutou, horní střechu zlatou. Dostal jsem 
nádhernou lampu k osvětlení. Za chvíli byla práce hotova. Zahrada byla 
mezi tím hezky zařízena. Potůček tekl ze skalky dolů. Protože přes potů-
ček má vésti most, udělal jsem z nejlepšího dřeva hezky vytvarované zá-
bradlí. Vše se podařilo a bylo hotovo a všichni se radovali, že se tento čín-
ský pavilon dobře hodil do zahrady Grálu.
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Po dvou dnech byl pavilon pokřtěn, protože to bylo pro Pána něco zce-
la zvláštního. Pán, paní Maria a slečna Irmingard, já jsem stál pěkný kou-
sek stranou. Přirozeně jsem byl slavnostně oblečen.

Tu mě zavolal Pán k sobě. Dveře se otevřely, světlý Trigon se posadil ke 
stolu, takže já jsem se musel také posadit a byl jsem naplněn velkou radostí!

Pán pravil:
„Tak se splnil zase jeden úsek, neboť vy jste to pane Wagnere udělal 

tak hezky svým cítěním, že se tomu velmi těšíme!“
Nemohl jsem nic říct, jenom děkovat a zářit! Tak mne to přemohlo! 

Ale Pán mi podal ruku a já se hluboce uklonil.
„Vím, ještě nám uděláte mnoho radosti, tak jako za Abd-ru-shina.“
Pán vyprávěl, jak je tomu ve světlých výšinách, jaké nádherné záření 

plné harmonie jimi proudí, je to jako věčné vlnění a tkaní a všechno na-
plňuje. Bylo mi tak teplo, že jsem to sotva mohl snést.

Pln vznešenosti mluvil Pán o věcech, že jsem tomu všemu ani nerozu-
měl. Byl jsem hluboce dojat! On, Pán, mluvil o Ismánech, kteří byly zcela 
proniknuti cítěním a správně používali rozumu, kteří věděli, že cítění je 
nejkrásnějším, největším darem od Boha.

„Kdyby  se  snažilo  těch  málo  to  jenom  pochopit,  byl  by  mohl 
vzniknout koloběh a lidstvo by se stalo zářivě pěkným a svobodným.“

Vyprávěl:
„Bylo by to přece docela jednoduché, kdyby člověk poslouchal, co mu 

říká cítění a lidé by to slyšeli bez výjimky. Rozum by se měl podle toho ří-
dit a jednat podle cítění. Potom by to v hrubohmotnosti zůstalo podle zá-
konů stvoření.“

Za Abd-ru-shina jsem už také splnil a učinil mnoho radosti, především 
při stavbě Hradu, kde jsem mohl spolupůsobit.

„Ano, to vy přece víte,“ řekl Pán a smál se.
Po dlouhém rozhovoru, z kterého jsem vše ani nemohl přijmout, mluvil 

Pán k dámám také o tlaku, který podle zákonů vychází vždy se shora do 
oblastí dolů.

Potom panstvo vstalo. Slečna Irmingard měla fotoaparát.
„Tak teď už chceme mít mistra na obrázku!“ Tak jsem se musel po-

stavit do otevřených dveří.
„Pane Wagnere, vy máte důvod k radosti.“ Potom mě vyfotografovali. 

Přirozeně jsem zářil!
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Později mi Pán řekl:
„Ta fotka byla velmi hezká.“
Také jsem jednu dostal.
Asi 2  hodiny jsem směl zůstat u  Pána a u  Trigonu, kde jsem obdržel 

nejkrásnější zážitky. Ano, bylo  mi mnoho řečeno. Přitom jsem jim udělal 
velkou radost, stejně jako oni mně! Vše bylo nádherné! Od přírody jsem byl 
trochu dětský, řekl mi Pán, „a přeji si, aby jste takový zůstal navždy.“ Pro 
sebe jsem nechtěl nic, chtěl jsem pouze sloužit Trigonu a ulehčit mu těžkou 
cestu. Tak jsem měl pouze tisícerý dík, že jsem směl splnit.

Káva a  koláč chutnaly výborně! Ale sotva jsem se odvážil jíst a  pít. 
Pán vyprávěl také u  kávy o  spojení, které bylo jednou uzavřeno a  nyní 
bylo rozvázáno, o  tom, že On je zde naposledy a starý svazek musel být 
„tehdy“ rozvázán nové potřebě, tak jak se tomu říká u slavnosti.

K mému povolání řekl Pán, že mé povolání bude jiného druhu, že se 
stanu u Hradu strážcem v uniformě a jiného o tom nechtěl říct. Paní Ma-
ria se mně ptala, co je teď mojí největší prací.

Pán řekl:
„Pane Wagnere, máte mnoho práce s maličkostmi, které se během stav-

by pavilonu nahromadily.“
„Ano to mám.“
Potom jsem se směl rozloučit se Svatým Trigonem a z  celého srdce 

jsem děkoval, také jsem směl podat ruce, kterou mi jako první podal Pán. 
Potom panstvo odešlo do pavilonu.

V  roce 1935 jsem se oženil. Pán si nás nechal extra k  sobě zavolat 
a ještě jednou nám přál všechno nejlepší. Nato jsme byli v neděli pozváni 
do pavilonu na kávu, kde byl také celý Trigon a Pán vyprávěl mnoho prožit-
ků také duchovního druhu. O školení, které potřeboval, aby mohl vůbec při-
nést lidstvu Pravdu, což bylo pro něj nejtěžší. Mnoho špatného musel Pán 
prožít a protrpět, protože stál na této temné zemi jako cizinec.

Potom přišla kapitola „sám sebe poznat“, ačkoliv již mnoho let věděl 
více, než ostatní.

Tak přišlo najednou poznání, spadlo mu to z očí jako šupiny.
Protože čas již nadešel, bylo mu shůry pomoženo. Vystoupila v něm 

velká radost. Vše, vše viděl před sebou shora, až po nejhlubší nížiny. On 
přišel se shora a měl v sobě velkou důvěru, velkou lásku, což z něj silně 
proudilo. Bylo to nádherné, jak to Pán všechno vyprávěl. Připadalo mi, 
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jako by zářila celá jeho postava. Bylo nádherné být spolu s Trigonem.
Večer byly z  pavilonu vyneseny stoly a  židle a  konal se pěkný 

ohňostroj. Trigon zaujal v 8  hodin místo a  začalo se. Všichni obyvatelé 
Hory směli jít do zahrady Grálu a všichni se radovali. Trvalo to celé dvě 
hodiny. Bylo to nádherné, neboť rakety, světelné koule a všechny nádherné 
formy, které létaly ve vzduchu, byly nádherné. Panstvo se smálo a  ra-
dovalo. Ano, ještě později se o  tom vyprávělo. Nakonec poděkoval Pán 
všem za velkou námahu, kterou jsme rádi udělali pro Trigon. Byla to ma-
ličkost, Pán stejně směl zažít jen málo radosti.

Bylo to na Hoře takové, jaké to právě mělo být, každý se radoval a snažil 
se. Velký vzor, Pán, Dámy, my všichni jsme neustále pociťovali svatou Sílu, 
záření, které jsme nutně potřebovali. V pokoře se všichni skláněli a mohli 
jsme mnoho přijmout, co nám Boží Syn Imanuel stále dával. Ve středu večer 
se vždy konala pobožnost, kde se četly přednášky různých pánů na rozšíření 
Poselství. Také nositelé stříbrného kříže směli číst, což bylo také velmi 
pěkné. V  neděli však četl skoro pokaždé Pán, kde Svaté Poselství rozši-
řoval. Někdy, když Pán nemluvil, sedělo Panstvo pod stupni oltáře.

Často se Pán procházel se slečnou Irmingard kolem osady, přičemž 
pokaždé přišel do stolařství. Slečna Irmingard šla potom sama do hlavní 
správy.

Byl jsem velmi zaneprázdněn, takže jsem někdy neviděl přijít Pána, 
neboť zpravidla jsem mu otvíral dveře. Ale Pán se smál, když mě mohl 
překvapit. Mně se to nelíbilo, ale Pán řekl:

„To je v pořádku, pane Wagnere.“
Tak jsem podal krátkou zprávu, vyprávěl jsem, co mě dojalo, nebo 

co se nahromadilo. Často mi dal návod a  často mne na mnohé upo-
zornil. Potom, když přišli noví hosté, nejprve je vedl do stolařství a před-
stavil mne. Ve stolárně to vypadalo celkem špatně, prášilo se, že vše bylo 
celé šedé. Ale když byla práce s  hlavním strojem dokončena, vše jsem 
ihned uklidil. Jednou ke mně přišel dolů do stolárny Pán. Protože odjíž-
děl, ptal se mě, jestli něco nutně nepotřebuji. Uvnitř byl takový prach, že 
mě skoro nebylo ani vidět.

Tu řekl Pán:
„Jděte ihned na nějakou dobu ven.“
Pán měl pro všechno takové pochopení. Bylo to jednoduše krásné!
Jednoho dne došlo k nepříjemnému překvapení, z čeho Pán neměl ra-
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dost a byl velice smutný. Časem docházelo v mnohém k nesrovnalostem, 
co se dostalo k  Pánovým uším, sice ne ode mne, ačkoliv jsem to často 
také pozoroval. Pán přece chtěl jenom každému pomoci. Přirozeně mezi 
nimi byli někteří, kteří nestáli správně a nebyli vždy pevní. Ale já vím, že 
je to mrzelo, když bez přemýšlení otevřeli pusu! Byl jsem velmi opatrný 
a vždy jsem se k těmto lidem choval obzvláště mile.

Lidé je znali, já jsem pro to měl zcela zvláštní cit. Jenom jsem se na 
někoho podíval a hned jsem věděl, kolik zde uhodilo. Byli zde tedy lidé, 
kteří Pána nikdy správně nepochopili.

Samotná nařízení, která Pán často dával, by byli nejraději vyložili jinak 
a  vnitřně byli nespokojeni. Moje pozorování mi často říkalo, že Pánovi 
vždy nesmím všechno říct, když jsem o půl šesté k němu mohl přijít.

Pán již byl vzhůru.
Brzy mi řekl:
„Pane Wagnere, vím všechno, vím také, že mě chcete šetřit.  Vidím 

přesně a jasně do smyček a vláken. Chtěl bych Vám za to něco ukázat 
a říct, pak mě lépe pochopíte i to, jak velice již dlouho trpím.“

Tenkrát mi Pán ukázal vyřezávanou hlavu Krista, kterou jsem již ne-
jednou viděl viset v jeho pracovně, ale netroufal jsem si něco říci.

Pán řekl:
„Tak jako zde trpěl můj bratr, tak neuvěřitelně a bolestně trpím také i já.“
Několik sekund bylo ticho, až se na mne Pán znovu podíval. Přitom 

mi bylo jinak a v očích se mi objevily slzy.
Poprvé, ano zcela neočekávaně jsem tušil, co se vlastně děje na světě. 

Tu mi Pán vyprávěl, co už dlouho pozoroval.
„Když to tak půjde dál, tak se sotva bude konat výstavba, neboť po-

volaní velmi dlouho čekají s příchodem.“
Blížil se už rok 1936. Přitom byl Pán o  vánočních svátcích velmi 

šťasten. Zpíval s námi se zaměstnanci, jedl s námi a nikdo nezpozoroval, 
že Syn Boží tak hluboce trpí, neboť On, Pán, chtěl jenom dávat.

Tak se stával vždy vážnějším.
„Řeknu Vám to Pane Wagnere, neboť vy mi rozumíte. Proto vám chci 

říct, neboť je to už tak daleko, že Prastvoření hluboce žalují Otci a vnitřně 
ho prosí o pomoc, neboť žádný duch již nenajde cestu nahoru. Tak mnoho 
se zapletli. Lidstvo se stává stále nespolehlivějším.

Světlo to vidí dopředu, jak vlákna pomoci visí zvadlá dolů, nejsou více 
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napínána k oživení.
Poctivé dobré chtění by muselo přijít vláknům vstříc a spojit se s nimi, 

potom by se staly napnutějšími, svítily by a přišly by lidstvu vstříc.“
Teprve teď jsem pochopil, jak Pán řekl, že je pro něj nejtěžší, udělat 

Svaté Slovo lidem srozumitelné. Často, když byl Pán zase tak smutný, 
bych se nejraději někam zahrabal, tak silně mě to tlačilo a  dojímalo. 
Nemohl jsem dát Pánovi útěchu a prosil jsem ho celým svým bytím, aby 
vydržel, Bůh, až bude na čase, zasáhne.

Často mi Pán připadal, jako by byl odpoután, jako by ho nesli v náručí 
andělé. Vždycky když mluvil Pán o  výstavbě, byl opět spokojen. Tak se 
mohl odpoután radostně smát, zářil, byl to Pán!

Mezitím jsem byl zařazen Pánem jako strážce chrámu. Moje žena se 
později měla starat o  květiny a já o  Hrad. Vedle chrámu jsme měli byt, 
neboť Pán byl stále v nebezpečí a stále to narůstalo. Byl jsem stále bdělý.

Jedné noci jsem se probudil, neboť okno bylo otevřené. Jakmile jsem 
uslyšel hluk, skočil jsem hned k oknu a uviděl dva muže v zahradě u chrá-
mu, jak zahnuli za roh, načež jsem na ně začal silně a hlasitě křičet, takže 
rychle přeskočili plot.

Pak jsem byl u domu Grálu, kde jsem je ještě viděl utíkat. Ti dva ne-
předpokládali, že v 1 hodinu v noci někdo hlídá. Po této malé příhodě mi 
bylo jasné, v jakém nebezpečí, zejména Pán, jsme zde na Hoře byli.

Dalšího dne jsem se osobně hlásil Pánovi. Pán mi řekl, že už to věděl 
od paní Manzové. Tak se temno dostávalo stále více na Svatou Horu. 
K podobnému případu došlo ještě jednou, ale psi je zahnali.

Jednou v  neděli mluvil Pán v  domě Grálu jednu přednášku, kde pře-
devším poukazoval na příchozí dobu, že každému musí být jasné, že každý 
musí být na místě, až přijdou mnohé útoky, ale ještě nutnější je, aby se 
pěstovala čistota a cítění. To odpuzuje temno.

Jednoho dne jsem musel a směl jít s Pánem na půdu hostince. Tam si 
Pán prohlídl místo, neboť měl na mysli něco určitého, totiž uskladnit velké 
množství pšenice a prosa. Tyto druhy obilí měly být rozdrceny na vločky, 
aby obyvatelé Hory, v  případě že k  tomu shůry dojde, že bude Hora 
uzavřena, měli zásoby po určitou dobu. K  tomu koupil ze Švýcarska 
stroj na výrobu vloček. Byl jsem při tom, jak byl tento stroj postaven 
a vyzkoušen. Také to šlo velmi dobře!

Pán se radoval, neboť chtěl lidem na Hoře pomoct a  dát jim šanci 
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přežití, aby nikdo nemusel hladovět, neboť doba předzvěsti se blíží. Půdu 
jsem vyspravil a utěsnil, aby se žádné zrnko neztratilo.

Stroj na vločky obstarali dva učedníci Pána, kteří pocházeli také ze 
Švýcarska, páni Eisenbeis a Nabholz. Šlo to až po mletí velmi dobře. Po-
tom přišli opět na Horu, velmi nespokojeni. Pán mi řekl již před několika 
týdny, že cítí, že se mnohé změní, nic pěkného vůči jeho osobě.

A vidíte, přišlo to brzy, neboť tito dva Švýcaři se nechali zcela spoutat 
temnem, postavili Pána jednoduše před skutečnost, že když Pán ten stroj 
chce mít, museli by mít 60 % zisku, jinak by museli stroj ihned odvézt, 
protože to od švýcarských úřadů nemohou jenom tak volně dát. Právě 
v těchto dnech chtěl Pán stroj zaplatit. Také se Pán o tom informoval, jak 
to bylo s  volným prodejem ze strany Švýcarska. To mu bylo vysvětleno: 
Švýcaři rádi prodají stroj, čímž bylo Pánovi jasné, co tito úředníci chtěli 
– získat pro sebe kapitál. Nic horšího nemohli udělat! Pán oba klidně vy-
slechl, podíval se na ně přísně. Bylo mu to odporné.

Vysvětlil:
„Ano, když to tak je, vezměte si stroj rychle zase zpět, neboť já nechci 

žádný groš pro sebe. Chtěl jsem jenom pomoci, stálo by mě to jenom 
mnoho peněz.“

Tak se Pán najednou rozhodl, že jim stroj, od nichž ho měl, vrátí. 
Učedníci byli tomu udiveni, jak je Pán od sebe poslal pryč. To vše se 
rychle rozneslo. Tak se dostal celý řetěz do pohybu, o čemž Pán mluvil, 
přišla nákaza učedníků, neboť mnohý se ukázal teprve teď, jak to u nich 
vnitřně vypadalo a vypadá, tak mnohý Pána zapíral.

Tak Pán ztrácel stále více důvěru, neboť když ani učedníci nebyli 
věrní, jak to teprve muselo vypadat s  jinými nositeli kříže a  stoupenci. 
Ještě mnohé se ukázalo, jak byl Pán již delší dobu velmi oklamán.

Mnohý nositel zlatého nebo stříbrného kříže opustil Horu, čímž také 
Pána, všichni tito byli s těmito učedníky ve svazku.

Tu přišel požadavek Pána:
„Kdybych měl na Hoře alespoň deset věrných, kterým bych mohl důvě-

řovat, potom bych byl spokojen!“
Když předčítal v modlitebně dění, blýskaly se jeho oči takovou přísnos-

tí, jak jsem je ještě nikdy neviděl.
„Tak bude svatý meč brzy bít,“ byla poslední slova!
Přirozeně tato Pánem řečená slova mnohé velmi bolela, protože mezi 
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nimi byli opravdu dobří, poctiví. Ale jako vždycky, každý chtěl patřit mezi 
těch deset. Tak ješitní byli mnozí!

V roce 1936 už smělo býti začato se stavbou Hradu Grálu. Ale žel mi 
Pán sdělil:

„Lidé neslyší a neslyšeli Svatý hlas ze Světla, který jim má a musel být 
vším. Jdou dolů a denně se stále víc zaplétají. Na svatý slib, který jim má 
být vším a který dali, zcela zapomněli!

Tak na ně budu muset i já podle zákona zapomenout. Všichni byli vy-
zdviženi na Patmos, směli se dívat na nádherný modrý ostrov. Klečíce, 
prosili a děkovali za tak velké dění všelásky. Jejich slova byla:

‚Slibuji Pánovi sloužit, když nás zavolá.‘
Proto byli věrně opatrováni a připravováni.
Jenom 144 000 je jich, kteří budou stačit jako vzory státu a opory celé-

mu lidstvu. Neboť od toho závisí bytí celého lidstva. Na této hezké zemi 
budete rozděleni jako němečtí duchové pro národ! Zářící bude vaše bytí 
a působení.

Vy jste ten kvas, vaše věrnost bude moci po vašem splnění vstoupit do 
Světlých  výšin,  kde  budete  moci  radostně  spolupůsobit  při  vědění 
a věčném koloběhu ve stvoření.“

Pán byl velmi smutný, protože nemohl pochopit, jak to vůbec bylo 
možné, neslyšet ten nejvyšší hlas. V  r. 1933 měl přijít Ghándí, Nehru 
a mnoho jiných, stejně jako všichni ti velcí, kteří byli určeni. Kde zůstávají 
umělci, řemeslníci? Tak měl jako první také přijít červený rytíř, který 
svou paní, která měla zlatý křiž, přivedl na Horu na slavnost. On sám zů-
stal v Innsbrucku, kde se dobře odreagovával. Tak to šlo dál a dále. Pán, 
jako Parzival čekal trpělivě, musel přihlížet, ale jenom krátkou dobu, 
kde se tak o  to snažil, aby osvobodil lidi z  jejich sevření. Bylo k  tomu 
třeba jenom chtění jako překročení čáry, namalované křídou a již by byla 
pýcha překonána.

V r. 1936, v prvních březnových dnech, byl Pán velmi neklidný, 
jako by mělo přijít zase něco  neočekávaného. Jako vždy jsem se 
strachoval, když mi zase vyprávěl o svém bratru Ježíšovi, který vyzařoval 
na vyřezané hlavě velkou bolest.

„A tak velmi také trpím,“ říkal často.
A 11. 3. 1936 dopoledne došlo k silnému napadení Pána temnem. Pán 

byl zatčen státní policií z  Innsbrucku na dobu pro prošetření, kvůli 
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pašování peněz, což bylo způsobeno nákazou učedníků a  jedním jeho 
povolaným.

Tato doba byla velmi těžká pro našeho Pána. On vůbec nevěděl, 
proč byl nyní zatčen. Teprve nyní nastalo pro Pána to nejtěžší. Byl plný 
naděje, že se zase vrátí.

Trvalo to už dlouhou dobu, až to bylo tak daleko, že se Pán vrátil. 
Bylo dokázáno, že Pán opravdu o  ničem nevěděl. Způsobili to Němci, 
kteří bydleli v Rakousku, kteří na Pána svedli pašování peněz.

Po propuštění mi Pán vyprávěl, jak se vše stalo. Pán byl zase kvůli 
jednomu vysoce povolanému smutný, který Pána nechtěl poškodit, ale 
stalo se!

Kolem Pána to nepřešlo beze stopy.
To se nemělo stát.
Bílý rytíř byl při svaté Slavnosti 19. 7. 1936 vzat a odvolání se ko-

nalo po určitou dobu. Po delší době 7. 9. 1936 to dostal zase zpět. Bílý 
rytíř si klekl na čtvrtý stupeň před oltář. Bylo to při jedné slavnosti dne 
7. 9. 1936, kdy Pán řekl:

„Nyní jsi zase můj Bílý rytíř.“
Slyšel jsem, jak Bílý rytíř řekl:
„Pane, děkuji Ti,“ a sklonil se.
Potom se podíval na Pána naplněn velkou lítostí. Pán mu odpustil, po-

díval se dlouze a  hluboce na Bílého rytíře, jako by chtěl říci: Jak může 
prastvořený ve hmotě tak klesnout!

V této době se spojení se shora navrátilo zpět.
Ano, Pán odpustil, ale u  Pána nastal hluboký obrat. Věděl jsem vše. 

Bylo mi to líto kvůli Pánovi, neboť nám ještě méně důvěřoval. Pán ne-
měl nikdy více tu velkou radost, jenom více věcnosti, stával se vážnější. 
Vystoupil v něm odpor, ale přece láska k těm, kteří byli dobří.

Dne 19. 7. 1936 se konala extra slavnost, sedmé výročí obratu světů. 
Jedna velmi vysoká slavnost, kde bude Pánova zářící část Imanuele nu-
cena vzít události pevněji do rukou.

Při vysoké slavnosti byl Parzival odloučen od Pána a tato zářící část 
vzata nahoru, aby mohl Imanuel přímo působit. Byla to jedinečná událost, 
která se nikdy více nebude opakovat a která námi lidskými duchy nemůže 
být v  plné hodnotě poznána. Již podle zákona jsme my lidští duchové 
z duchovního. Při této slavnosti bylo takové neuvěřitelné napětí, tak plné 
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síly, jako by Pán Bůh přišel k nám dolů.
Také nám všem, kteří při tom směli být, sdělil, že od nynějška přijde 

začátek, že Láska, svatá Láska Maria, která přišla z  bezbytostného, se 
pomalu začne uvolňovat od hmoty. S  důrazem pronášel Pán tato slova. 
Oči mu jiskřily tak neuvěřitelně, takovou neproniknutelností a  přísností, 
jako jsem to ještě neviděl a  neprožil. Pán zde stál v  bílém oděvu, 
obklopen námi, malým počtem, že se ani neodvažuji napsat, co jsem při 
tom směl vidět. Síla Světla byla tak silná! Sotva se to dalo snést! Při 
slavnosti bylo zcela málo obyvatel Hory osobně Pánem pozváno, jako rytí-
ři, apoštolové, učednice a učedníci, tak jako tři nositelé kříže Fritsch, Görtz 
a já. Večer byly všechny mohutné články přítomny.

Vím, bylo 20 min. před 18. hod., kdy byl již Pán v  modlitebně, 
najednou se přihnal velký bouřkový mrak neuvěřitelné síly. Ano, najednou 
přišla taková bouřka, že se modlitebna jenom třásla.

Apoštol Schwartzkopff stál se mnou v otevřených dveřích modlitebny, 
tu přišla rána, která byla tak silná, že nás oba odhodila zpátky, bylo to jako 
orkán.

Přesně v 18.00 hod. začala vysoká slavnost, kde se Pán nechal poznat 
nám lidem a celému světu.

Vytasil meč z pochvy a nasměroval ho proti lidstvu jako znamení za-
čátku soudu. Pán mluvil tak důrazně, tak mocně, ano řekl to tak, jako by 
vypovídal boj, a bylo to tak! Neboť řečené vyjadřovalo vše. Vytkl lid-
skému duchu úplné selhání a nespolehlivost všeho druhu.

Pán mluvil celou hodinu a osvětlil vše, jak to s námi vypadá. Každý 
tím byl zasáhnut. Pán dal ještě jednou přehled od shora až k nám dolů, 
jak vše podle zákonů běží a běžet musí, věčný koloběh.

„Neboť kvůli vám nestojí stvoření, Boží soustrojí, které je tak nádherně 
vystaveno, klidně.

Vy se dostanete mezi mlýny Boží, každý podle svého působení, a tak 
se  také  stane.  Vy  jste  mohli  všechno  zachránit,  kdybyste  bývali  chtěli, 
kdybyste se snažili. Je to tak daleko, že každý jednotlivec to pocítí podle 
své míry.“

Svatý meč jiskřil jako zelený blesk.
„A zlatá špice se svatou silou splňuje, bije nyní ve všech řadách, neboť 

Boží hněv oddělí hmyz.“
Mnoho, mnoho Pán řekl, jako by chtěl říci: „Nyní je mi to jedno. Bá-
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ječní služebníci Pána, bytostní, splnili svůj úkol ve věrnosti, neboť Boží 
trpělivost je u konce. Tak vládne Bůh!“

V neděli na to měl Pán zase přednášku neuvěřitelného druhu. Protože 
viděl všechny hlavy svěšené, řekl:

„Teď není čas, nechat hlavy svěšené, nejvyšším zákonem je, mít ještě 
více bdělosti! Pokuste se jednat pravdivě! To žádám od každého jedince. 
Vše jsem musel nechat přese mne přejít a co jste dělali vy?“

Od nynějška byl Pán velmi přísný. Byl úplně jiný. Žádný div! To dě-
lalo lidstvo, protože se poctivě nesnažilo. Žalostně se Pán díval do řad lidí. 
Nejraději by se zcela odvrátil, tak velmi ho to bolelo.

Od r. 1932 jsem měl často příležitost, mluvit s Pánem o obrazech stvo-
ření. Jak často mi zase dal ideje, abych se mohl dostat dál, neboť malby 
šly pomalu kupředu. Ale Pán viděl, že jsem měl málo času, neboť na Hoře 
bylo mnoho práce. Tak mi dal možnost, abych vše řečené v průběhu na-
psal, pro pozdější dobu, neboť přijde čas, řekl mi Pán, kdy to budu moci 
v klidu namalovat. Neboť k  tomu patří klid. Ano vím, zase jsem měl 
v polední přestávce takový tlak, jako často v neděli, abych maloval, lépe 
řečeno načrtával (skicoval). Přitom jsem musel být do toho hluboce za-
brán. Najednou stál přede mnou Pán, že jsem se, až jsem ho uviděl, lekl.

Pán se usmál a řekl:
„To bude zase hezké.“
Potom se zase hodně mluvilo, zcela podrobně, protože náčrtky už byly 

přehledné.
Ale tu řekl Pán:
„Nezapomeňte načrtnout úrovně více zaoblené, neboť vypadají jako 

skořápky. Světy jsou kulaté, ale přijímají, jako skořápky.“
Když příště přišel, radoval se mému pokroku. Musel jsem se sám snažit 

a pracovat cítěním, neboť Pán mi dal pouze podněty, čemuž jsem byl rád, 
a vděčný. Neboť kresby mají působit, nejenom se líbit.

Večer jsem o půl šesté zase mohl přijít k Pánovi, přičemž jsme zase za-
čali mluvit o kresbách, neboť byly důležité.

Ale nebyla zde možnost, aby byly dokončeny, říkal mi Pán často. Při 
rozhovoru byl Pán vždy velmi milý, tak volný. Pán byl velmi neobyčejné-
ho druhu. Vyzařovalo z  něj vše vysoké, čisté. Pociťovalo se to z  kaž-
dého jeho Slova. Bylo to jednoduše nádherné!

Já jsem byl za svou osobu vždy velmi naplněn vděčností. V  pokoře 
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jsem se skláněl před majestátní osobností Pána. Pán byl velmi dobře oble-
čen, všechno se k  němu hodilo v  plné harmonii. Kdo se poctivě snažil, 
obdržel nádherné spojení a všechny těžkosti se jenom rozvazovaly.

Nádherné podněty, které z něho vycházely, životnost, přiváděly ty nej-
těžší problémy k vyřešení.

Vyzařování Pána bylo neuvěřitelně silné.
Zase jsem jednoho dne směl k  Pánovi. Tentokrát dopoledne. Pán byl 

vždy tak laskavý.
Řekl:
„V případě, že by zase něco mělo přijít.“
Neboť Pán teď nenacházel více klidu, to, co se teď nedá předpokládat.
„Já vím, pane Wagnere, že Vám mohu důvěřovat, neboť Vy patříte zce-

la ke mně a poctivě se o to snažíte, co mi dělá dobře. Kdyby zase mělo 
k něčemu dojít,  mám Vaši  adresu z Vaší  vlasti,  vašich rodičů z Riedu 
z Rakouska, kam se na Vás obrátím, kdybych Vás potřeboval.

Bude to už tak zařízeno, že zůstaneme ve spojení.
Vše bude řízeno shůry. Když budete mít pevnou důvěru, nemůže se 

vám nic vážného stát.  Já vím, že se radujete, protože Vám důvěřuji. Já 
Vám to mohu říci, protože vy nejste ješitný.“

Poděkoval jsem Pánovi srdečně celým svým bytím a slíbil jsem, že se 
budu snažit.

„Ano, já vím,“ řekl a podal mi ruku.
Z důvodu přiblížení temna na Horu byly okolo domu Grálu rozestavěny 

stráže.
Jako první přišli na řadu nejvyšší povolaní. Každé 2 hodiny byli vy-

střídáni. Ale jak tomu už bylo, netrvalo dlouho a šlo to vysokým pánům 
na nervy, ačkoliv si mohli ve dne lehnout a odpočinout si. Muselo to být 
změněno. Došlo k tomu, že pro to byli někteří určeni, jako např. také pan 
Fritsch, ještě jiní a já. Ale také to nešlo dlouho, protože stráže byly Pánem 
stáhnuty, a to z určitého důvodu, který bych raději neuváděl, ale bylo tomu 
tak!

Pána napadlo, že růže, které v létě krášlí cestu kolem domu Grálu, se 
stávají více hnědými, alespoň mnohé z nich.

To bylo způsobeno tím, že mnozí pánové se zde v noci často vymo-
čili! Kvůli tomu se Pán velmi rozčiloval, neboť pro to bylo extra zřízeno 
místo. Pán byl kvůli tomu zase velmi smutný. Kvůli tomu všem poslal do-
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pis, kde bylo řečeno, že to není nutné a každý si musí uvědomit, že to za-
braňuje normálnímu růstu růží.

Pán mi řekl, na co sám přišel:
„Takoví jsou mnozí povolaní,  místo aby děkovali a přinesli  malou 

oběť, což bylo jejich úkolem a vynaložili sílu, aby vše správně splnili. 
Žel  tito,  kdož něco  takového činí,  nepochopili  vysokého volání!  Tak 
tady stojím s velkou láskou, chci všem pomoci a dát a jak se ukazují 
mnozí vysoce povolaní? Zvíře jde svou cestou podle zákonů a co dělá 
většina lidí?“

Mělo to větší důvod, než jako stráže kolem domu Grálu. Pán chtěl 
právě těmto pánům dát možnost prostřednictvím stráží, což v  poměru 
k jejich přestupku byla jenom malá část, aby to odpykali. Ale to 
u mnohých nešlo. Tak dokázali svůj duchovní postoj. Od nynějška Pán vě-
děl, jak to bylo s  těmi z  mála, kteří ještě splnili. Pán mi vypravoval 
duchovní dění. Jak jsem byl šťasten, že jsem alespoň tady neselhal. Ale 
Pán mi četl z očí a řekl:

„Radujte se pane Wagnere a ponechejte si svoji jednoduchou velikost, 
věrně a pravdivě.“

Jak velice mě to rozechvělo. Věděl jsem, že každý denně dělá ještě 
mnoho chyb, ale já jsem se alespoň snažil…

Tak došlo k tomu, že učedník Lucien Siffrid byl nejprve sám přiřazen 
k  převzetí stráže kolem domu Grálu. Protože nebyl zaměstnanec, šlo to 
u něho, již kvůli spánku, lehce.

Po čase jsem byl určen, abych převzal tuto stráž. Velice jsem byl rád 
a vděčen za velkou důvěru, že jsem mohl převzít vysokou stráž, abych 
mohl Syna Božího Imanuele co nejlépe strážit a ochraňovat. Pro mě bylo 
a  je jen jedno, splnění a  proč jsem směl být vůbec inkarnován a  kolik 
hodně jsem obdržel, abych mohl Synu Božímu jeho těžkou cestu trochu 
ulehčit.

Sliboval jsem z celého svého bytí, už když jsem poprvé dostal v r. 1931 
Poselství.

To mi vyšla hvězda, jako bych směl už vždycky sloužit Pánovi. Všech-
no se musí dostat člověku před duchovní zrak, potom nemůže nastat 
žádné selhání, protože člověk je stále cítěním napomínán, svědomí, hřiv-
na. Děkuji, tisíckrát děkuji svatému zařízení – cítění. Mojí modlitbou 
bylo, abych Pána nikdy nezarmoutil, aby mi Bůh Všemohoucí stále stál 
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svojí silou po boku. Jenom ten, kdo se snaží, může v  každý čas počítat 
s Boží pomocí.

Ne nadarmo říká lidové rčení: „Pomoz si sám, potom ti pomůže Bůh!“ 
A tomu se musí rozumět.

V neděli Pán četl často přednášku, což bylo nádherné. Nádherné vidět 
Pána číst a smět slyšet. Nádherný hlas!

V chrámu bylo mnoho práce. Všechno muselo být připraveno. Oltář 
se v neděli k pobožnosti zvlášť hezky upravoval, tak jako ve středu byla 
práce. Oltář se musel otevřít, ozdobit, v kalichu byla voda, zapálené svíčky 
a mnoho jiného.

Tato úloha mi byla svěřena, což jsem rád dělal. Napravo, když četl Pán, 
visela před oltářem šikmo na stěně zelená vlajka. Zelená vlajka se také vzty-
čovala každou neděli před domem Grálu. To bylo také moc hezké. V zimě se 
topilo ve čtyřech kamnech. Cestu ke chrámu jsem čistil, zametal, a mnoho ji-
ného. Mnoho práce bylo na Svaté Hoře! Každý by měl chtít a pomáhat udr-
žovat Svatou Horu v čistotě a ve vzorovém stavu. Já jsem se v každém pří-
padě co nejvíce snažil. Kdyby to všichni dělali, tak by bylo vše v  pořádku. 
K tomu jsme byli inkarnováni. Proto jsme směli také na Horu. Každý o  to 
prosil. Nikdo nebyl volán a nucen.

Že někdo chtěl hrát fajnového „Maxe“ nebo se stranil práce, byla každého 
věc. Já bych se byl hluboce styděl. Pán měl radost ze všech, kteří pomáhali 
udržovat na Hoře čistotu. Také se každou neděli pořádalo hasičské cvičení. 
Pán si to nikdy nenechal ujít a  pozoroval to při tom z  balkónu a  pavilónu. 
Bylo to často na Svaté Hoře hezké. Byl to život a práce, že se každý radoval.

Často říkal Pán:
„Jak by to mohlo být hezké, kdyby to tak navždy zůstalo.“
Syn Boží trpěl v  tichosti nevyslovitelně! Viděl, jak všechno přijde. 

Kdyby to lidé jen věděli a snažili se, bylo by možno ještě pomoci. Neboť 
jak to vůbec skončilo s povolanými! Museli by všichni jásat a děkovat ra-
dostí, co vše směli prožít na Patmu a co jim bylo propůjčeno, ale museli 
to rozvázat, tak anebo tak. Všichni dali Pánovi před Bohem svatý slib, že 
mu budou věrně sloužit.

„Když Já, Syn Boží, Vás povolám,“ řekl Pán, „abyste byli zde, protože 
Vás  potřebuji,  protože  musím  s  Vámi  se  všemi  řídit  výstavbu.  Těch 
144 000 to musí být, ale docela. Oni jsou ten kvas, z kterého má a musí 
správně povstat celý svět, neboť Vy jste velké vzory.“
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„Také  vám všem bude  propůjčena  vyšší  síla,  neboť  jde  o  všechno, 
o celé bytí.“

Stále znovu říkal Pán:
„Pomyslete, když Vy nesplníte, zřítí se s vámi celé lidstvo a vy musíte 

žalostně zahynout. Buďte bdělými, vy lidé, splňte to, co jste slíbili. Po-
ctivost a věrnost musíte mít v sobě, za každou cenu. Neboť národy čekají. 
Ano, dokonce země bude vyzdvižena do příjemnější oblasti, jiného klima-
tu. Často, tak často jsem Vám to již říkal, ale jakou jste tomu do nynějška 
věnovali pozornost? Proto napomínání ustává! Nyní nadejdou údery. Bož-
ský meč do vás zajede jako zelený blesk a bude každého bít tam, kde to 
bude nutné.

Neboť já jsem vás chtěl  vést  pokojně k radostné výstavbě tak nád-
herného stvoření. Tak je tady doba, protože jste nechtěli přijímat tak jako 
děti, kdy bude svatý soud dělat všechno ostatní.

Neboť Svaté je Slovo, tak Svaté, že bych je opět chtěl odejmout, pro-
tože Vám chybí veškeré chápání. Nemohu to vůbec vyslovit nebo na to 
myslet. S hrůzou se o vás strachuji, neboť já vidím všechny působící nitky, 
které musí bytostní napínat, aby Vás tlačily dolů.

Pro mnohé je již příliš pozdě! Co se se mnou stane, to Vám nemohu 
říci! Dával jsem Vám ve velkém množství a nedostává se mi více času! 
Myslete na to! Tak je to se mnou!“

Mnoho přednášek, které Pán přednášel v  chrámu, byly zčásti roz-
množovány a  prodány, které každý, když je obdržel, také s  díky koupil, 
zvlášť když nebyly drahé.

Tehdy se stavělo, pokud Pánovi stačily peníze, dům pro hosty, což 
nutně potřebovalo cestu pro materiál, protože jednoduše dlouhá cesta na 
Horu byla příliš úzká. Také bylo obstaráno auto, a  tak panstvo mohlo 
častěji do Innsbrucku.

Stále znovu prosili mnozí lidé Pána: Oni by chtěli přijít nastálo na 
Horu, ačkoliv Pán viděl, že mnozí mezi nimi nebyli praví, což se po něko-
lika měsících ukázalo. Neboť jim chybělo na Hoře mnohé pohodlí!

V roce 1936 viděl Pán, že mnozí povolaní nesplní, na svůj slib na Pat-
mu zcela zapomněli a  nepřijdou, jak bylo nahlídnuto. To bylo největší 
zklamání pro Pána a  velmi ho to bolelo. Nato se stával Pán klidnějším, 
jeho oči byly ostřejší. 120 osob bylo na Hoře, z nichž se mnozí vůbec hez-
ky nepohybovali. Nezachvívali se, ano, rušili. Postaveno bylo už vše, co 
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měl Pán v úmyslu a co bylo naplánováno. Nebylo divu, že Pánovi bylo stá-
le více jasné, že se světlý Hrad více stavět nebude.

Říkal:
„Tak přijde čas, kdy lidé, to mínil nositelé kříže, sami zpozorují: už je 

příliš pozdě! Vyrovnání je již v plném proudu a nebude se více měnit.“
Pán mi často říkal, jak to přesně přijde, jak se vyrovnání budou 

projevovat. Ale já jsem to neměl nikomu říci, ani ne své ženě! Neboť to 
přijde, jak to stojí v bibli, a tam to nestojí růžově!

Více nechce Pán lidem říci, protože by mu to nevěřili, jinak by dnes 
jednali jinak. Po zatčení v r. 1936 se vše změnilo.

Pán mluvil při slavnosti mimo jiné:
„Maria, Božská Láska, se začíná pomalu uvolňovat od hmoty.“
Tato věta mi dala mnoho přemýšlení. Dobře jsem si ji zapamatoval: 

Co to říkal Pán? Láska se začíná pomalu uvolňovat?
Ano, to znamená, že Božské bude z rozvinutého lidského ducha ode-

jmuto a zůstane lidský duch, který mohl bezbytostnou část přijmout, která 
skrze něj působila. Božské bezbytostné je část záření, o čemž by Pán po-
drobně napsal v  devíti svazcích, které by měly přijít. Mnoho jsem se 
směl od Pána dovědět, o čemž nemám psát, neboť by to jednoduše ne-
bylo pochopeno. Potom nesla slečna Irmingard při této slavnosti závoj, 
což mělo také hluboký důvod a  příčiny. Ale pokud je Pán ve hmotě, je 
také ona. Mnoho se stalo, co nositelé kříže vůbec nevzali na vědomí, tak 
mnoho spali, protože se chovají jako věřící církví. Ano, tak to vypadalo na 
Svaté Hoře.

Proto říkal Pán stále znovu:
„Bude to jinak a stane se jinak! Když se tomu nositelé kříže nenaučí, po-

tom budou přinuceni  ke změně a přijde nouze, tak jako sedm běd,  sedm 
apokalyptických jezdců potom táhne.“ Rozdíl se stále více ukazoval, neboť 
mnozí nebyli žádnými nositeli kříže, nýbrž jenom přívrženci (kteří mu byli 
velkou zátěží). „Kolik se jich opravdu snaží. To vypadá velmi špatně. Žel!“

Pán to měl velmi těžké v  životě. Svět spatřil jako syn obchodníka 
v Bischofswerdě v Sasku, kde se učil také obchodníkem, později šel do za-
hraničí, do Ameriky, do Indie, aby našel lepší možnost výdělku, ale také 
aby poznal svět a lidi. V Indii by byl skoro otráven, kdyby nebyl svým 
sluhou, který byl velmi věrný, varován, aby z toho nápoje nepil. Tenkrát 
to bylo pro Němce velmi těžké! Když byl Pán na to upozorněn, aby z ná-
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poje nepil, viděl Pán, jak nějaký muž rychle zmizel za závěsem lokálu. 
Poté Pán odešel z  hostince a  stal se ještě opatrnějším. Člověk si může 
myslet, že byl Pán na každém kroku pozorován. Ten, který zmizel za zá-
věsem, byl fakír, který nemohl na to přijít, proč se Pán nenapil. Ale ten 
služebník to věděl. Sloužícímu, kterého Pán velmi miloval, protože byl 
k němu dobrý, vyvstaly slzy, když vyprávěl, co pozoroval. Tak mu byl 
Pán velmi vděčný. Fakírové nebyli praví. Pánovi šlo o  to, aby je poznal. 
Tu se prokázalo, že fakír Pána stopoval a napadl ho na ulici. Ale dopadlo 
to ještě dobře, neboť Pán byl velice pozorný a opatrný. Fakírovi šlo jenom 
o peníze. Ale ještě tam byli jogíni, kteří jsou duševně praví a o to silnější, 
neboť začali pokaždé duchovní boj, aby odzbrojili fakíry. Fakírové měli 
před jogíny strach. Jogíni byli opravdu jemní lidé a Pán se tímto způsobem 
učil znát jejich způsobům. Muselo vše tak být, aby Pán mohl všechno po-
znat. O tomto vyprávění bych mohl napsat celou knihu. Jedno chci ještě 
uvést. Ten fakír nespustil Pána z očí už proto, protože byl cizinec.

Tu se fakír proti Pánovi zase postavil a došlo k napadení. Ale jak už 
tomu mělo být, přišel Pánovi na pomoc jeden muž a fakír musel odejít.

Při této příležitosti poznal Pán jednoho muže, který byl pro něj velmi 
důležitý. Byl to Rakušan, který vlastnil v Indii pěkné, velké sídlo a pozval 
také Pána k sobě. Pánovi se líbilo, jak vše hezky po indicku zařídil. Tak 
došlo na rozhovor, neboť ten Rakušan byl specialista na vykopávky. 
Tak mu Pán také vyprávěl o  své pyramidě, o  Abd-ru-shinově pyramidě, 
což tohoto pána velmi zaujímalo. Neboť takový muž byl pro Pána důležitý, 
neboť Pán už dlouho věděl o pyramidě. Tento pán mu byl dán, a tak s ním 
Pán zůstal ve spojení. Jednoho dne musel Pán zase pryč z  Indie. Sluha 
děkoval Pánovi z celého srdce. Pán věděl, že sluha brzy ukončí svůj život. 
Vzít ho nemohl. Tak tomu bylo v Indii. Ale Pán mu radostně řekl, že ho 
jednou vezme s sebou nahoru pro jeho věrnost a služby.

Jakmile Pán přijel do Švýcarska, odkud odešel, byl ihned zatčen. Dů-
vod: Zrada. Pán byl tím velmi udiven, neměl žádné tušení! Ale jak to? Tu 
se ukázalo, že jeho úzký spolupracovník, se kterým už dlouho spolupra-
coval, který již jednou Pánovým podpisem zfalšoval směnku, zmizel. 
Hned se na to přišlo.

Proto se už čekalo na Pána. Bylo známo, že v tuto dobu a den přijde. 
Pán zde stál jako podvodník! Momentálně Pán nemohl nic udělat. Tak do-
šlo k tomu, že byl vyhoštěn ze země, ze Švýcarska.
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Na všech jeho cestách se mu nedařilo jinak. Ano, tak Pán musel prožít 
mnoho utrpení. To patřilo k jeho cestě, aby všechno mohl poznat. Také se 
Pán oženil a  měl jednu dceru. Jeho žena mu nerozuměla. Tak zůstal 
niterně také sám, neboť tvrdá hlava a nálady této ženy mu to dělaly ne-
snesitelným. Tak musel Pán prožít také těžký rozvod.

Během 1. světové války byl Pán internován, protože byl Němec. Byl 
vzat do zajetí. Ale od tohoto zajetí se vše změnilo, neboť Pán měl mnoho 
příležitostí a mohl se niterně hluboce otevřít, aby tak mohl mnoho prožit-
ků sepsat. Ano, stále mu bylo jasnější, jaká mise ho na zemi čekala. 
Ztráta mnoha peněz kvůli tabákové režii, kterou dlouho zastupoval v ná-
kupu tabákového zboží, mu k tomu pomohla. Rozumový život všech lidí 
mu připadal nepochopitelný. Velmi trpěl. Lidé mu nevěřili, hlavně před 
soudem. Skrz psaní prožitého mu byla Stvořitelem ukazována cesta, kte-
rou musel jíti. Najednou mohl poznat celé zákony stvoření, prazákony se 
mu staly vlastní. Vzešel v něm jeho požadavek, jak může být tomuto lid-
stvu vůbec možno pomoci! Velký dík ho uchvátil! Nemohl se zbavit stá-
lého sevření! Mohutná prosba stoupla k nejvyššímu a spojila se s Pánem 
Bohem. Všechno byla vysoká duchovní škola a nutilo ho to psát, až před 
ním stála cesta, jasně a jednoznačně.

Tak vzniklo Svaté Poselství. V něm přišlo a bylo poznání, kdo On vů-
bec je. Svatý Syn Parzival! Syn Světla v jedné osobě! Paprsek ze Světlého 
Hradu, který musel vést boj s  Luciferem ve hmotnosti za každou cenu! 
Jako šupiny mu to spadlo z očí. Uviděl celé to dění se shora, ze Svatého 
Hradu až dolů do hmoty a ještě hlouběji.

Čas byl zde, kdy se v něm vzplála Božská jiskra a on ucítil spojení 
s Imanuelem, který přišel z bezbytostného ke Světlému Hradu, kde má 
svůj trůn. Prakrálovna k němu přišla a tiše ho vedla. Spojení  Imanuel – 
Parzival nastalo vědomě. Bylo to nádherné! Potom přišlo setkání s Marií, 
Irmingard, Elisabeth a  Alexandrem. Vysoké duchovní vedení se ukázalo. 
Poznání vysokého duchovního doplnění bylo zde. Tímto byl božský 
Trigon sjednocen.

Také došlo k manželství, paní Maria byla vdova. Ale duchovní spojení 
by nastalo i tak. Nastalo velké splnění ve hmotě a v duchovním, jak to bylo 
určeno se shora.

Vysokou, ano, nejvyšší duchovní silou začala výstavba 1928–1929, 
Světový učitel jako nositel Pravdy, jako rytíř a Svatý Duch začal působit.
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Pán začal psát základy Svatého Poselství v  Bischofswerdě v  malém 
pokojíku s malým oknem při svíčce. Brzy bylo vidět, že postupuje rychle 
vpřed. Pro silné vyzařování našli mnozí lidé cestu k  Pánovi, 
k Parzivalovi, první povolaní, kteří uslyšeli a poznali volání. V r. 1932 mi 
to Pán radostně sděloval, jak vše bylo vedeno, jak bytostní pozemsky ra-
dostně spolupůsobili, bylo to pěkné. V  r. 1927 se Pán odstěhoval z  Ně-
mecka do Rakouska, do „Igls“  u  Innsbrucku, kde se určitý čas zdržoval. 
V r. 1928 mu bylo jasné, že pěkná část země na Vomperbergu se stala 
místem, které bylo posvěceno a předurčeno k  tomu, kde On, Pán se má 
usadit, kde má začít svůj duchovní cíl.

Pán psal:
Můj cíl

Stále  častěji  se  vynořují  všechny možné  a  často  i  nemožné  pomluvy  
o mém cílu a účelu osady Grálu na Vomperbergu v Tyrolsku.

Tyto pomluvy vznikají z  úplné nevědomosti a  jsou z  velké části rozši-
řovány se zlým úmyslem; neboť ve skutečnosti jsem dosud vůbec neměl 
žádný pevný plán. Jednoduše jsem psal své Poselství, nutilo mne přinést 
ho lidem. Protože toto Poselství obsahuje vědění celého působení stvoření, 
tak bez mezer, jak to dosud ještě nikdy nemohlo být dáno, poznají v něm 
lidé přesně ty cesty, kterými mají jíti, aby dosáhli vnitřního míru a mohli 
již na zemi dojíti radostného tvoření. Při tomto poznání se v  mnoha 
čtenářích probudila touha, aby mohli žíti v mé blízkosti, aby se v tomto 
vědění mohli dále rozvíjet a mohli je rozvinout v prožití.

Abych vyhověl těmto mnohým naléhavým přáním, vznikla osada, aniž 
by byla předem plánována. Tímto jsem pouze vyhověl této nutnosti a zfor-
moval poněkud jenom to, co ke mě přišlo v těchto vztazích.

Z důvodu těchto neustávajících, více nebo méně fantastických nebo zá-
vistivých a  nenávistí naplněných nepravd se proto rozhodnu k  pevnému 
plánu a tento také oznámím:

„Můj cíl je duchovního druhu!“
Avšak nepřináším nové náboženství, nechci založit novou církev, právě 

jako nějakou sektu, nýbrž podám se vší jednoduchosti jasný obraz samo-
činného působení ve stvoření, které nese Boží vůli, z  čehož může člověk 
jasně poznat, které cesty jsou pro něho dobré.

Všechno, co se mi lidé snaží na pozemských úmyslech připsat, odmítám; 
neboť ony pocházejí z  cizích pramenů a  přicházejí právě prostřednictvím 

325



Josef Wagner

těch, kteří je rozšiřují a chtějí použít proti mě.
Politická přání nebo „názory“ jsou mi rovněž úplně vzdáleny; neboť 

k tomu mi chybí nutné pochopení.
Osadu Grálu na Vomperbergu v Tyrolích chci udělat

„Záštitou míru“
a

„Pramenem duchovní Síly“
pro všechny, kteří o to vážně usilují.
Každý návštěvník Hory musí všechno hodné napodobení pociťovat, co 

vidí a slyší, a tuto touhu si musí vzít nesmazatelně s sebou, až podle ní zfor-
muje svůj pozemský život.

Potom přináší lidé vnitřní mír do svého domu, své země a s ním novou 
Sílu k radostnému tvoření!

Mír se nedá oddělit od spokojenosti! A v tom musí štěstí kořeny rozvi-
nout tam, kde k tomu snaha najde pravou půdu.

„Záštita míru! Pramen duchovní Síly!“
Jenom na Vomperbergu v  Tyrolsku je má jediná snaha tvořit, která 

jenom může každému člověku a tím také každé rodině a každému státu při-
nést užitek.

Na Vomperbergu, v r. 1936
Abd-ru-shin

Toto Pán vydal, aby lidé přesně věděli, už od r. 1929, co chce. Pán 
vlastně nechtěl založit nějakou osadu, protože chtěl v  tichosti přinést li-
dem Svaté Slovo. Ale ukázalo se, že se stále více povolaných rozhodlo 
zůstat na Hoře a prosili Pána, aby zde mohli bydlet. Tak to bylo 120 osob. 
K tomu bylo dokonce nutné zařízení, takže byl založen sklad s potravina-
mi a byly obstarány vlastní peníze v osadě, aby se nemuselo stále chodit 
do Vompu. Peníze měly na jedné straně velkého anděla. Byly vydány po-
ukázky od 5 do 20 šilinků, dobře se hodící pro malý nákup. Tento obchod 
vedl učedník Dorflinger a  byl privátní. Nakupovat se dalo od 8.00 do 
12.00 hod. Tak se Pán o všechno staral. Pán se tak staral, že se tito mno-
zí mohli dobře rozvíjet. Pokud byli dobří, vše klapalo. Láska Pána byla tak 
velká! To samé očekával však od nositelů kříže. Vše bylo nádherně za-
řízeno, aby každý mohl v plné harmonii dělat svoji práci. Dlouho vše zá-
řilo. Svatý Trigon se radoval. Ano, přišel k nám na naši zemi. Já jsem měl 
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jenom tisíceré díky, že jsem směl tuto vážnost pochopit. Neboť kdo poctivě 
chtěl a hledal, tomu muselo být nápadné, co Pán s plnýma rukama dával. 
On, Syn Boží! To muselo být každému stále jasné. Potom nemůže dojít 
k tomu, aby se reptalo! Ale reptalo se! Znamení pro to, co tito lidé, nebo 
mnozí lidé nikdy nepochopili. Tito patří s  Hory pryč. Šlo to tak dlouho 
dobře, pokud zde měla místo pokora. Pokora neznamená nic jiného, než 
odvahu sloužit.

Pán pravil:
„Sloužit musí každý, také já. To je ta cesta ve Stvoření, která všechno 

udržuje a vládne, formuje celé soustrojí v nádherném záření a tvoření.“
Často, velmi často mluvil Pán po zatčení r. 1936:
„Všechno mělo přijít jinak, než si myslíte, neboť k tomu měla býti při-

pravena půda, aby zaslíbení v písmu došlo splnění.“
Mělo to být jinak, kdyby lidstvo pochopilo Svaté Slovo a  cestu Pána 

připravilo růžověji, místo ji poklást trním a kamením. A dále to znamená: 
„A tak to přijde jako znamení. Určete radu a nic z toho nebude. Pomlou-
vejte se a neobstojíte, neboť zde je Imanuel!“

Tak to stojí v Bibli, od Matouše, kap. 24, verš 24 a tak dále … Lukáš 
kap. 27, verš 24, Daniel kap. 7, verš 13. Čtvrté evangelium, Jan 16, verš 5, 
také 14. V té době mluvil Ježíš ke svým učedníkům:

„Jdu k tomu, který mě vyslal; a nikdo z vás se mě neptá: ‚Kam jdeš?‘ 
Častokrát, protože jsem vám to říkal, naplnil smutek vaše srdce. Já vám 
však říkám pravdu. Je to pro vás dobře, že odcházím. Neboť když tam ne-
půjdu, nedostane se vám útěchy. Ale když tam půjdu, tak Ho k vám pošlu. 
Když On přijde, usvědčí svět a přesvědčí z hříchů a spravedlnosti a soudu.

Z hříchu, protože ve mě nevěříte, spravedlnosti však, protože já jdu ke 
svému Otci a vy mě už nikdy neuvidíte. Soud, protože kníže tohoto světa, 
Lucifer už byl souzen.

Ještě víc bych vám měl říci, ale vy byste to teď ještě nepochopili. Ale 
až přijde tento Duch Pravdy, zasvětí vás do vší pravdy, neboť on nebude 
mluvit o sobě. Tento mě bude velebit, neboť bude brát z mého a vám to 
zvěstovat.“

Tak to stojí ve svatém písmu. Čtěte s bdělostí přednášky Pána a najde-
te v tom všechno, mějte otevřené srdce.

„V nádherných zákonech stvoření stojí všechno. Jenom tak najdete ces-
tu ke Světlu.“
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A tak mluvil Pán často a zase znovu.
„Ano, dal jsem vám dosti poukázání, abyste mohli jít dále.“
Avšak přišlo zase to nejhorší pro našeho Pána! Stále více to poznání, 

že je lidstvo skutečně nespolehlivé, v každém druhu. Bylo neuvěřitelné, že 
lidstvo, které obdrželo tak vysoké milosti, nepochopilo nádherné zařízení, 
nepoznalo a nenaučilo se používat cítění. Bez cítění neexistuje ve hmotě 
žádná výstavba. Ono je A a  O, to je vůbec nejdůležitější na zemi! A to 
Lucifer dobře pochopil a  vzal je kolísavému lidstvu. Avšak ono je samo 
vinno! Lidé na to neměli nikdy slyšeti. Pán často upozorňoval:

„Dávejte pozor na cítění, když k vám promlouvá. Rozum si musí říct: 
Co mi bylo řečeno? Udělej to hned! Nebo si to napiš! Jinak to zapomeneš! 
Tak by byla cesta jednoduchou a stvoření by zářilo, protože by se šlo po 
cestě podle zákonů, a to, že tomu rozum nechce naslouchat, je dědičný 
hřích, který nám dal Lucifer jako špatný zárodek, aby měl lidstvo v hrsti 
a mohl je přivést k zničení. Proto se musí člověk naučit, aby dbal cítění, 
ale žel se tomu nenaučí nikdy.“

Pán mluvil:
„Je nepochopitelné, zde je přece nutné každé minuty, avšak člověk se 

tomu nikdy nenaučí.“
To Pána dělalo velmi smutným. Také proto, že zde neexistuje žádná 

pomoc, protože každý se to musí naučit sám, jinak dojde zavržení. Na 
onom světě potom nemá žádnou cenu. Nato napsal Pán přednášku 
„Rána“ a tato slova by si měl každý hluboce vrýt do paměti a dbát jich, 
kde se říká:

„Strhující  přesvědčení  vás  může  ještě  zachránit,  a  tak  dále;  jinak 
existuje už jenom ‚příliš pozdě‘.“

V r. 1930–31 se stalo něco, co dobře nedopadlo. Tu pan Alexandr spa-
dl do jedné odpadní jámy s  koně, přičemž si přivodil hlubokou ránu 
v obličeji. Říkalo se, že se v  této době do ducha Alexandra inkarnoval 
Lev, neboť Lev prosil se shora Pána, bylo mi r. 1931 řečeno, aby směl 
sloužit zde ve hmotě. Pan Alexandr dostal inkarnací paprsku Lva 
ochrnutí. Toto ochrnutí pomine, až bude zase správně stát. Protože ve 
zdravém těle musí být zdravý duch, tak jako u Krišny. Neboť prastvořený 
Lev musí být pevný a zdravý, aby mohl správně stát a působit.

Krátce před zatčením napsal jeden vysoce povolaný přednášku: „Pá-
novi se už více nic nestane“. Podívejte, nebylo to správné! Kde zde bylo 
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cítění? Smutně mi později řekl Pán: „Tak velice pracovali na sobě povo-
laní!“ A zase mluvil Pán o několika týdnech, což obzvlášť zdůraznil: „To 
rozhodující teprve přijde.“

Zítřejšího dne, 13. 3. 1938. šel Pán, jako skoro každý den, na pro-
cházku okolo osady a  jako vždy se slečnou Irmingard. Viděl jsem ji 
jenom z dálky, protože jsem byl právě na cestě do hostince s taškou na 
nářadí v  ruce. Jak jsem vycházel z  branky právě roklinou dolů, uviděl 
jsem dva nacisty v uniformě, kteří přicházeli nahoru. Najednou jsem polo-
žil svou brašnu a utíkal co nejrychleji k Pánovi. Právě jsem ho potkal, jak 
šel do správní budovy. Rychle jsem mu řekl o tom dění, na což šel Pán do 
domu Grálu. Ale když šel Pán do domu Grálu, skočili dva nacisti, jeden se 
jmenoval „Brém“, do zahrady Grálu k  Pánovi. Mluvili velmi krátce, po-
tom šli do domu. Již jsem tušil, co přijde, protože Pán byl již několik dní 
smutný a nervózní.

„Ano vím,“ řekl mimo jiné.
„Vidím všechno,  je  příliš  pozdě!  Zrada  a  zrada!“ Tak jsem skočil 

bleskem do svého bytu a přinesl svoji pistoli, kterou jsem měl každý den 
na stráži, protože moje stráž v domu Grálu trvala do té doby, než byl Pán 
zatčen. Když jsem přišel k brance, šel právě Pán s oběma nacisty cestou 
dolů, kde byl Pán posazen na motorku, a odsud jeli do Schwazu! Pro mě 
bylo jenom jedno: „za nimi,“ a tak jsem utíkal přes pole a ploty, do lesa, 
kde jsem je také viděl, ale jeli klidně cestou dolů směrem na Schwaz.

Tak jsem se stal trochu klidnějším, neboť jsem se domníval, že by se 
Pánovi mohlo něco stát. To bych nebyl přežil. Po rozčílení jsem se za-
kymácel, přičemž jsem upadl. Musel jsem běžet dosti dlouho, neboť jak 
jsem přišel, byl Wagner už dlouho hledán. Měl jsem to přece hlásit, ale 
dále nebylo více co říci, jako že náš Pán byl převezen pravděpodobně do 
Schwazu. Bohu dík, že se v lese nic nestalo!

V osadě byli všichni rozrušeni. Bylo poletováno sem a tam, běháno, te-
lefonováno, až vznešené Dámy dostaly zprávu, kde se Pán toho času zdr-
žuje. Byl ve vazbě a měl být převezen do Innsbrucku. Ti dva nacisté po-
cházeli ze Schwazu. V  13.00 hod. přišla velká skupina nacistů, nařízení 
z Innsbrucku, která nechala odvolat všechny obyvatele z Hory. Jako první 
se ptali po zbraních.

Lucien Siffrid řekl:
„Pane Wagnere, vytáhněte pistoli, aby se ještě více nestalo.“
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A měl Pravdu! Dále nám bylo řečeno, že pan Bernhardt bude převezen 
do Innsbrucku kvůli stejnému případu jako v  r. 1936, peněžní záleži-
tosti. Nic se nestane. Případ z  roku 1936 bude ještě jednou přešet-
řován. Obě dámy byly pod dozorem a vzaty do Frankova domu, který stojí 
vedle chrámu. Nikdo neměl k dámám přístup. My jsme byli všichni roz-
děleni, muži extra, tak jako ženy. Bylo s  námi zacházeno a  dohlíženo 
jako na zajatce. K jídlu jsme byli zavřeni do hostince, ale brzy se ukázalo, 
jak viděli, že jsme pokojní občané.

Tak se stalo, že jsme opět mohli začít pracovat. Já, jako stolař jsem 
byl propuštěn, protože mě bylo potřeba. Celá osada byla vzhůru nohama. 
Byly zavedeny stráže, což dlouho nevydrželo. Hlídkující mužové SA – vy-
světlili, že to nemá význam, zde nahoře dávají pozor oni na nás a ne my 
na ně. Všechno, ano, všechny sklepy byly do posledního rohu prohledány. 
Kanceláře byly prohledány. Mnoho bylo spáleno a  tak dále. Chtěli najít 
schované spisy.

Dalšího dne byl nasazen jeden nesympatický muž, jménem Mayer, kte-
rý celou správu řídil.

Dával to najevo, jako by byl král! Já jsem si myslel: „Jenom počkej, 
tebe už dostanu!“ Správce mě nechal hned zavolat. Chtěl ode mne vědět 
vše nemožné. Byl jsem velmi vlídný a  šel jsem vstříc. Tu přišel také 
chrám na řadu:  „Ano,“ řekl jsem,  „půjdeme  ihned  dovnitř.“  „Ne,  ne 
dovnitř,“ odvětil,  „jenom  zapečetit!“  „Ach,  já  jsem  myslel,  že  chcete 
dovnitř!“ „Ano, ano … ne!“ mínil. Tu jsem viděl, jaký byl zbabělec.

„Ha!“ mínil, „tu obchází strašidlo.“
Proto nešel žádný nacista nebo muž SA do chrámu, také to bylo dobře! 

Zvlášť pro nás to bylo dobře! Jednoho dne velmi hlasitě nadával na Hoře. 
Já jsem se jako vždy choval velmi klidně.

To ho dělalo velmi zlostným. Tak jsem mu jednou řekl: „Mějte přece 
kuráž! Vy jste chlap! Mějte odvahu jít dovnitř a prohlédněte si všechno 
v klidu, abyste přestal nadávat.“ Ale potom byl zase klidný.

Jednoho dne přišel vysoce postavený oficír k paní Marii, jemný muž, 
který ji ujistil, že se Pánovi nic nestane, že bude opět brzy propuštěn, pro-
tože mu nebylo nic dokázáno. Ale nepřijde zpět na Horu, protože zde bylo 
nalezeno vhodné místo pro župní školu.

Proto musel Pán pryč. Tak se také stalo! Tento oficír mi byl ve stolárně 
také představen. Tento se ptal vlastně jenom na bezvýznamné věci. Po ně-
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jaké době byl Pán volný, ale bylo to něco jako vyhoštění ze země. Pán byl 
ve vězení v Innsbrucku s několika muži ze Schwazu, tak jako okresní set-
ník. Vazba byla pro Pána také strašná. Pět mužů v jedné cele, nikdo nevě-
děl proč. Mně to bylo velmi líto! Jídlo ještě šlo, ale Pán trpěl nevyslovi-
telně! Pro osadu bylo vždy určeno více nacistů, mezi nimiž byli celkem 
také dobří. Dalo se s nimi opravdu bavit. Já jsem směl paní Marii a slečnu 
Irmingard denně navštěvovat a podat zprávu o všem, co se vše stalo v osadě.

Připadal jsem si jako tajný. Stále jsem dával pozor. Časem jsem přišel také 
na to, že obchodník Brém ze Schwazu, který Pána zatkl, s  sebou vzal 
skříňku, kde byly uchovávány čelenky paní Marie a slečny Irmingard.

Škola byla založena. Vedoucí školy byl dobrý muž. Jednou mi řekl, že 
rytíři Grálu by mohli beze všeho zůstat. To mi později sdělil také nacis-
tický vůdce. Čas v  Innsbrucku utíkal našemu Pánovi velmi pomalu. Pán 
mohl být také navštěvován. Ale pánové jednali s Pánem velmi zle. Přičemž 
byl Pán velmi nervózní, stále byl u křížového výslechu, neboť z něj chtěli 
něco dostat, ale kde nic není, nemůže také nic být. Tak to museli vzdát.

Na Hoře lidé opouštěli postupně své byty, neboť nechtěli vše postavit 
na hlavu a neviděli také možnost, aby dále zůstali. Tak mnozí ukázali svoji 
pravou tvář, ale byli mezi nositeli kříže také dobří, jichž to velmi bolelo. 
Tak se dalo rozpoznat, kteří byli už tehdy vnitřně proti našemu Pánovi. 
Zrádcové, kteří k tomu přispěli, že Pán musel z Hory.

Jednoho dne odešly dámy z  Hory do Innsbrucku do Hungerburgu, 
kde žily určitou dobu a mohly každý den navštěvovat Pána. To bylo pro 
Pána určité ulehčení a já jsem byl rád.

Tak přišel ten den, kdy byl Pán propuštěn z vazby. Když si představí-
me, že Pán musel v takové cele strávit tak dlouhý čas, na to se nedalo ani 
pomyslet!

Skákal jsem vysoko radostí, když jsem se dozvěděl, zeje Pán zase volný!
Tisícerý dík! Slzy mi stékaly po tváři.
Alespoň to dobře skončilo. Velká láska k našemu Pánovi, k Nejvyšší-

mu, mi byla vším. Svatý Trigon byl opět sjednocen, hluboce jsem si odde-
chl. Děkuji!

Ale abych byl upřímný, již tehdy jsem přesně předvídal budoucnost, 
bylo mi to hrozně ukázáno! Viděl jsem odsud, že svět klesá, viděl jsem 
vše jinýma očima. Všechno šlo zpátky. Pěkná země bude jako měsíc, jak 
je zaslíbeno, nemá více žádného života. A tak bude hezká země, světová 
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část Ephesus pomalu zanikat, neboť se budou tato znamení stále více 
ukazovat, tak jak nám to bylo řečeno.

Ústup zpět se bude mohutně stupňovat, soud už začal a více neskončí, 
říkal Pán světů mnohdy.

Příroda to bude ukazovat. Ryby, ptáci ve vzduchu, zvířata na zemi, 
voda bude zamořena, všechno bude hynout, neboť vzduch bude stále zne-
čišťován a duchové budou klesat. Morálka bude horší.

Bytostní stále více bijí, neboť Boží meč Pána hoří a bije do vzniklého 
močálu a tak vzniká stále větší zmatek až k zoufalství. Jenom nemnozí po-
znají Světlo.

Chrám zůstal zapečetěn, ale byla jedna cesta, aby se alespoň vynesly ty 
hezké předměty, neboť já, jako strážce chrámu, jsem se vyznal v  celém 
chrámu, vevnitř i venku.

Tak byla vzadu malá dvířka, která jsem v  tichosti vybudoval, abych 
mohl případně ještě dovnitř.

A vyšlo to! Cítění mi už dávno předem pomohlo, jako by všechno vě-
dělo, a  vědělo to! V chrámu ležel před oltářem hezký koberec, pod tím 
byla dřevěná podlaha. Tu se ukázalo, že muselo být něco, což jsem udělal, 
rozkouskováno. Přitom mi přesně řeklo cítění: Dřevěné desky nemusíš dě-
lat vůbec tak pevně. Řekl jsem si „Ano, ale proč?“ Aniž bych se ptal na 
něco jiného, upevnil jsem je jenom jedním hřebíkem. Ano, když mi to 
bylo řečeno, potom to má svůj účel. Často jsem o tom přemýšlel, ale po-
slechl jsem. Tak to bylo u mě skoro vždy. Bylo mi jasné, proč jsem tenkrát 
ta prkna nezatloukl pořádně. Tak jsem dostal nápad: „Vyrvi prkna, která 
jsi tenkrát zatloukl, nahoru, potom můžeš bez námahy do chrámu!“ Nebyl 
to sklep, ale vchod, který vedl pod oltář. Působil jako zahrabaný vchod, 
a tak jsem mohl zespodu vniknout do chrámu. V chrámu bylo mnoho hez-
kých věcí, především to byly věci, které se neměly dostat do cizích ru-
kou, jako kalich, červená miska na křtění, mnoho svícnů, vlajka, koberce, 
obrazy atd. Tyto cenné věci jsem nosil během doby, kdy ještě dámy bydlely 
ve Frankově domě, z chrámu k nim dovnitř. Paní Maria se radovala! Když se 
dámy stěhovaly, mohlo být všechno v klidu zabaleno a dáno do skladu.

Tak přišel čas, když se dostala řada na mne, ale já jsem byl plně vědo-
mý a  vyzbrojen. Mým způsobem bylo, ukazovat se na Hoře vždy velmi 
svědomitě. O všem jsem věděl, znal všechno, byl jsem také ochoten po-
moci, což mi šlo.
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Tak mi správce začal plně důvěřovat, že navrhl, aby pan Wagner zůstal 
navždy na Hoře.

Přirozeně by za to byla káznice, kdyby se dověděli, že chodím do chrá-
mu, kdy se mi zachce, neboť byl zapečetěn!

Jednoho dne jsem zpozoroval, že správce mi nedůvěřoval. Dával pozor 
jako liška. Mnohé se domníval, neboť cítění mu také říkalo, jestli může 
Wagnerovi zcela důvěřovat, takže muselo dojít mezi námi k  roztržce. 
Ukázalo se, že jsem potřeboval dřevo pro jednu hezkou práci, ale toto 
pěkné dřevo si chtěl správce osobně ponechat. Já jsem z toho dřeva vzal. 
Tak, to byl se mnou konec. Udělal mi výstup: „Ano, to si nenechám líbit! 
To je mé dřevo, to chci mít! Ano, to dám k soudu!“

A  tak dále…, protože jsem vzal ze zakázaného. Přitom to bylo 
nejkrásnější dřevo, které patřilo Pánovi a které si chtěl správce nechat pro 
sebe. Nechal to přirozeně jít dále, ale ukázalo se, že jsem to dřevo vzal na 
zkrášlení správní budovy. To správce opět uklidnilo. Celou dobu to tak 
šlo. Ale stále proti mě zbrojil. Své uši a oči jsem měl všude, za co jsem 
byl velmi vděčný. Mezitím už na Hoře nebyli žádní nositelé kříže a já se 
svoji rodinou, mezi těmi muži, jsem zde byl sám. Když paní Maria od-
cházela a z Hory, ještě mě pověřila, abych dobře dával pozor, aby všechny 
věci, které byly zabaleny, byly vzaty, až pro ně přijedou nákladním autem. 
Dával jsem pozor jako rys. Chrám a  pracovna Pána zůstaly nedotčeny 
a napořád zapečetěny. To mi obzvlášť vyhovovalo.

Mezitím uběhly měsíce. Dne 8. 10. 1938 se narodila moje dcera a na-
cisté vycházeli neobyčejně vstříc. Nejlepší opatrování mé ženě velmi 
prospělo, ležela na 1. třídě, proto všechno dobře dopadlo. Správce mě ale 
nenechal na pokoji. Vrtal a vrtal, už proto, že jsem nebyl členem strany. 
Pak došlo k tomu, že zase uměl být milým a vrtal mile. Já bych přece ne-
měl být tak hloupým, říkal. Při každém slově jsem vše vycítil. Také mínil 
„takového dobrého řemeslníka je třeba! Výplatu velmi zvýším a nemusíte 
se stát nikdy vojákem, atd.“ Všechno by mi slíbil.

Ale nic nepomohlo, i  když, jak se říká,  „mi  bylo  slíbeno  modré 
z nebe“. Můj slib platil jenom Pánovi, to mi bylo vším na světě. Od toho 
by mě nemohlo nic odradit, neboť můj slib mi byl svatý a děkoval jsem 
z celého srdce. Když jsem takto myslel, uviděl jsem najednou před sebou 
Pána. Smál se a zvýšená síla do mne proudila, kterou jsem také vědomě 
cítil víc a  víc. Zase ve mně vystoupil dík a  radost. Správce, který vedle 
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mne stál, se na mne také často díval. Nevěděl, co se ve mně děje.
V r. 1932 jsem jednou dostal dopis od Pána, dříve, než jsem natrvalo 

přišel na Horu, kde mimo jiné psal: „Těšte se pane Wagnere, ten poklad, 
který máte v sobě, vám nikdo nemůže vzít,“ a to stále ve mně zní, je to 
přece tak krásné!

Protože jsem nikdy nesvolil vstoupit do strany, řekl mi správce docela 
ostře:

„Musíte zkrátka do strany.“
Řekl jsem mu následovně:
„Podívejte se, pane správce Mayere, nejednal bych správně! Poctivý 

k tomu nemůže přistoupit, když tu věc nezná a nepřezkoušel ji. To bych 
nemohl nikdy udělat. Tomu musíte porozumět.“

A opět řekl:
„To je přece jedno!“ – „Ano, ale mně ne, potom bych byl přece zrádce! 

To musíte přece pochopit!“
Říkal jsem to velmi klidně a přesvědčivě. To ho úplně vyvedlo z míry. 

Neboť dále jsem mu řekl, ale také mile:
„Podívejte se, tak by ze mě pan Hitler neměl radost, protože bych nebyl 

žádný poctivý.“
Potom se na mě podíval, ale protože jsem tato slova řekl velmi důraz-

ně, tak to musel pochopit.
„Ano,“ mínil, „provádím jenom pověření, které mi bylo uděleno. Když 

ale nechcete.“
„Ne,“ řekl jsem mile, „to nemá s chtěním co dělat.“
„Ano, rozumím.“
„Prosím, pane Mayere, řekněte o mém postoji pánům nahoře v Inn-

sbrucku, kteří Vás pověřili, stejně tak mile, jako jsem to řekl já.“
„Ano, to řeknu,“ bylo jeho poslední slovo.
Po několika dnech přišel skutečně jeden velice vysoký důstojník, který 

již jednou byl u mne v dílně, který měl mnoho zlatých hvězd na ramenech 
a řekl:

„Mohu s vámi mluvit?“
Byl velmi laskavý.
„Ano, prosím. Pojďme ven, v dílně se velmi práší… Jenom byste si 

umazal ty pěkné šaty.“
„Ano,“ mínil, „dobře! Děkuji!“
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Byl jsem jako vždy vlídný a ochotný. Omluvil jsem se, protože jsem 
byl tak zaprášený, jelikož jsem právě pracoval s  pilou. Radostně mě 
pozdravil a mimo jiné řekl:

„Ano, pane Wagnere, pan Mayer mi vyprávěl o celém rozhovoru, kte-
rý s vámi vedl, tak jak to bylo, tak jak jste mu odpověděl a co jste mu 
řekl. To vám musím vyslovit úctu, jak jste to řekl. Když je to tak, tak 
máte pravdu. Je to ta nauka Grálu, kterou žel neznám?“

Jedním ano, jsem odpověděl, to je ta pravda, kterou nás učí Poselství 
Grálu. Nauka a  vědění o  stvoření. Svaté Slovo, které nám lidem sděluje 
Pán, pan Bernhardt, kde může každý poznat svou cestu na zemi, na které 
žijeme v hrubohmotnosti.

Ano, každý má povinnost, jít touto cestou, jinak ho tlačí svaté záření, 
které proudí světem, k zemi. Když jsem to tomu důstojníkovi řekl, byl jako 
zaražený. Jenom se tak na mě díval, já na něj také!

„Ano,“ mínil,  „pane  Wagnere,  tak  jak  mi  to  sdělujete,  musíte  vést 
spokojený  život,  plný  harmonie.  Měl  jsem z  vás  radost,  z  vaší  úlohy, 
z vaší upřímnosti. Dá se vycítit, že to vychází ze srdce.“

„Ano,“ řekl jsem, „tak je to, protože je to pravda a to je život.“
Dále jsem však nechtěl náš rozhovor rozvíjet, ale hned jsem ho prosil:
„Prosím,  jednejte  tak  také s  panem Bernhardtem,  který  je  upřímný 

a opravdu chce jenom to nejlepší.“
„Ano,“ odpověděl,  „blahopřeji  vám,  tak  se  mnou  ještě  nikdo 

nemluvil.“
„A já vám děkuji za vaši návštěvu.“
Když už chtěl tento pán odejít, najednou projelo mým cítěním: „Mohu 

vyslovit ještě jednu prosbu?“
„Ano, pane Wagnere, a to by bylo?“
„Nechtě mne, prosím, abych se s rodinou odstěhoval, ale prosím, bez 

těžkostí, neboť já znám správce Mayera. Vy jste muž, se kterým se dá mlu-
vit a máte také pochopení a srdce. Mám z vás takovou radost.“

Tak mi to slíbil a já jsem byl vděčný. Ještě řekl velmi mile:
„Dám vám svoji adresu, moje jméno, abyste se na mě mohl odvolat, to 

by bylo Schonhauer, Landhaus, Zimmer Nr. 5. Přeji vám mnoho štěstí, 
pane Wagnere.“

„Já vám také, pane Schonhauer, a mockrát děkuji.“
Za týden došlo se správcem Mayerem k  hádce, tak jako často, nebyl 
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nikdy spokojen. Pozoroval, že jsem všechno hezky uklidil. Tak šel dolů do 
stolárny. Tu viděl, že jsem právě končil.

„Co to má znamenat?“ mínil.
„Ano, pane Mayere, vy to stejně víte! Chci vám ještě jednou laskavě 

říci, že se připravuji k odjezdu. Za týden, je to již tak daleko.“
„Pan Schonhauer mi všechno řekl. To jste mohl říci i mně.“
„Ano,  to  máte  výjimečně  pravdu,  ale  vy  jenom nadáváte,  a  tak  se 

s vámi nedá mluvit. S vámi přece mluvit nejde.“
„Ano, je dobře,“ odpověděl cynicky, „že se rozejdeme!“
Přívětivým tónem jsem mu řekl:
„Těžkosti jste se mnou nikdy neměl.“
„To ne,“ mínil.
„Tak se mohu v klidu odstěhovat.“
„Ano, tak jděte!“
Přirozeně jsem na Hoře vše bez donucení odevzdal, jako např. všechny 

uzavírací kohouty od vodovodu, kde je to přesně všechno popsáno, aby to 
věděli a mohli se podívat.

Na velký list papíru jsem všechno sepsal, aby nic nemohli říci, že 
jsem byl nedbalý. Vše jsem mu pozorně a klidně přečetl. Byl spokojen.

Pan Ledermayer přijel svým velkým autem a potom se jelo do Riedu, do 
Horního Rakouska, k mým rodičům, na které jsem dal Pánovi adresu. Také 
jsem vzal s  sebou v  bedně čtyři pávy, které Pán tak miloval a  které jsem 
v Riedu daroval, protože by na Hoře zahynuli. Nacisté je nechtěli. Moji rodiče 
nebyli příliš našim náhlým příchodem nadšeni, i když nás měli rádi, ale kri-
tické okolnosti ohledně nacistů, kde bylo všechno ostře pozorováno, nebyly 
dobré. Řekl jsem rodičům na rovinu, jak to je:  „K tomu je  nutná  ne-
ochvějná důvěra a tu musíme mít. Nechte mne vše udělat, nemluvte nedů-
ležité, potom to půjde báječně. Zůstanu jenom krátkou dobu.“

Pán řekl: „Pán světů nás bude vést, mějte důvěru.“
Mé cítění mi vše řeklo. Byl jsem neuvěřitelně veden, další den jsem 

dostal malý byt. Vypakovali jsme málo, jenom to nejnutnější, protože cí-
tění mi říkalo, že to dlouho trvat nebude. Na přání jsem dostal také pra-
covní místo. Jeden můj přítel ze školy, který mě okamžitě zaměstnal, vedl 
dobrou stolárnu, ačkoliv jsem mu jako první vysvětlil, že zůstanu jenom 
krátce. „Ano, dobře, Josefe,“ řekl, „že to vím, znám tě moc dobře.“

Tak jsem se mohl vždy odstěhovat. Dále se mě nic neptal. Kdyby se 
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mě zeptal, jenom bych mu vyhýbavě řekl, že vše urovnám, ale nyní ještě 
nic konkrétního nevím. Byl jsem tak vybičován! Byl jsem bdělý. Také 
jsem měl v prvních dnech potíže s jedním mužem ohledně mého domku, 
který hned přišel, aby udělal vydatnou dobročinnou sbírku pro nacio-
nální socialisty. To bylo pro mě nové, stejně jsem neměl žádné peníze, 
ale přizpůsobil jsem se. Třetího dne přišel zase, tentokrát za organizaci. Byl 
to velký nacista. Byt byl tak špatný, že voda prosakovala skrz zdi. Byla to 
novostavba, která by měla nejdříve vyschnout.

Přesně za měsíc přišlo rozřešení, dopis od Pána osobně, který mám 
ještě dnes, jak bylo tehdy už ujednáno a  co jsem v  plné věrnosti slíbil 
a také dodržel! Velká radost mě uchvátila. Smím opět k  Pánovi! Výskal 
jsem radostí a děkoval! Tak se šlo pryč z Riedu, krátké rozloučení s rodi-
či. Musím mít velkou důvěru, potom půjde vše dobře a zase se uvidíme. 
Kdy? To je neurčité. Cesta šla směrem Německo, Drážďany, Kipsdorf, 
celkem daleko. Rodiče měli velké těžkosti, protože jim bylo předhozeno, 
že je jejich syn špión. Přišel a  odešel beze slova. Taková podivná věc! 
Najednou byl pryč. Kde? To je neznámé!

Už jsem to tak dělal 7 let a nikdy jsem o tom moc nemluvil! Nyní byla pro 
nás pouze cesta do Kipsdorfu. Během cesty vlakem, kdy žena spala v rohu 
s dítětem, jsem přemýšlel o  tom, jak se utvářel můj dosavadní život. Jako 
chlapec jsem chtěl pořád pryč od rodičů. V 17 letech jsem šel hledat své štěs-
tí. Měl jsem mnoho těžkostí, v  tichosti jsem často pohledem vzhůru hledal. 
Poznání dobrého a zlého se neobešlo beze stop, trpěl jsem hladem a nouzí, 
i když bylo málo k jídlu, měl jsem přece stále pomoc ze Světla.

Jednou, když jsem ležel na lavičce na vyvýšenině a svůj pohled jsem 
směroval s velkou prostotou a touhou vzhůru, byla mi ukázána cesta, která 
mi přinese mír. Často mě to tak zachvátilo, že mi tekly slzy. Ale stále do 
mě proudila radost a bylo mi pomoženo. To jsem pociťoval a také chtěl.

Jeden den a noc jsme byli na cestě ve vlaku. Pomalu to šlo do Drážďan, 
zase přestupovat, potom se jelo dráhou do Kipsdorfu, kde bylo všechno 
velmi zalesněno; konečně jsme dorazili do Krušných hor. Tak jsem si 
říkal, kdyby už byly také naše věci zde! Žel to trvalo 14 dní a asi polovina 
nám byla ukradena! Do vagónu se vloupali a vše bylo prohrabáno. Ano, 
dokonce několik pěkných věcí, které jsem uchoval pro Pána, bylo, žel, 
pryč! Jak dobře, že mi nechali ve vagónu nářadí, které jsem si vzal 
z Vomperbergu, protože to bylo pro mě nejdůležitější.
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Tak jsem hned mohl začít v  domě pracovat. Také jsem to vyprávěl 
Pánovi, protože jsem ho chtěl překvapit.

„Ano, pane Wagnere, tak se nám také často stává!“
V Kipsdorfu se nám vůbec nelíbilo. Jak hezky je v Horním Rakousku! 

Byli jsme ubytováni v  docela staré chalupě, která byla připravena panem 
Gieseckem, učedníkem Pána. Tento učedník byl naskrz takový neoby-
čejný ospalec a  trvalo mu, než se rozhýbal. Učedník byl bohatý muž, 
také měl statek vedle Schweizerhofu a ještě domy. To nejdůležitější pro 
nás bylo, připravit Trigonu místo, kde by se mohli cítit jako doma. Jako 
však všem lidem, tak se stalo i nám. K tomu jsme museli nejprve prožít 
to nejhorší, abychom pochopili, jak se jednou vedlo Pánovi, Synu Božímu 
Imanuelovi.

Pán s rodinou byl nejdříve ubytován u učedníka Müllera ve Schlaurou-
tu, který měl rytířský statek.

Smutně a ještě smutněji jsme shledávali, jak zde vše běží. Ano, nebylo 
to tam nic zvláštního, Pán tam měl těžkosti; tak muselo panstvo trpět všu-
de k vůli vině lidí.

Když jsme přišli k  Schweizerhofu a  uviděli dům, bylo mi docela zle. 
To bylo Pánovi nabídnuto! Velký dům, který byl již dávno zchátralý, okna 
a dveře, podlaha, všechno bylo zničené!

Mnoho bylo nutné opravit. V  domě to smrdělo mrtvolným pachem. 
Vedle Schweizerhofu stál malý starší domek, který byl přidělen nám. Vy-
padal jako šopa! Statek, který také patřil Schweizerhofu, byl ve velmi 
špatném stavu. Všechno zpustošené. Hospodář byl velmi nevlídný muž, 
hrubý v každém směru.

Hned se mě zeptal:
„Odkud přicházíte?“
Ale jakým tónem! Klidně jsme mu odpověděli a  mluvili velmi málo. 

Dalšího dne jsme šli udělat trochu pořádek. Nářadí jsem měl u  sebe 
v kufru, jako kladivo, štípací kleště, dláto, pilku, klih, skelný papír atd. 
Každý den to šlo o pořádný kousek dále. Po 14 dnech jsme obdrželi také 
naše věci. Jak? To jsem už vysvětlil. Katastrofa! Ale nenechali jsme se 
tím ovlivnit. Jenom pracovat! Velmi nás to tížilo! Mělo to jenom jeden 
háček. Pan Giesecke, učedník Pána, přicházel často. Také nám za něko-
lik dní slíbil, že se postará o to, abychom dostali do několika dní peníze, 
aby se mohlo koupit to nejnutnější.
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Protože jsme prakticky žádné neměli, měli jsme také všechno sepsat, 
co jsme vydali za mnoho materiálu k renovování Schweizerhofu. Žel, mu-
sel jsem mu hned říci:

„Kde mohu všechno koupit bez peněz?“
„Ano, vy snad ještě budete mít,“ odvětil.
Tu jsem mu musel zase říci „ne“.
„Kdybyste věděl, v jakém stavu jsme se sem dostali, abychom zde vů-

bec mohli přijít!“
Celý transport se musel zaplatit dopředu. Už od Vomperbergu jsem 

nedostal žádnou výplatu, protože jsem odešel v  době, kdy už nebyly 
žádné peníze. Ale já jsem podle svého cítění musel odejít! A to byla po-
slední možnost, poslední moment, abych vůbec odešel.

„Ano,“ mínil, „tyto záležitosti znám velmi dobře.“
Řekl jsem:
„Stejně jsem vám nikdy nechtěl nic vyprávět.“
Prohlédl jsem ho. Ale když se jedná o  peníze a  ještě k  tomu pro 

Schweizerhof!
Tu řekl:
„Vyplatím vám co nejdříve větší sumu, abyste mohl koupit, co je nutné.“
Zase dny utíkaly. Čekal jsem a čekal, ale nic nepřicházelo. Až jednoho 

dne vyšel po schodech nahoru, připadl mi zvláštní. Ale já jsem nemohl 
jinak. Sám jsem si nadával „jak můžeš jenom tak nečistě myslet?“ Tu při-
šel dveřmi dovnitř a dal mi 50 marek.

„20 marek na vaše živobytí, to ostatní na věci!“
„Prosím, nechci být troufalý.“
Ale to nebylo skoro nic.
„300–500 marek bychom potřeboval, abych mohl koupit alespoň ten 

nejnutnější materiál.“
Řekl:
„Následující dny přijdu stejně zase!“
Nemohl jsem tomu uvěřit. Hodně, ale Giesecke nabídl! Všechno pro 

Pána. Ale když zase přišel, všechno jsem mu důrazně řekl! Aby tomu ro-
zuměl, pro koho to všechno dělám. On přece měl peníze, ale zklamal.

„Já z velké lásky udělám všechno a všechno dám jenom Pánovi, abych 
mu připravil přiměřeně příjemné prostředí. My sami jsme se ty všechny 
mnohé dny živili pouze chlebem. Protože nic nechcete dát!“
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Všechno jsem mu však řekl: „Ale až jednou opustíte zemi, rád byste 
to zpětně zaplatil, ale zvratné působení každému vrátí to, co si zaslouží.“

Byl jsem rozčílený, neboť když má peníze a  nechce je dát, alespoň 
pro Pána, je to velká špinavost. Všechny tyto lidi jsem poznal! Když přišel 
k  Pánovi, dělal, jako  by byl dobrota sama, ten nejlepší. Tak se ve 
Schweizerhofu trpělo jen proto, že on nejednal správně.

Jednoho dne přišel dopis od našeho Pána, v  němž nám Pán 
oznamoval, že se na skok podívá do Kipsdorfu.

Pán se velmi radoval, paní Maria méně. Ptala se, proč jsem to a ono ne-
udělal. Na to jsem jí také správně odpověděl, že to záleží na p. Gieseckem, 
který tak dlouho váhal. Tu mi zase odpověděla:

„No, udělejte to alespoň teď!“
Pán se na mě jenom tak podíval, ale neřekl nic. Moje oči nyní mluvily 

tou řečí, které Pán rozuměl. Moje žena, jak to jenom šlo, uklízela. Ruce 
byly bolavé. Tu paní Maria odpověděla:

„Nakrémujte si přece ty ruce!“
Ano, to bylo lehce řečeno, ale kde vzít krém? Musím zcela upřímně 

říci, že mi paní Maria připadla, jako by během těchto let nic neprožila. 
Tento pocit mi stále znovu dával, žel, potvrzení. Stále jsem se ho nemohl 
zbavit. Paní Maria se v roce 1936 změnila, což mi Pán potvrdil slovy:

„Vy jste to pane Wagnere již v r. 1936 při slavnosti zpozoroval, kde 
jste po slavnosti vrtěl hlavou a nic neříkal. Tenkrát jsem to pozoroval.“

Tak jsem přesně věděl, co si Pán vnitřně myslel. Pro každý případ 
jsme dělali vše, abychom zůstali nepozorováni. Velmi to bolelo! Myslel 
jsem jenom na Pána, který mi byl vším a který nám musel být vším. Prvo-
řadé pro mne bylo, abych se pokusil mu ulehčit život, jak to jenom šlo. 
Stále jsem prosil o pomoc.

Pan učedník Giesecke byl s paní Marií v úzkém kontaktu. Pán mnoho 
nemluvil. Připadalo mi, jako by trpěl, a  bylo to tak, a  dokonce velmi! 
Toto potvrzení mi bylo stále jasnější, o  tom ještě jednou zvlášť napíši, 
protože se to do této zprávy nehodí.

Pán po první návštěvě zase opustil Kipsdorf a  byl velmi spokojen. 
Bylo to na něm vidět. Děkovali jsme, že jsme směli pomoci. Po 14 dnech 
přišel opět dopis od Pána. Stěhování proběhne 27. března, kdy přišly také 
věci ze skladu z Rozenheimu. Tak bylo panstvo zase ve svém domě. Děku-
ji, tisíckrát děkuji, alespoň za toto dění. Ale jak často mi byl ukazován ob-
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raz, který se neodvažuji vůbec popsat, co mi zprostředkovali bytostní 
a ono to tak bylo!

Ve Schweizerhofu bylo nejprve mnoho práce v  domácnosti a  ještě 
všechno, co k  tomu přišlo. Pán si chtěl ve Schweizerhofu všechno pro-
hlédnout, kde mě vzal s  sebou a  všechno bylo prodiskutováno, co bych 
měl ještě zkrášlit a zlepšit. Tu mluvil zase Pán o minulosti od 1935–36 
až po r. 1938. Říkal mi to, co jsem už mohl uvidět a prožít. Bylo mi to 
zcela vědomé. Také má být ve Schweizerhofu ještě uděláno jenom to nej-
důležitější.

„Že to bylo pro paní Marii tak málo, musíte pochopit, pane Wagnere. 
Chce mít všechno najednou a to nejde. Měl byste to vědět, že se musí po-
zemskému přizpůsobit, jinak nejedná správně. Zákony z Výšin se nedají 
srovnat s těmi, které platí zde. Budu vám, až budeme spolu, mnohé vy-
světlovat, co ostatním musí zůstat upřeno. Nemohli by tomu nikdy rozu-
mět z jednoduchého důvodu, protože jim chybí prožití. Také proto, že my 
dlouho  nezůstaneme  v  pozemském.  Protože  to  tak  můj  otec,  Bůh 
Všemohoucí, zařídí. Dělejte všechno, co můžete.“

A zase mi stékaly slzy, když to Pán říkal.
„Zůstane při tom, že chci vždy budovat, neboť Světlo ze své přiro-

zenosti, nic jiného nezná a nikdy nebude jinak. Jsou jenom dvě cesty: 
budovat a bořit. Temno jenom ničí, což mi povolaní dokázali.“

Ale Pán měl radost, že se nám v tak krátké době podařilo zanedbaný 
dům ve Schweizerhofu přivést do tak dobrého stavu. Jenom jsem řekl:

„Pane, děkuji, že se mi to podařilo s pomocí bytostných a duchovního 
vedení.“

Tu se Pán usmíval a podíval se na mě! Neboť moje oči se leskly rados-
tí! Pán ještě řekl:

„Já jsem věděl, že vy splníte!“
Pán byl tak veliký, mocný, plný dobroty, že to mohl vytušit pouze ten, 

kdo se pro to otevře. Často se mi zdálo, jako by zářila celá postava. 
Nemohu to jinak popsat. Paní Maria však byla úplně jiná. Hned řekla:

„To se musí ještě udělat a to ještě taky.“
„Ano,“ řekl jsem, „to ještě udělám.“
„Tak to tedy udělejte hned!“
Nic jsem na to neřekl, protože to často vůbec jinak nešlo. Pro mě to 

přece bylo panstvo. Všude jsem chtěl pomáhat, ačkoliv paní Maria jenom 
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nadávala! Vím, jak mi jednou Pán řekl:
„Já vím, pane Wagnere, že to paní Maria jenom přiostřuje. Když se to 

nezmění, stane se něco zcela rozhodujícího, že bude donucena. Ale naše 
rozmluva musí platit jenom pro vás, ne pro vaši ženu. Vy víte, že mnohé 
ženy povolí svému přání a rády dále vykládají, i když ne se zlými úmysly, 
ale to je falešné.“

Tak se stalo, že jsem se směl od Pána dozvídat stále víc, až nahoru do 
světlých úrovní.

Řekl:
„Jednejte tak, jak to stojí napsáno v Poselství, tak se to celé postupně 

objeví před vámi. A vy budete jako vědoucí v duchu přihlížet všemu vzná-
šení a vlnění ve Stvoření, které jde okolo vás. Tak jako se ukazuje se shora 
dolů spojení podle zákonů, co jsem ještě vůbec správně nevysvětlil, pro-
tože jsem nejprve musel položit základ ve Svatém Poselství,  které bude 
později v devíti svazcích rozšířeno, jak to je vůbec nádherné.

Tu si ještě člověk nemůže udělat žádnou představu, neboť je to tak 
těžké pomoci lidskému duchu z tohoto chaosu a zbloudění. Proto mi vů-
bec není možné, psát o mnohém vyšším. V oběhu je mnoho od autorů, 
kteří jenom fantazírují a jenom zcela zřídka se najdou zrnka pravdy. Ná-
znaky, které ještě tu a tam udělám, mají napomoci duchu, který má po-
třebnou bdělost, k přemýšlení.

Vy pane Wagnere, budete z tohoto sděleného ještě mnohé sepisovat, 
ačkoliv by to nebyla Vaše úloha a Vaše věc, ale tak mnozí selžou, že podle 
Vašeho druhu budete ještě mnohé chtít  dát,  jak vás znám, k dispozici. 
Dávejte dobře pozor na sebe, abyste ten luk nepřepnul, abyste dal k po-
slednímu to poslední,  co jsem Vám obzvlášť dal,  to byste měl uchovat 
jenom pro Váš vzestup. Dávejte jenom tolik, kolik můžete, ale jenom těm, 
kteří jsou stejného druhu jako Vy. Ti ostatní nejsou toho hodni. Váš druh 
jim bude tak velmi blízký, že pro sebe pozemsky všechno obdržíte, co po-
třebujete k životu. Mějte jenom velkou vnitřní důvěru a zůstaňte takovým, 
jaký jste. Vyrovnání, spojování záření – proudění Vás postaví na ten stu-
peň, kam patříte. Nyní jsme ve Schweizerhofu. Mnohé se časem bude dít. 
Vám to už bylo ukázáno.“

Tak jsem se dozvěděl, že Pán věděl o tom, co mi bylo ukázáno. Pro-
to s ním mohu mluvit. Slečna Irmingard byla velmi rezervovaná, bylo vi-
dět velký odstup, ale vždy věcná.
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Málo jsem s ní přišel do styku. Připadalo mi, jako by se u paní změnila 
celá podstata. Pán tomu rozuměl a pomáhal nám, hlavně mně, abych to po-
chopil, abych překlenul nervozitu paní Marie. Jinak bych byl odtud odešel.

Těžkosti ve Schweizerhofu se denně nakupovaly. Gestapo chodilo kaž-
dým okamžikem a chtělo Pána vyslýchat, a  jak zle mluvili a  dělali, aby 
z Pána něco dostali! Nikdy jsem se neukazoval, i  když přišla návštěva. 
Ajax musel okamžitě pryč, neboť by byl jinak nebezpečný. Člověk musel 
být na pozoru. Výslech Pána dělal nervózním, to neměl mít ani tady 
v Kipsdorfu klid?

To bylo to nejtěžší pro našeho Pána. Tito nositelé kříže byli tak nízcí! 
Jednoduše hrozné! Pán Giesecke měl vedle Schweizerhofu své sídlo, sta-
tek, kde dohodl se správcem:  „Pan  Wagner  k  vám bude  často  chodit 
a bude vám pomáhat pracovat.“ Tomuto správci to bylo obzvlášť vítané, 
neboť ten statek tak tak stihl.

Jednoho dne křičel přes plot.
„Pane Wagnere, co je s tou pomocí? Jste tu už dlouho a vůbec se neu-

kážete při práci! Odpoledne vás velmi nutně budu potřebovat! Od zítřka 
každý den od 6.00 ráno!“

Správce byl zcela nečistý, hrubý nacista. Potom jsem se musel přívětivě 
zeptat:

„Prosím, proč mi chcete přidělovat práci?“
„Neřekl vám to pan Giesecke?“
„Ne, dal mi pouze na srozuměnou, že když mě budete nutně potře-

bovat, mám vám pomoci.“
„No,“ řekl, „to si zítra hned vyjasníme.“
„Ano, prosím, pane Erdmanne.“
Tak se jmenoval správce. Nato jsem šel do domu a vyprávěl jsem to 

Pánovi, paní Marii a slečně Irmingard. Paní Maria byla velmi rozčílená! 
Pán jenom řekl:

„To se musí vysvětlit.“
Ale pan Giesecke to otočil, jako by správce, pan Erdmann, jenom tak 

mluvil. Já mám ve Schweizerhofu stejně hodně práce, především si musím 
hledat místo ve svém oboru, musím přece také něco vydělávat! Pan Gie-
secke se jenom točil okolo toho, co mi slíbil, že mi dá. Pán to zcela prohlé-
dl. No, jaký pan Giesecke byl, z  toho Pán nebyl moudrý, byla to jenom 
výmluva.
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Tu jednoduše Pán řekl:
„Až budete mít pracovní místo, bude to vyřízeno.“
Toho samého dne jsem šel za jedním mistrem, který mě rád za-

městnal. Od té doby mi šel pan Giesecke zcela z cesty. Pan Bauer tomu 
porozuměl, když jsem mu vysvětlil, že musím také něco vydělávat, právě 
proto, že pan Giesecke nedržel svůj slib.

Ale pan Bauer se na mě jenom tak podíval, nehodila se mu ta před-
stava, když jeho zaměstnavatel nedrží slovo. Abych to krátce popsal, došlo 
k tomu, že jak pan Bauer stál u plotu, vycházela z domu právě paní Ma-
ria. Pan Bauer se nedokázal udržet a  oslovil hrubě a  hloupě paní Marii. 
Paní Maria byla také pobouřena! Tak dal jeden, jedno slovo druhému. Paní 
Maria mu to vrátila, že se nestačil divit.

„Tak,“ řekl pan Bauer, „teď je toho už dost! Pan Giesecke musí sem!“
A po dvou a půl týdnech jsem dostal povolání k armádě. To byla odpo-

věď na ostrý rozhovor paní Marie s tímto pánem Bauerem!
Pán se tímto stal ještě tišším a řekl k povolání tato slova:
„To nám ještě scházelo!“
Velmi mě to bolelo, už jak pan Bauer řekl paní Marii:
„No, jenom počkejte! To bude brzy.“
Pán projednal s  paní Marií velmi důkladně tento případ, ale kdyby se 

bývala uměla trochu lépe ovládat!
Ale tu už nic nepomůže. Tak to šlo neodvratně dále, o čemž nechci psát.
Schweizerhof ležel ještě vysoko, takže se dolů do vesnice muselo jít 

14 minut, neboť často přišly dráhou balíky, které se musely odnést nahoru, 
anebo musely být vyvezeny pomocí vozíku.

Na Pána ještě zůstalo zcela málo spojení, sice zřídka, neboť na sebe 
neměl vázat žádné kontakty. Ale přese mne by byly možné mnohé 
kontakty, protože moje cesta vedla 20 minut podél lesa, a tímto způsobem 
by bylo lehké podporovat Pána, alespoň finančně! Důvěra, cítění mělo být 
použito. To zcela chybělo.

Pán, s hlubokým pohledem na mne, mi někdy říkal:
„Vy pane Wagnere, vy plníte svou cestu, dáváte dokonce ještě to málo 

co vyděláváte pro mnohé výdaje jako poštu, dráhu a vše, co je nutné. Vím 
také, že zadržujete menší účty a platíte je. Kde jsou ti praví nositelé kříže! 
Bytostní činí vše, to je zařízeno, aby mi ulehčili cestu, ale zcela bez lidí to 
přece nejde. Proto slíbili!“
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Dva roky to tak šlo neustále. Kolosální tlak panoval v  domě. Ano, 
denně se zesiloval. Pán trpěl neuvěřitelně.

Jak často jsem směl k Pánovi, kde mi vyprávěl o tom, co nikdo netu-
šil, jak je to ve hmotném vedeno, zářivě hezky.

Pán mluvil:
„Žel tomu lidé nerozumí! A já jim nemohu pomoci, protože oni ne-

chtějí. Jak dlouho to ještě tak půjde, to nemohu říct! Potom je konec na 
Ephesu! Tak trpím, jako můj bratr Ježíš.“

Přitom se na mě Pán tak podíval, že jsem se začal strachovat. Ale Pán 
to zpozoroval a dodal:

„Vy jste pane Wagnere udělal vše. Zůstaňte mi alespoň Vy věrný.“
A zase, jak již často, přišlo gestapo. Všichni jsme se ulekli, neboť to již 

viselo ve vzduchu, že bude Pán odvezen do koncentračního tábora. Ale vi-
děli, že Pán byl na tom velice špatně, hlavně zdravotně.

Často přišel Pán s láhví vína pod paží a říkal:
„Milá rodino Wagnerova, přinesl jsem vám dobrou láhev vína,  kte-

rého se musíte dnes napít, protože dobře chutná.“
Přirozeně jsme z toho měli radost, ale pokaždé mě velmi bolelo, ne-

boť jsem toto vše přál Pánovi samotnému, proto jsem mu řekl:
„Prosím Pane, neodvažujeme se toto přijmout.“ – „Ano, to musíte, my 

máme také ještě pro nás.“
Pán nám chtěl jenom pomoct, což bylo velmi dobře vidět. Chtěl nás 

vést velmi jemně. Dámy byly zaměstnány něčím jiným. U nás to denně 
šlo až do 23.00 hod., potom do postele, a v 5.00 vstávat!

Ano, často ještě dříve.
Velká doga byl hezký pes, báječné zvíře, se  kterým jsem musel jít už 

brzy ráno ven. Také jsem musel jít brzy do práce. Byl jsem pod neustálým 
tlakem. Doga byla sice ještě štěně, ale velmi nebezpečné, ale již jsem vě-
děl, kam s ním mohu jít.

Mé dítě, Edith, přišlo do rodiny Vollmannových do Rosenheimu, pro-
tože paní Maria byla tak nervózní, že dítě, které jinak bylo velmi hodné, 
muselo pryč a aby moje paní měla ještě více času na tak mnohou práci.

Zase jsem směl k Pánovi do jeho pracovny, kde leželo na stole mnoho 
otevřených přednášek.

Pán mluvil tak důkladně, vyprávěl mi o vztahu celého stvoření, jak to 
přijde, o  běhu všech věcí, o  nádherné zákonitosti, o  výstavbě a  jejím 
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zachování. Dal důkazy pro pozdější dobu, jak bude možné lehčeji roze-
znat ve hmotnosti vedení se shora.

Vše hluboce přehlížející, jak bytostní pracují a jak se již více nestarají 
o lidské chtění a věci.

Neboť nyní panuje Svatá Vůle zcela sama.
„Dávejte na to  pozor.  Tak uvidíte  sám,  že to  všechno ve světě jde 

jinak. V těch devíti svazcích měl bych to všechno napsat.“
Velký je Pán, moudrý a vznešený, Imanuel, Duch Boží, který chtěl tuto 

hezkou zemi zachránit! Zakotvil naposledy Světlo ve hmotnosti.
V případě, že by Pán odešel předčasně, existuje jenom ještě jedna zá-

chrana pro těch málo dobrých, kteří však selháním kvasu, vysokých povo-
laných, kteří jim vzali a  nedali možnost najít světlou cestu, opětovná 
inkarnace do výše ležící světové části, kde se lidstvo lépe vyvinulo, a proto 
stojí výše.

Neboť Láska nejvyššího nenechá nikoho padnout, který opravdu 
chce, proto ta cesta, která je ještě možná, jestliže o  to usilujete v  čisté 
modlitbě. Blaze jim!

Bylo 7 světových částí, potom je ještě 5, které jsou světlejší než my. 
Přirozeně, že ve světovém dění nenastal klid. Jde to stále dále a stále se 
staví. S tímto světem to jde velmi rychle dolů a soud již nikdy neskončí. 
Musíme to vidět, ale jenom s těmi málo, kteří jsou bdělí. Znamení se stále 
častěji objevují.

Opět řekl Pán:
„Pane  Wagnere,  měl  bych něco zcela  zvláštního  v  úmyslu  (bylo  to 

11. srpna 1940). Chtěl bych s Vámi a Vaší paní již zítra podniknout cestu 
do  Bischofswerdy,  do  mého  rodného  města,  přes  Drážďany  a  potom 
okruhem zase domů. Ale jenom, když budete chtít. Tento den může práce 
počkat.“

Přirozeně jsme byli oba dva potěšeni, zvláště když jsme byli pozváni 
Pánem.

„Tedy hned zítra ráno! Odjezd v 5.00 vlakem! Vyjdeme ve 4.40 hod. 
dolů.“

Moje žena připravila Pánovi jeho snídani a šlo se dolů.
„Domů přijedeme až v 11.00 hod. v noci.“
Byli jsme s tím srozuměni.
Pán řekl:
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„Vím vše, dámám se to nelíbí.“
Ale Pán nyní řekl:
„Chceme nyní na vše zapomenout! Chci vám udělat radost, která pro 

vás bude celým životem, ano celým bytím, pro vaši upřímnou snahu a to 
mi dělá radost. Ale ještě více mě těší, že si nikdy nestěžujete a vždycky 
jste odvážní, nikdy nejste zamračeni. Máte odvahu ke službě.“

Pán nám dal ve vlaku na srozuměnou, že je to poslední možnost, kdy 
můžeme být Pánovi sami tak nablízku. Pán nám vyprávěl mnoho ze své-
ho života. Z Kipsdorfu do Drážďan jsme jeli vlakem, potom autobusem 
do Bischofswerdy.

Po celou cestu nám Pán mnoho vyprávěl! Také mnoho pěkného bylo 
v jeho životě! Pán byl tak otevřený, jako ještě nikdy. Ještě jednou se těšil, 
že může podniknout tuto cestu a říkal:

„Konečně zcela sám s rodinou Wagnerových.“
Dal nám mnoho ve spojení s Výšinami, jak jinak nemusel dát nikomu. 

Byli jsme obzvlášť otevřeni a  děkovali jsme. Já jsem osobně rozpoznal 
hlubokou vážnost situace. Vyzařování Pána bylo tak velké, mohutné 
a tak příjemné, blahodárné, že jsme se ve vší pokoře sklonili před Svatou 
vůlí Pána. Pán položil ruku na naše ramena a řekl zcela vážně, ale přece 
láskyplně záře:

„Zůstaňte  mi alespoň Vy věrní,  potom vás  jednou budu moci  vzíti 
k sobě nahoru.“

Sotva jsem mohl dýchat, tak silně jsem vyciťoval Svatou Sílu. Ale On 
současně řekl ve svém pohledu, že nás brzy opustí. Neodvažoval jsem se 
to před ním vyslovit nebo se ho zeptat.

„Radujte se,“ řekl, „je to ta jediná cesta!“
Bylo mi docela jinak, ale zase lehčeji, když se na mě a  také na moji 

ženu tak laskavě podíval.
Pán mi ještě jednou zcela sám řekl:
„Nemusíte mi to říkat nebo se mne ptát. Je to od vás hezké. Proto 

jsem Vám dal již o všem vědět. Ještě jednou to uchovejte zcela pro sebe 
do té doby, než přijde čas, kdy budete moci mluvit. Lidstvo tomu nechce 
věřit,  co jsem všechno již řekl,  jak se mají chovat v soudu, i když již 
opustí zemi, na co mají a musí především dbát, aby mohli být zařazeni na 
onom světě jako potřebné články. Člověku musí být na této zemi již jasno, 
co chce vlastně dělat, co vnitřně chce a s jakou láskou to chce činit,  co 
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v něm spočívá.“
O projevech záření, obou dámách, o svaté nádobě paní Marie – Bož-

ské Lásce, a slečně Irmingard – Čistotě ve spojení s vyvinutým lidským 
duchem, čímž může Božská Láska působit na zemi, sám Pán jako část zá-
ření Imanuele v Bernhardtovi. Jak k tomu vlastně došlo, je zcela přirozené.

„Jak k tomu došlo, nemohu dnes lidem ještě říct. Bdělí lidé musí na to 
přijít dokonce sami, když na to dbají, co v daných slovech stojí, neboť 
jsem dal dost naznačení. Svaté Poselství má být dalece rozšířeno, z kaž-
dého slova mají být napsány přednášky a celé knihy, dokonce i kresby.“

Tak stojí Imanuel na zemi v hluboké hmotnosti a působí a soudí ve 
jménu svého Otce. Maria je s Irmingard sjednocena v Pánovi, kdy Maria, 
zlatá Růže, Láska, duchovně svléká ze sebe kabát a vchází do Svaté bez-
bytostnosti Věčného Boha. Mnohé Pán vyprávěl. Dal nám mnohé vědět, 
vše jsem si mohl zapamatovat a doma jsem vše ihned sepsal. Žel, moje 
paní všemu nerozuměla. Já jsem byl naopak tak naplněn a pokusil jsem 
se to vysoké pochopit. Také, protože se lidé neodvažují Svaté Slovo 
rozebírat, ačkoliv by měli citem, mluvil Pán:

„Bůh,  Pán  dal  přece  každému  to  nutné,  svobodnou  vůli,  kde  ta 
zůstává? Selhání, kam se člověk podívá!“

O cestě do Bischofswerdy budu zcela přesně vyprávět, byla velmi nád-
herná.

Ve Schweizerhofu říkal Pán mimo jiné, že by chtěl již zítra schovat 
napsané části, především před nacisty, na které však nikdy nenadával.

„Vy pane Wagnere již najdete místo!“
A že najdu! Když jsem vyšel z pracovny, bylo mi ukázáno místo, které 

jsem ukázal Pánovi:
Pán řekl:
„Tak tedy zítra.“
Obrazy stvoření přišly také na řadu, o kterých bylo naléhavě hovořeno, 

které vy potom, jak říkal Pán, později hezky dokončíte. Všechno bude 
dáno pro službu lidem, k probuzení.

Bylo toho ještě mnoho k sepsání, také jsem měl ještě udělat řidičský 
průkaz, je to vždycky praktické! Také mluvil Pán o pozdější době, že to 
ještě budu mít velmi těžké.

„Mnoho Vám budou lidé závidět, že smíte být se mnou. Jednoho dne 
budete muset na delší dobu opustit Horu, ale budete sloužit dál.“
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Mluvil také o tom, že zlatý kříž mi nikdy nikdo nesmí vzít, neboť ten 
mne s Ním spojuje.

To se nesmí nikdo odvážit, nebo za to těžce zaplatí. Bylo ještě mnoho 
nepříjemností, o kterých nechci vyprávět, tak byly zničující! Ano, Pán to 
měl neuvěřitelně těžké! Všechno na něj padalo! Svatý tlak shůry se stále 
zesiloval.

Paprsek, který vycházel z  Imanuele do hmoty, se stále více stahoval 
zpátky. Často se mi zdálo, jako by Pán visel stále na tenčím hedvábném 
vlákně. Pán mi to již vyprávěl, takže jsem tomu mohl rozumět. Ano, také 
jsem tomu rozuměl. Někdy v Pánovi vyvolali hloupí, nic nechápající lidé 
velký hněv a Pán byl zase velmi zklamán. Často, když jsem směl k Němu, 
jsem měl dojem, že Pána vůbec nejde poznat. Zdálo se mi, jako by zářila 
celá Jeho postava. Vypadal vážně, na první pohled jako by zde již vůbec 
nebyl.

Mluvil:
„Růže  a  Lilie  jsou  ve  mně  spojeny,  nádherná  cesta  nahoru  vlevo 

a vpravo lemovaná anděly, blahodárně mi to proudí vstříc, jako bych směl 
již být vzat zpět.

Svatá Síla ke mně proudí zvýšenou mírou a spojuje mě s Bohem Ot-
cem, Pravěčným, Všemohoucím. Země bude zahalena Prasílou, planoucí 
Světlo pohasne.“

Pán byl často velmi unaven, ačkoliv jeho řeč jenom budovala, protože 
Svaté Světlo nic jiného neumí a nezná. Rozklad je Světlu cizí. Existuje 
pouze rozklad podle zákona. Pán se připravoval na veliké zde na zemi, co 
má a musí působit převratně.

Žel, je již příliš pozdě. Kdyby to byli lidé pochopili, bylo všechno 
úplně jinak! Každý to měl pochopit! Bylo mi zcela jinak, když tak mluvil. 
Nevěděl jsem si rady. Ajax stál vedle Pána bděle a pozoroval Ho.

Někdy Pán říkal:
„Nemohu ani vyslovit, jak to bude v budoucnosti.“
Když jsem ukázal Pánovi úkryt na cenné spisy, dal mi Pán jeden 

svazek. Byl asi 5 cm silný, který jsem vzal a položil jsem jej pod jeden 
trám na střeše, hned u prvního schodu na střechu, kde bylo trámoví špi-
čatým výklenkem spojeno. Ze střechy se tam dalo velmi špatně dostat, ne-
boť se muselo plazit po břiše.

Ze schodů, kde jsem na straně uvolnil prkno prvního schodu, jsem do 
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skrýše pod trám položil svazek, přičemž jsem si svítil baterkou. Ukázal 
jsem to Pánovi.

„Tak je to dobře,“ řekl.
Pán také vyprávěl o světlém Hradu na Hoře, jak pěkné by to bylo, jak 

bylo vše pro to promyšleno. Bytostní by nás oba vedli báječným způsobem.
„Vaše paní se měla starat o květiny, protože má na to již ruce. Vy 

Pane  Wagnere  byste  odevzdal  chlapeckou  školu,  zato  byste  fungoval 
v uniformě  jako  první  chrámový  ochránce  se  zlatým  křižem  s  ka-
menem barvy, která se pro Vaše celé bytí hodí. Pouze v pozemském se 
vše změnilo, ale ne v duchovním. O tom se všechno dozvíte a v pokoře 
upřete pohled vzhůru s radostným poznáním, proč jste se tak snažil.“

O paní Marii řekl Pán, že je nyní velmi těžké jí porozumět, neví už 
více kudy kam, všechno by musela být láska.

„Často to  jde až příliš  daleko,  proč,  to  víte.  Již od roku 1936.  Její 
jednání by muselo být moudré. Ale vy, paní Wagnerová, musíte jenom vy-
držeti, brzy se to změní, potom bude všechno dobré.“

Moje žena měla slzy v očích, neboť pro ní nebylo lehké, snést toto za-
cházení, které bylo často nehezké. Ale a  zase ale, všechno se snášelo na 
Pána!

Paní Maria a  slečna Irmingard byly velmi nervózní, což je pochopi-
telné. Pán k tomu dal vysvětlení a náznaky, jak to půjde dál.

Poslední cesta Pána do rodného města Bischofswerdy
V  pět hodin ráno vyšel Pán z  domu. Již jsme na Něho čekali. 

Společně jsme sešli s Pánem dolů na nádraží do Kipsdorfu, odkud jsme 
jeli vlakem do Drážďan. V  Drážďanech se jelo dále do rodného města 
Pána. Během cesty začalo pršet, ale již brzy začalo vykukovat zase slunce. 
V blízkosti Bischofswerdy se nacházely hezké aleje, které působily nád-
herně. Když jsme dojeli do Bischofswerdy, rozprostřelo se před námi 
malé, čisté městečko, které působilo velmi dobrým a  udržovaným 
dojmem.

Silnice a uličky byly čistě zametené.
Pán řekl: „Zde bylo vždycky čisto.“
Dali jsme se na cestu, přímo dolů, okolo hrnčířské továrny, o které psal 

Pán ve Svatém Poselství.
Šli jsme k oknu a dívali se dovnitř, jak zde dva hrnčíři pomocí palce 
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a prstů právě formují. Naše nosy jsme tlačili na sklo, abychom mohli co 
nejlépe vidět dovnitř. Srdečně jsme se smáli, také ti dva hrnčíři se smáli 
této návštěvě, neboť na to zcela jistě nebyli zvyklí.

Pán nám mimo jiné řekl:
„Po sociální stránce se zde nedostali kupředu, je to zcela zastaralá me-

toda.“
Kynuli jsme hrnčířům s díkem na pozdrav.
Kousek dále jsme šli okolo kostela, kde Pán nám chtěl něco ukázat 

a tak jsme zcela tiše vstoupili dovnitř. Kostel byl jednoduchý, pěkný, posta-
vený velice zajímavě. Šli jsme dále skoro až k oltáři, kde ve středu leží ze-
lená přikrývka. Tato přikrývka měla přesně stejnou barvu jako vlajka Grá-
lu, a na něm byl vyšit zlatý kříž Grálu. Působilo to nádherně, tak půvabně. 
V tomto evangelickém kostele byl Pán pokřtěn.

Přirozeně jsme se rozhlédli kolem sebe. Velice potichu!
Pán řekl opatrně a klidně:
„Je to zde velmi hezké. Vůbec se to tady nezměnilo.“
Potichu jsme se krátce pomodlili a opustili místnost. Na mne to velice 

zapůsobilo. Pán zde byl pokřtěn! Až jsme byli venku, vyprávěl nám Pán, 
že měl v tomto kostele mnohé pěkné prožitky, především pozemsky se tu 
dostal kupředu.

Po několika ulicích jsme došli k hostinci a palírně, která patřila jeho ro-
dičům.

Žel, nápisy nebylo možné již přečíst, neboť dům po několika letech velmi 
utrpěl. Především dům nebyl již obydlen, jak bylo možné vidět. Za ním stál 
malý domeček, který rovněž patřil jeho rodičům. Pán ukázal na malé 
okýnko v 1. patře, které mělo rozměry jenom 60–80 cm. Za tímto oknem 
psal Pán, převážně Poselství – u svíčky! Skoro se tomu nedá uvěřit!

Na chvíli zůstal stát, a  zdálo se, jako by tento čas chtěl nechat přejít 
před jeho duchovníma očima.

Pán byl v této minutě velice smutný. Netrvalo to dlouho a už byl zase 
veselý. Nedaleko se nacházelo místo, které mu za jeho času učení sloužilo 
jako pracovní místo. Ano, ukázal nám dokonce okno, pod kterým stál jeho 
pracovní stůl, kde se učil obchodníkem.

Průběžně Pán vyprávěl, jak to tehdy bylo. Vyprávěl nám, co se všech-
no odehrálo během čtyř let jeho učení. Mnoho se mohl naučit. A mnoho 
směl uvidět a uslyšet.
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A pak jsme šli dál, kolem míst, k nimž se vázaly Pánovy vzpomínky. 
Z města jsme šli do lesa a potom na hezkou louku s mnoha květinami vše-
ho druhu. Dostali jsme se na polní cestu. Pán zůstal stát, aby se mohl roz-
hlédnout a  radoval se! Ten pohled byl tak hezký, kolem dokola byl 
obklopen lesem. Opět cesta vedla do lesa, kde nám Pán chtěl ukázat to nej-
hezčí, o čemž nám již za jízdy vyprávěl.

Najednou se Pán zastavil a tázal se:
„Líbí se vám to?“
„Ano, velmi,“ odpověděli jsme.
Byli jsme hluboce dojati tím pěkným lesem. Takové hezké lesy u  nás 

v Tyrolsku nemáme. A mimo jiné jsme jindy neměli příležitost dostat 
se do hezkého světa. Proto nám všechno ukázané připadalo nádherné 
a také proto, že nás vedl Pán.

Vždy zase píši „my“ a zase „my“, tímto však nikdy nemyslím, že my 
patříme k Pánovi, neboť to tak není. To nám bylo stále jasné, směli jsme 
být s Pánem a v pokoře jsme se skláněli.

Toto jsem jednou řekl Pánovi, na což mi odpověděl:
„Už je to dobré pane Wagnere, já vím jak to myslíte!“
Beze slov jsme urazili další kus cesty lesem a najednou se mi zdálo, 

jako by se Pán vznášel, tak majestátně na mě působil, ano jako by 
z něho spadlo veškeré břímě. Vypadal tak čerstvě a radostně, tak zotaven!

Je pro mě obtížné, vložit své cítění do slov. Pomalá chůze Mu dělala 
dobře.

Pán řekl radostně:
„Dnes budeme prožívat jenom to hezké. Já Vám ukáži, co sami smíte 

a máte prožít.“
Po několika minutách vedla hezká měkká cesta do lesního průseku, 

který byl nádherně porostlý zelení. Tak světlý a  zelený trávník, jako by 
byl jenom z nejhezčích koberců. S Pánem jsme z toho měli radost. Tento 
lesní průsek se táhl přímo daleko dozadu a stával se stále užším. Tu jsem 
najednou zpozoroval, že zde bylo vidět modré záření, které na mě působi-
lo tak nevyslovitelně blaženým dojmem. To samé zpozorovala moje žena, 
až do mne trochu šťouchla, beze slov, jako by to také zpozorovala. Pán byl 
zcela potichu. Velmi se radoval! Toto záření mu dělalo obzvlášť dobře!

Ale šli jsme ještě dále, plni očekávání, když se Pán na nás slavnostně 
podíval. Tato nádherná postava mi připadala hluboce zářící! Díval se na 
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nás pevně, ale současně s  takovou láskou, která mnou celým pronikla. 
V tomto okamžiku jsem se neodvážil ani dýchat. Z daleka přicházelo toto 
záření. Jak dlouho trval tento moment, nemohu říci. Pro mne, jako pro lid-
ského ducha, toho bylo příliš mnoho.

Naše oči zářily a plakaly.
Nebyl jsem schopen vyřknout slovo.
Pán se usmál a řekl:
„Zpozorovali jste to? To je blahodárné proudění záření z výšin, které 

máte přijmout, abyste získali ponětí o tom, jak nádherné je to ve vysokých 
úrovních! Co všechno můj Otec dal duchům z velké lásky! Toto hezké zá-
ření přichází se shora ve spojení s touto horninou, kterou tento kousek 
země chová uvnitř. Proto jsem zde byl inkarnován. Světlý pozdrav z mé 
Světlé vlasti mi dal Bůh Otec, Věčný pramen a Dárce života! Směli jste se 
na tom podílet pro vaši opravdovou snahu, která Vás jednou ponese do 
Světlých výšin.“

Toto modré záření svítilo v mnoha barvách. Pán byl velice uchvácen 
a radoval se. Také měl radost z toho, že jsme byli tak otevření, neboť jsme 
to vzali jako děti a  ohromně jsme se radovali. Tyto okamžiky nedovedu 
vůbec zpětně vyjádřit, tak jedinečně a mohutně všechno působilo. Tak se 
stalo, že nám Pán ještě mnoho vyprávěl. Dal nám výňatky se shora 
z duchovního, ale také z pozemského.

Pán mluvil:
„Jenom tak má a musí lidský duch růst, když se chce dostat do Světlých 

výšin. Každý musí proto dbát na svůj správný postoj, aby mohl být veden.“
Bylo to pro nás to nejhezčí, co nám Pán umožnil v této velké naději.
Pán opět mluvil:
„To  hezké  záření  jsem vám  chtěl  obzvlášť  ukázat,  abyste  to  směli 

prožít. To byl vlastně hlavní důvod naší cesty, abych ukázal Wagnerovým, 
co žádnému jinému nebude umožněno. Má to být pozdrav z ráje. Já sám 
se pokaždé raduji, když na to jenom myslím. Je to pozdrav s výšin, který 
mě v tichosti spojuje a táhne nahoru k opětnému sjednocení.“

Poté se Pán stal velmi tichým. Chovali jsme se zcela klidně, když tak 
mluvil. Také jsme mezitím nikdy nemluvili, neboť náš Pán měl velkou 
touhu, kterou si lidský duch nemůže představit. To nám bylo úplně jasné. 
Pán mi také jednou řekl, že se k němu dobře hodíme, protože se snaží-
me, abychom mu dobře porozuměli, neboť podívejme se na to opravdově, 
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kdo si může dovolit, pochopit Pána?
V každém případě jsme se snažili a to dělalo Pánovi dobře. Proto mě 

již v r. 1936 povolával slovy:
„V případě, že to jednou dojde tak daleko, přijedete zase ke mně.“
Těšil jsem se!
Často mluvil Pán:
„Jenom se podívejte, jak nádherné by to na této pěkné zemi mohlo být. 

Já jsem přišel sem dolů, abych vám mohl pomoci! Mnoho, mnoho bych 
mohl dáti, abych dovedl lidského ducha nahoru do Světlých výšin, kam 
jednou po jeho putování patří a kde může prožívat věčnou radost, tak jak 
to určil Bůh.

Lidé, snažte se, přezkoušejte se důkladně, jenom poctivé chtění se musí 
stát činem, ať máte možnost dostat se vzhůru! Boží záření by vše probudi-
lo k rozkvětu, kdyby to člověk vzal vážně!“

Také nám Pán velmi často vyprávěl, jak my to nádherné zařízení, cí-
tění, potřebujeme, neboť když mluví cítění, musí rozum najednou po-
slechnout a říci: „ano udělám to hned!“ Nebo: „napíši si to, abych to ne-
zapomněl!“ Nebo říká cítění: „udělej to, nezmeškej to, nebuď nedbalý!“ 
Více nemohl Pán lidstvu dát nebo pomoci. Při tom nemohl Pán pomoci. 
To musí vyjít z lidského ducha samotného.

Neboť to selhání leží v rozumu. Zde leží tzv. dědičný hřích. To je také 
příčinou pro velké selhání. V tom leží A a O. Jenom tak mohlo být vytvo-
řeno spojení ze Světla, do pozemského skrz cítění přes rozum. Tak vzniká 
normální světlá cesta, která by vedla a udržovala vše čisté a pěkné.

Pán měl ve své aktovce čokoládu, kterou nám často dával.
Řekl:
„Dáme si zase čokoládu, to dělá dobře!“
Už když Pán vycházel z domu v Kipsdorfu, chtěl jsem mu vzít ak-

tovku, ale Pán to odmítl a řekl přívětivým hlasem:
„Aktovku ponesu celou cestu sám.“
Když Pán opustil ten hezký lesní průsek, ještě jednou se otočil a podí-

val se do toho nádherného modrého záření.
Zdálo se, jako by řekl, na shledanou, jako by někomu zamával, koho 

jsme neviděli. Vše v  nás vyvolávalo radost. Pán byl tak šťasten, tak 
uvolněn, chybí mi k tomu slova, abych to napsal a opět vyjádřil. Při zpá-
teční cestě Pán opět hovořil o blahodárném světlém záření.
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„To věřím, že se Vám to líbilo! To jsem Vám chtěl ukázat, abyste to 
směli prožít. Část s výšin!“

Pán vyprávěl ještě něco pěkného ze svého dětství, co mu udělalo velkou 
radost. Jako chlapec chodil často na procházku s  jednou starou paní. Tuto 
ženu měl velmi rád. Jak jsem vyrozuměl, musela mít vysoké duchovní ve-
dení! Možná, že to bylo Pánovi ukázáno jenom duchovně. Pán to vyprávěl 
tak, jako by to bylo včera! V každém případě to bylo pro Pána obzvlášť ur-
čeno. Pán měl tuto dámu rád proto, protože tak hezky mluvila a  duchovně 
všechno znala až po nejvyšší úrovně, až k Prakrálovně! To Pána zajímalo nej-
víc. Nikdy nebyl tímto poslechem nasycen. Také láska ke zvířatům v  něm 
byla prostřednictvím této paní ještě více probuzena! Naši tiší, němí přátelé, 
kteří jsou tak přirození, tak jak je stvořil Nejvyšší, kteří jsou lidem nevyslovi-
telně věrní, nezměnitelně! Tak ta moudrá žena, která měla docela bílé vlasy, 
vyprávěla také o nádherném záření, které zasahuje se shora na tuto pěknou 
zemi a proudí nezměnitelně, jako krevní oběh k srdci. Ukázala mu vývoj ce-
lého stvoření. Pán často mluvil o této moudré ženě.

Také vyprávěl o  tom, že jeho otázky, které jí kladl, odpovídala 
s velkým pochopením. Tak se stalo, že získal a měl jiný postoj jako druzí.

Již jako mladému člověku mu bylo úplně jasné, že se na všechno musí 
dívat jinýma očima. Tato moudrá žena z toho měla velkou radost, když jí 
kladl takové duchovní otázky.

Tak se stalo, že Pán byl již brzy na mnohé připraven, mnohostranně, 
takže byla jeho touha s  každým dnem větší. Ano, takto již jako malý 
chlapec pochopitelně získal touhu po svém domově, a přece již tehdy vě-
děl, že jeho místo bude po dlouhou dobu na této zemi. Pro něj platilo 
jenom: učení, přijímání a pozorování. Okolí bylo pro něj hezké, ale ještě 
hezčí jsou úrovně v nebi, odkud všechno pochází!

Opět se Pán usmíval, byl spokojen, když vyprávěl.
Nám vyhrkly slzy, protože Pán vypadal tak šťastně. Stále znovu musím 

psát: Když se vezme v úvahu, že jsme se od toho Nejvyššího směli tolik 
dovědět, což je prakticky určeno jenom těm nejvyšším vyvinutým, může-
te si představit, jak jsme se my malí lidé asi cítili. Ano, nejraději bychom 
se někam schovali. Pán nás zahrnoval dary.

Když jsme opustili les, řekl Pán:
„Ještě vám ukáži něco pěkného, co mě vždycky potěší.“
Byl to malý hezký rybník, ve kterém se prohánělo mnoho malých 
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zvířat, jako kachen a jiných vodních živočichů. Byl zde čilý pohyb. Nikdo 
nerušil druhého! Bylo jednoduše nádherné tomu přihlížet!

Uprostřed rybníku stál domek, který sloužil zvířatům jako přístřeší. 
Tam byly chráněni před deštěm a chladem, a v  noci našli útočiště. Byly 
zde také labutě.

Řekl jsem:
„Je to div, jak je zde o milá zvířata postaráno.“
„Ano,“ mínil Pán, „tak je to správné.“
Kolem rybníka bylo vidět ledňáčka, stehlíka, křivonosku, sýkorky. 

Okolo rybníka stály tlusté stromy, tak správně stvořené jako příbytek pro 
zvířata. Do domku, který vyčníval z vody asi jeden a půl metru a hezky 
zapadal do krajiny, bylo uděláno několik děr. To se mohlo jít dovnitř a ven 
a vypadalo to, jako by si zvířata spolu hrála.

Bylo to tak sváteční a  míruplné, že bylo možno cítit harmonii. Lidé, 
kteří pečovali o  tento kousek země a  vše udržovali v  čistotě, museli být 
ušlechtilí lidé. Bylo hezké se na to vše dívat. Také kolem dokola byly čis-
tě natřené lavičky, odkud mohli obyvatelé v klidu pozorovat toto pěkné 
dění. Ve vodě kvetly bílé a červené lekníny a několik vrb viselo do vody.

Pán nám dal opět čokoládu, kterou jsme s díkem přijali a společně jsme 
jedli.

Pán řekl:
„Pěkné městečko Bischofswerda stojí na velmi pěkné žule, která bá-

ječně září, což lidé budou muset teprve objevit.“
Obyvatelé této oblasti musí být velice čistotní, neboť vše vypadá vel-

mi udržované, nápadně jako při velké návštěvě! Ano, to byl také On, nej-
větší návštěva světa! Ihned jsem si všiml této čistoty, když jsme vstoupili 
do městečka Bischofswerda.

Jak tomu mohlo být však jinak, když byl Pán zrozen do tohoto okolí! 
Když jsme se rozloučili s pěkným pohledem na rybník, zavedl nás Pán na 
vyvýšenu k  dlouhé lavičce, odkud jsme si to čisté městečko mohli pro-
hlédnout.

Řekl jsem:
„Hezký kousek země.“
„Kdyby takoví byli také lidé!“
Vzal jsem však tuto poznámku zpět, protože Pán řekl: „Dnes chceme 

poslouchat jenom to hezké.“
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Výlet byl neuvěřitelně hezký a provázela ho nebeská harmonie. Pán 
byl tak uvolněný, jako by vše odložil, alespoň v těchto hodinách.

Často říkal Pán:
„Zde jsme vytaženi ze všeho zmatku, jako v jiném světě!“
Byli jsme plni prožitků, které nám daroval Pán Imanuel v  takové 

nadměrné míře, že jsme jenom tisíckrát děkovali za tak velkou dobrotu 
a lásku. Pro Pána to byla poslední návštěva v Bischofswerdě.

Často při řeči řekl:
„Toto všechno chci rodině Wagnerů ukázat k prožití,  protože mi to 

dělá radost!“
Při odchodu z vyvýšeniny nás Pán vedl kolem školy. Tu nám Pán vy-

právěl něco milého, jak se mu dařilo ve škole, neboť jeho školní léta byla 
hezká. Když se dělaly zkoušky, tak se o tom ve městě mnoho mluvilo. Pán 
vše pozoroval v klidu. Bylo to zvykem, že otec doprovázel syna ke zkouš-
ce, zejména, když byl velice dobrý a vážený občan.

Ale jako vždy byl velmi zdrženlivý, a proto váhal, jestli s ním má jít ke 
zkoušce.

Již u jeho bratra tomu tak bylo! Otec měl vždy svíravý pocit.
„Otec  sice  nevěděl,  že  ho  pozoruji.  Vždy dal  vyhýbavou odpověď: 

‚Musím tam jít?‘ Nevím, jestli chlapci všechno ovládají. Raději ať jde 
matka. Ať se ona zesměšní, já k tomu nemám důvěru. Protože mínil, že já 
jsem byl stejně chlapec, o kterém se nedalo přesně říct, jestli ano nebo ne! 
Ale mě to nevadilo co můj otec říkal, neboť jsem ho přesně znal.

Řekl jsem si však: ‚Já mu to ukážu!‘
Všeobecně jsem se choval velmi tiše, trochu rezervovaně, s odstupem, 

protože jsem si toto všechno nechal pochopitelně důkladně projít hlavou, 
jací jsou opravdu lidé. Bylo to pro mne něco zvláštního, neboť s oblibou 
jsem psal především slohové práce. Došlo ke zkoušce, nejprve ústní. 
Jako vždy jsem klidně pozoroval matku. Byl jsem uvolněn, připraven.“

Pán to vyprávěl tak živě, jako by se stalo včera.
„Při zkouškách, které byly velmi obtížné, bylo mnoho odpadlíků. Ano, 

říkal jsem si, byl jsem takový čilý chlapec, ať už to přijde! Tu dal zkoušejí-
cí znamení a mínil, teď jsi ty na řadě, pro tebe máme jednu precizní otáz-
ku. Byla položena otázka, jednalo se o naleziště v cizině. Nechal jsem si 
projít odpověď hlavou a najednou jsem ze sebe dostal odpověď, ano, ještě 
navíc, takže se zkoušející nestačili divit.
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Tu se mě zeptali: ‚Odkud to všechno máš? Tak dalece jsme se to neučili.‘“
Ale Pán se smál, protože na něco takového nebyli vůbec připraveni, to 

se jim na jejich učitelské dráze ještě nepřihodilo. Totéž se opakovalo při 
dalších zkouškách.

Když Pán ukončil svá školní léta, dostal hned vysoké místo. Tak se 
stalo, že byl Pán vynikajícím spolupracovníkem jisté firmy. Matka byla 
pyšná na svého syna, otec se oproti tomu velmi styděl.

Řekl: „Přirozeně bych byl rád šel také spolu s vámi ke zkouškám.“
Nejraději by se synovi omluvil, kterého tak nízce oceňoval ještě k tomu 

v  době, kdy celé město o  synovi tak dobře mluvilo. Otec se radoval 
a ještě se něco přiučil. Pán byl velmi nadaný mladý muž, velmi udr-
žovaný a dobře vypadající. Protože Pán právě vyprávěl o tom, že by člověk 
měl na sebe dbát, musím také vyprávět, co jednou řekla Paní Maria:

„Každého poznáme, kdo jaký je.  Muž musí mít bezchybné chování, 
musí být čistě oblečen a účes se musí k němu hodit, musí být co možná 
nejkratší, v tom se pozná charakter.“

Ještě něco, co si má zapamatovat každý nositel kříže, žena nebo muž:
„Když jdete na pobožnost, měli byste si být jistí, že se posadíte rovně, 

ne zkrouceně,  jenom tak se člověk zachvívá a může v duchu přijímat. 
Většina jich si usedá tak pohodlně, pozorujte to přece sami.“ Pán často 
hovořil o pohodlnosti: „Já jsem si už déle přivykl sedět rovně, je to sku-
tečně lepší. Ano, vždy mi to přijde na mysl, když jdu na pobožnost.“

Pán byl právě velmi bystrý, mladý udržovaný muž. Učitelé vyprávěli, 
že vždy psal velmi dobré slohové práce, které měly nádhernou skladbu.

„Ano, to spisovatelství v něm již spočívalo.“
Jeho učitelé na něj byli pyšní, ačkoliv mu to nikdy nedali najevo.
Šli jsme kousek dále, až jsme došli k  milému, čistému hostinci. Tam 

jsme poobědvali, dobré knedlíky s  telecím masem a  zákusek, k  tomu 
sklenici vína. Pán jedl velmi málo, jenom jeden knedlík. Zbytek jsem mu-
sel sníst já.

Pán řekl:
„Pane Wagnere, musíte všechno sníst, neboť já všechno platím! Já sám 

jím také doma velmi málo.“
Pán myslel jenom na nás, cítil jsem to velmi dobře! Ale tu skleničku 

vína vypil náš Pán rád.
Po jídle jsme šli pod silný dub, chráněnou památku, kde naproti stála 
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zastávka autobusu a kde jsme na lavičce strávili pěknou chvilku.
Pán nám vyprávěl ještě mnoho ze svého života, jak tomu bude v  bu-

doucnosti, o znameních a časech které nastanou a že i jiná světová tělesa 
se znepokojují nad osudem lidstva. Dala by se o tom napsat tlustá kniha, 
aby se mohlo všechno vyjádřit. Poslední minuty pod dubem se mi zdály 
jako celá věčnost. Skrze Pána mi Bischofswerda tolik dala, tolik mnoho 
vysokého duchovního vědění a k tomu ta báječná vysvětlení, vyzařování 
a vznešenost Pána mi zprostředkovala mohutný dojem.

V pokoře jsem z celého srdce děkoval Pánovi, že mi ve své veliké lás-
ce tolik dal a že jsem směl tolik přijmout.

Ve 13.30 jsme zase odjížděli autobusem z  rodného města Pána do 
Drážďan. Drážďany bylo také pěkné město. Krátce před zahradou, kterou 
nám chtěl Pán obzvlášť ukázat, jsme zastavili. Byl pěkný den, skoro bez 
mraků. Dalo se zde tolik pěkného vidět, také nám Pán vyprávěl o  jeho 
cestách do světa – Marseille, Amerika, Indie, Arábie, a  o  mnoha 
městech, krajinách a vodách. Tenkrát cestování ještě nebylo tak jedno-
duché jako nyní. V Drážďanech nám Pán ukázal hezké stavby jako Zla-
tého Anděla na jedné budově a mnoho jiného. Ale Bischofswerda se mi lí-
bila desetkrát víc. Čas rychle utíkal.

V sedm hodin večer jsme zase odjížděli vlakem z Drážďan směrem 
na Kipsdorf. Schweizerhof ležel trochu výš. Cestu z nádraží šel Pán vel-
mi pomalu. Často, velmi často zůstal stát a  otáčel se. Zpětně nám byl 
pěkný den ještě několikrát přidržen před očima.

„Já  vím,“  řekl  Pán,  „udělalo  Vám  to  radost,  tak  jako  mně,  neboť 
Bischofswerda mě vždy úzce spojuje s mojí Světlou vlastí, ke které budu 
brzy přitažen zpět, abych mohl zářivě působit v divotvorném Stvoření, kte-
rému můj Otec nechal vzniknout od shora až hluboko dolů, z Jeho velké 
Svaté Lásky, aby se nic neztratilo ze Svaté Síly, která podporuje věčný ko-
loběh. Já jsem své splnil.

Chtěl  jsem lidskému duchu ukázat  světlou  cestu,  sepsal  jsem hlavní 
podstatu, aby každý, který chce, mohl poznat cestu vzhůru.“

V noci v 11  hod. jsme dorazili do Schweizerhofu, kde obě vznešené 
paní již čekaly. U branky plotu jsme Pánovi z celého srdce poděkovali za 
radost, kterou nám udělal a  prožití, které jsme směli prožít, to pěkné 
Světlé bytí a Pánovu radost. Opět jsme dali Pánovi slib, věrně sloužit, ať 
přijde cokoliv.
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„Ano, ano,“ řekl Pán, „to vím dobře. Dal jsem vám a nechal jsem vás 
nahlédnout, jak nádherné to je ve Světlých výšinách, což jste směli při-
jmout za Vaši  opravdovou snahu,  která Vás ve věrnosti  jednou povede 
vzhůru. Ale budete muset ještě mnohé prožít ku pomoci pro ty nemnohé, 
i pro sebe samotné.

Buďte  vděční,  budu  k  vám  všechno  vysílat,  mějte  jenom  důvěru 
a věrnost.

Cítění  vás  bude  ochraňovat,  jenom  na  to  dávejte  pozor!  Vy  pane 
Wagnere, když budete brát jenom z mého a nikdy nebudete mluvit za sebe, 
potom také nemůže nikdy ve vás vyvstati temno. S vaším manželstvím to 
bude tak dlouho dobré, pokud vaše žena bude usilovat ke Světlu. Dávejte 
na to dobrý pozor. Dnešního dne jsem vám dal věčné hodnoty a tím cestu 
ke Světlu. Více už nemohu! Více nemůže ještě lidský duch přijmout!“

Potom šel Pán do Schweizerhofu a my do malého domku vedle. Dě-
koval jsem v tichosti srdce z hlubokého bytí, že jsem to všechno skrze 
Imanuele směl prožít, že jsem byl již zde na zemi vyzdvižen vysoko na-
horu v radostné službě Pánu.

Mnoho teď bylo k  psaní. Této noci jsem si vše sepsal v  bodech na 
papír, tak jak to řekl Pán, abych jednou mohl působit. Byl to pro mne nej-
hezčí den s Pánem.

Následujícího dne se mne Pán zeptal:
„Líbilo se vám to? Spal jste dobře? Byl ten den hezký, že?“
„Ano nádherný. Ještě jednou tisícerý dík, Pane, bylo to to nejhezčí.“
„Ano, také pro mě, co jsem vám chtěl dát a co jsem vám směl ukázat.“
„Ty velké prožitky budeme vždycky nosit v sobě, Pane. Já, v každém 

případě.“
Řekl jsem:
„Pane, já jsem si směl této noci mnohé v bodech sepsat.“
„Ha, to jsem si myslel, že to uděláte, potom jste tedy dobře nespal.“
Řekl jsem: „Přece, ale směl jsem se mnoho naučit.“
Tu se Pán usmál a řekl:
„Cit vám potom bude dále velmi pomáhat. Potom se budete moci uchopit 

mé ruky, abyste byl přiveden nahoru ke Světlu. Tu cestu nyní již znáte.“
Skoro každý den jsem směl dvakrát k Pánovi, přičemž jsme mimo jiné 

hovořili o pěkném výletě, o tom a onom, ale také o vysokém duchovním. 
Jako například o Prastvořených, jak nás Pán učil ve svém Svatém Poselství 
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a dal nám přehled, kde se říká, že Prastvoření září silně dolů, ve hmotě se 
však něco stane s tímto zářením, které savě proudí zpět, zde je pociťová-
na síla, která snad nikdy nemůže být více nalezena k  doplnění, neboť 
věda je na špatné cestě. Dělení atomů je začátek, ostatní bylo sice zčásti 
již objeveno, ale spojení s bytostným chybí docela. Proto neexistuje žádné 
dále. I  když jsou lidé tak chytří, podstata chybí. Spočívá to u  stavitele 
hmoty, o  čemž člověk nechce nic vědět, neboť k  tomu chybí znalosti 
prazákonů. Jenom Pán by to byl mohl dát, měl to zprostředkovat, kdyby 
ho byli lidé, kteří k  tomu byli povoláni, poslechli. Bylo by to docela 
jednoduché, co lidem zde na této zemi zůstane navždy tajemstvím, potom 
by nádherná výstavba postupovala rychle kupředu, neboť už sama Síla, 
která nese všechna těla ve hmotě, ano dokonce celé velké stvoření, to 
neví nikdo, co to je! Člověk ví odkud, ale celé to skládání by nám řekl 
stavitel, proto to bytostné a bytostní.

Vše nádherně působí, nádherně! Nemám o tom dále psát, protože by 
se dnes ukázalo jenom vědění rozumu. Pán mluvil o onom světě a dalších 
úrovních vývoje, tak také co každý člověk musí dělat již zde na zemi, aby 
mohl být, když opustí zemi, zařazen jako potřebný článek.

Každému musí být zde již jasno, k čemu má schopnosti, s jakou láskou 
to dělá, jak to půjde dále, protože všechno žije. Na to nechce člověk vůbec 
myslet, ale on musí. Také na postupy záření, na obě nádoby Marii a  Ir-
mingard, jehož postup příchodu a odchodu, cesty, jež zde již dvakrát byly 
a nebyly nikdy pochopeny.

Pán mluvil také dále o obrazech stvoření, kde mě upozornil na to, jaké 
dolů obdržím. Mnozí to chtějí vědět lépe.

„Ale jenom je nechejte, neboť pro Vás jenom to platí, co jsem vám již 
jednou psal,  poklad,  který máte v sobě,  Vám nemůže nikdo vzít.  Vaše 
věrnost je pevná, ať přijde cokoliv, tak také Vaše povolání, které jste ode 
mě obdržel, již tehdy od Abd-ru-shina a které Vás dnes opět vedlo a muse-
lo vést ke mě.

Děkujete a pokoušíte se je splnit. Kdyby to udělalo i těch 144 000, po-
tom by to bylo jiné a na zemi by to vypadalo jinak. Těžké, velmi těžké to 
bude pro vás, ale vy zůstanete věrný a já budu stát vždy při Vás. Děláte mi 
velkou radost.

Časem se mnohé změní. Lidstvo jde nazpět. Magnetická síla, která se 
změní a poleví, bude brzy pociťována, tak jako země bude vysávána, jako 
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krev  z  těla.  Vodstvo  prosákne,  bude  znečištěno,  ptáci  budou  padat  ze 
vzduchu a ryby vymírat. Nahota se stále více bude ukazovat. Charakter se 
ztratí. Lidé ztratí stud. Nedodržuje se slovo.

Bude méně kyslíku. Znamení se ukazují víc a víc. Tak to vypadá okolo 
země, neboť celá jemnohmotnost je již otrávena.“

Jednoho dne mi řekl Pán:
„Nechcete si udělat řidičskou zkoušku? Bylo by to pro vás dobré!“
To byla pro mě smrtelná rána, neuvěřitelné.
„Ano,“ řekl jsem váhavě.
„Ano, to musíte udělat pane Wagnere, ještě to budete potřebovat.“
Brzy jsem si zjistil, kdy budou kurzy a za 14 dní to klaplo. Vlastně to 

nebylo tak neuvěřitelné. Držel jsem se velmi zpátky, měl jsem velmi málo 
spojení, a proto jsem byl vděčný. Chtěl jsem přece Pánovi pomoct, jen jak 
to bylo možné. Na Schweizerhofu i v jeho okolí bylo velmi mnoho práce.

Věděl jsem, že za 18 dní budu povolán, což mě velmi tísnilo. Proto mi 
dal Pán ještě tak mnoho a také tu možnost, podniknout tu pěknou cestu 
do Bischofswerdy. Statkář se šklebil za plotem. Byl jsem jako vždy las-
kavý. Za 14 dní jsem dělal řidičskou zkoušku. Ukázalo se, že Pán měl 
pravdu, když před 4  týdny načal toto téma. Nyní, řekl, bych mohl přijít 
k pojízdné skupině nebo k sanitární službě.

„Je to o mnoho lepší než k pěchotě.“
Pán byl vlastně velmi smutný. Řekl:
„To tak ještě! Kdo bude dělat všechnu tuto práci, které je hodně? A vy 

musíte narukovat!“
Bylo toho hodně, co mi Pán musel říct, mne naučit, především spo-

jení hmotného s bytostným a duchovním. Byl jsem velmi rád, každý den 
jsem směl k Pánovi, kde se o všem naléhavě diskutovalo.

Viděl jsem, co by se lidstvo muselo ještě naučit, aby vůbec uvidělo ces-
tu, která vede ke Světlu, aby se jednou mohlo odpoutat od hmoty. Žel, to 
bude sotva možné na této zemi, ale pro opravdové, upřímné existuje 
ještě možnost, protože je ještě 5  světových částí světlejších, aby mohlo 
být pomoženo prosícím. Málo jich bude moci jít normální cestou, tak je 
již všechno otráveno. Pán mluvil také o  věcech, z  čehož jsem byl velmi 
smutný, ale on řekl:

„Musí to být  vysloveno,  vy to máte vědět,  největší  selhání,  největší 
zklamání bylo selhání povolaných,  nesplnění jejich slibu.  Proto to bude 
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jinak. Bůh Otec to nechá jinak běžet, protože to pro toto lidstvo na této 
zemi, která byla posledním zakotvením Světla, ale již byla příliš zasáhnuta 
temnem, je již příliš pozdě. Proto to musí jinak běžet a přijde to jinak. Ale 
ne růžově. Přijdou údery na údery, protože tento soud, který je Božím 
soudem, nikdy více na této zemi neskončí.

Rok od roku se stále více projevuje úplná nepotřebná nespolehlivost 
lidí. Dokonce učedníci propadají temnu, sotva že se jeden může zachránit! 
Tak velmi je vše otráveno! Pozorujte jejich jednání, jejich život, vymykají 
se Pravdě, skrývají se pod tlustý pláštík, a proto nemohou a nepotřebují 
více působit.

Ano, oni více nechtějí. Je to pro ně nepohodlné, ale Světlo nespí, ne-
může spát. Zpětné působení pracuje neochvějně, proto je pro těch  málo 
dobrých ještě otevřena cesta, když o to prosí, protože jim vyvolení nedali 
možnost  najít  světlou  cestu.  Vy lidé,  proste  o  to,  pak  vám bude  ještě 
umožněno, najít a dokončit cestu na vyšším světovém tělese. Budete ve-
deni skrze mě. Pán nenechá zahynout žádnou duši, neboť jeho láska pod-
poruje všechny dobré, upřímné, mějte jenom důvěru!

Po svém zatčení v r. 1936 jsem mluvil k stoupencům, nositelům kříže, 
zcela jasnou řečí, co jim bylo nejtěžší pochopit, že se Boží Láska začíná 
pozvolna uvolňovat od hmoty, doslova řečeno, ale neslyšel jsem žádný tón, 
že by se někdo zajímal o to, aby slyšel další. Tak velmi se spalo na Hoře!“

V posledních 14 dnech jsem začal tušit, a  to každým dnem po mém 
povolání více, co se ani neodvažuji vyslovit, že se s Pánem děje něco zcela 
velkého.

Mluvil zcela jinak když říkal:
„Na vše je již příliš pozdě, odejdu brzy.“
„Prosím, jenom jeden příklad,“ říkal Pán:
„Pane Wagnere, dám vám ještě něco, co můžete a máte pochopit, ale 

jenom pro Váš vlastní vývoj. Učte se spojení hmoty s duchovním, abyste 
byl hotov jednou moci stoupat vzhůru v další službě pro Světlo. Udržte si 
svoji věrnost, potom se Vám nic nestane. Mám z Vás radost, Vy víte víc, 
než všichni ostatní, protože jste se snažil. Dal jsem vám k tomu nástroj.“

Pán také řekl:
„Žádný Boží Syn více nevstoupí na tuto zemi, protože Božská noha 

byla provždy vzata zpět.“
Z řečeného vyplývá, že Pán tuto zemi brzy opustí. Občas mi dal takové 
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naznačení, které jsem vždy s úlekem vědomě přijal. Jednou jsem se odvá-
žil zeptat, a On mi zcela vážně odpověděl:

„Není se čemu divit, jednou je Boží trpělivost u konce.“
Zastyděl jsem se, že jsem se vůbec tak ptal.
„Vy jste to už dávno musel zpozorovat,“ řekl Pán.
„Ano,“ řekl jsem.
„Ano,“ odvětil Pán, „to je dobře.“
Protože mnohé věci musely být ještě prodiskutovány, dal mi to, co 

jsem měl nechat jen pro sebe a také mojí ženě o tom nic neříct.
„Vy víte, protože jsem vám již naznačil, že to s Vaším manželstvím pů-

jde tak dlouho dobře, dokud Vaše žena usiluje ke Světlu.
Zařiďte si tak svůj život a jednejte chytře, neboť těch pár poctivých vy-

volených to bude mít na této zemi ještě těžké, když se dostanou zde na 
této zemi mezi lidi, ale tyto může moje ruka uchopit vždy skrze cítění. Dal 
jsem Vám, pane Wagnere, také spisy, které jste uschoval. Možná, že budou 
sloužit ještě k dobrému účelu.“

Pán při tom vypadal, jako by tu ani nebyl. Zase jsem se lekl. Připadal 
mi jako zcela tenká slupka, průhledně svítící. Potom pokračoval:

„Žádný z nositelů kříže nehledá se mnou spojení, takže bude jedno-
duché, uvolnit se od hmoty.“

A zase řekl Pán:
„Pane Wagnere, ještě bych měl něco pro Vás, za Vaši poctivou snahu 

a pochopení.“
A Pán se spokojeně usmíval. Byl jsem ze všeho tak zničený, jako polá-

maný a stěží jsem mohl něco říct.
Přede mnou stál odchod Pána.
„Ještě jste silný. Dal jsem Vám nástroj.“
Řekl jsem:
„Co potom, když nás opustí Pán, což je již zcela blízko!“
„Milý pane Wagnere, chci Vám ještě něco předat, protože vím, že Vám 

to udělá radost. Mne to potěší a Vás to posílí.“
Tu vzal Pán ze svého stolu svůj privátní obraz, který již dlouho visel 

také v  domě Grálu a  předal mi ho. Dlouho se na mě hluboce díval, ale 
s jakou láskou, s jakou dobrotou! Byl jsem velice dojat. Nestyděl jsem se. 
Slzy mi stékaly po tváři.

Pán řekl:
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„Ano, milý pane Wagnere, já vím, že mi rozumíte, všemu, co jsem 
vám řekl. Tak se mi daří stejně, jako mému bratru Ježíšovi, který také než 
odešel, nevyslovitelně trpěl!“

Pán vypadal velmi projasněný. Ajax stál vedle něho jako plamen, na strá-
ži. Rád bych padl na kolena, ale to by ten velký bytostný Ajax nesnesl, to mi 
dal jednou Pán na srozuměnou. Pán stál přede mnou majestátně, královsky, 
jak jsem ho ještě nikdy neviděl. Vycházely z Něho paprsky ze všech stran, 
byl jako soudce, přísný a požadující. Poslední dny, kdy jsem směl být ještě 
u Pána, ještě než jsem musel odejít, se daly sotva snést, kdy jsem přesně vě-
děl, co vše přijde a měl jsem jednu jedinou prosbu k Nejvyššímu:

„Pane  Bože,  Tvoje  spravedlnost  všechno  obklopuje,  vládne  celému 
stvoření, pomoz nám, těm málo, kteří Tě o to upřímně prosí. Tisícerý dík. 
Velebím Tě, vzdávám Ti chválu, že mohu žít v tak nádherném stvoření. 
A svůj slib dodržím, že budu Imanuelovi ve věrnosti sloužit.“

A zase poté, co si mě nechal Pán zavolat, jsem mu podal ruku. Sotva 
jsem mohl vyslovit slovo.

Pán řekl s velkou láskou:
„Vy přijdete zase brzy na Horu, kde je Vaše vlast. Také dávejte pozor na 

to, abyste byl zařazen jako řidič nákladního auta. Potom to půjde dobře.“
Již, když mě nechal Pán zavolat, musel jsem vypadat velmi rozrušeně. 

Zaklepal jsem, otevřel dveře, ve dveřích na mě skočil Ajax, ale hlas Pána 
ho zadržel zpátky. Ajax byl velmi neklidný:

Pán mluvil:
„Pojďte jenom dál. Zachovejte si jenom důvěru, pane Wagnere, potom pů-

jde vše dobře. Přesvědčení Vás vždy povede k důvěře. Cítění udržujte v bdě-
losti. Pak budete stále u mne. Myslete na hezkou přednášku ‚Zející rána‘. Přeji 
vám mnoho štěstí v prožití, k další zralosti vašeho ducha. To již víte, že se 
můžete vždy uchopit mojí ruky. Tak se vám nic vážného nemůže stát.“

Pán byl tak klidný, plný dobroty. Připadalo mi, jako by jeho postava 
opět svítila. Proudila z něho čistá vlna síly, plná přísnosti a nebeské lásky. 
Přitom jsem měl vidění, jak jedna světlá postava, paprsek spojuje nás lidi 
s Pánem, který byl jako plamenná koule, která se táhne vzhůru.

Doga zde stála jako hrdinná stráž, nádherně oděna, vedle svítící po-
stavy Pána. U Pána byl cítit vždy odstup. Nikdy bych se neodvážil přijít 
blíže k Pánovi, neboť Pán nikdy neměl a nebude moci míti přítele, i když 
se choval sám tak přátelsky. On byl Pán Imanuel, Duch Boží. To musí být 
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každému jasné. Všechno jiné je lichvářství nejvyššího stupně.
A opět mě zavolal Pán, podal mi krátce ruku na rozloučenou, přičemž 

se na mě hluboce podíval.
Sklonil jsem se v pokoře a měl jsem o Pána obavy. Krátce jsem se roz-

loučil s  dámami a  se svou ženou a  šel jsem k  zahradní brance, kde byla 
cesta do Schweizerhofu. U zahradní branky jsem se ještě jednou ohlédl na 
Pána. Pán mi ještě jednou pokynul a usmál se. Nastoupil jsem do vlaku, 
přičemž mi mnohé přišlo na mysl. Prosil jsem Pána, aby mi prominul, 
jestliže jsem něco neudělal dobře. Ale jedno jsem věděl: chtěl jsem být 
upřímný. U  dam jsem byl malou chvíli, připadalo mi to tam studené. 
Chtěl jsem také vše nejlepší pro ně. Pán pro mne znamenal všechno, po-
zemsky a duchovně. Byl srozumitelný a vznešeného zjevu. Tak jak se to 
dá vycítit, vše, co přichází shůry, je moudré a spravedlivé.

Po dvou a půl měsících jsem mohl skutečně jít na deset dní na dovo-
lenou, přirozeně k Pánovi. Při školení jsem se ukázal velmi dovedný, veli-
ce rychle jsem všemu porozuměl, takže jsem zkoušku absolvoval 
s jedním A. Potom jsem šel na 10 dní na dovolenou a zmizel jsem jako 
vítr. Neměl jsem žádnou příležitost napsat do Kipsdorfu, a  proto se Pán 
z mého příjezdu obzvlášť radoval. Jako první mě pozdravila moje žena 
u zahradní branky, která byla vždy zamčena. Jaké haló bylo ve Schweizer-
hofu! Paní Maria a  slečna Irmingard se radovaly. Moje dcera Edith byla 
u Vollmannů v Rosenheimu.

Mohl jsem hned k Pánovi nahoru do pracovny. Ajax stál na stráži vedle 
Pána a pozoroval.

Tak jsem směl opět k  Pánovi. Mohl jsem mu, k  velké radosti 
a s díkem, podat ruku. Pán byl také velmi milý a  přátelský. Při podání 
ruky mě napadlo, jako by byl již daleko pryč. Pocítil jsem vlnu síly, ale 
jinak než při odchodu. Pánovi jsem sdělil jak vše proběhlo, jak jsem přišel 
k této dovolené.

Tu řekl Pán:
„Vypadá to, že se stanete důstojníkem.“
„Ne,“ řekl jsem, „jenom to ne.“
„No, kdo ví,“ odpověděl Pán.
Teď k Pánovi. Věděl jsem předem, jak se Pánovi daří. Ihned mi připa-

dal tak vzdálený, že jsem se hluboce polekal. Pán se dokonce pozemsky 
stáhl od lidských duchů do ústraní.
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Byl tak citlivý jako struna. Pán byl ve dvou a půl měsících, když jsem 
byl pryč, velmi týrán gestapem. Viselo to jenom na velmi tenkém hed-
vábném vlákně, že Pán nebyl odvezen do koncentračního tábora.

Pán mi ještě srozumitelněji vyprávěl o  odchodu, že nahoře ve Svět-
lých výšinách stojí již andělé, aby Pána, jejich Pána, směli doprovodit 
zpátky do Světlé říše k Svému Věčnému Otci.

Když toto Pán vyprávěl, velmi mohutně vyzařoval. Pán byl zahalen 
a nesen proudem tekoucího Světla. Sdělil mi ještě mnohé, jako pozdrav 
na rozloučenou od působících sil v celém stvoření. Mluvil zcela jinak než 
jindy, požadovačně, nutíce, určujíce, s výstavbou v každém druhu.

„Nyní se projeví svatý meč ve své činnosti silněji. Bude pálit v každé 
duši, neboť nikdo nesplnil tak, jak vás Bůh, můj Otec, o to všechny prosil. 
Kde zůstává slib? Žít  věrně  dle  cítění,  aby byl  splněn Svatý  zákon ve 
věčném běhu a koloběhu nádherného stvoření. Já jsem splnil, nyní to má 
lidstvo samo uvidět dle zákona. Zpětné působení vyrovná vše ostatní. Buď 
bdělý a modli se, lidský duchu, aby tě zpětné působení nerozdrtilo.“

Pán již takto vícekrát mluvil. Bylo to řečeno pro celé lidstvo. Mnoho 
i  ke mně mluvil. Pán byl plný nebeské dobroty, přestože trpěl neuvěři-
telně, přicházel mi vstříc. Nemohu to všechno vůbec vylíčit. V těch deseti 
dnech se naskytly velmi často příležitosti, kdy mě Pán uviděl a zavolal.

Řekl:
„Můžete být šťasten, nikdy se Vám nestane nic vážného.“
Nahromadilo se hodně práce, která nebyla udělána nebo která byla 

odkládána. Nikdo tady nebyl, také nebylo možné sehnat žádné pracovní 
síly. Vrhl jsem se do práce a radoval se, že jsem mohl tak mnohou práci 
udělat.

Je sotva k uvěření, že se tak mnoho práce mohlo nahromadit ve dvou 
a půl měsících. Před 11.00 hod. večer jsem nešel ještě spát. Když to Pán 
zpozoroval, odešel o půl 11 v noci do sklepa a s láhví vína pod paží, jak 
tomu bylo již dříve, řekl:

„Pane Wagnere, už si odpočiňte, bude přece již 11 hod.“
„Ano, Pane,“ odpověděl jsem „prosím, mohl bych těchto dnů ještě vyu-

žít, abych uklidil dřevo a uhlí. Také mnohé opravy se musí ještě udělat.“
Na Schweizerhofu bylo ještě mnoho oprav, tak vlastně bylo stále co dě-

lat. Ano, tak nutný by byl řemeslník, myslel jsem si, a Pán to také věděl.
Potom řekl:
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„Ano, rozumím tomu, ale nyní musíte se svou ženou vypít tuto dobrou lá-
hev vína. Udělá vám to dobře a nechte si chutnat. Já vím, že pracujete rád.“

Pán se zase spokojeně usmíval.
Každý den jsem směl na určitou dobu k Pánovi sám do pracovny, kde 

opět řekl:
„Radujte se, že jste mohl a směl přijít ke mně milý pane Wagnere. Co to 

znamená, směti být u mne, to vám všechno bude teprve později jasné a ještě 
více, když budete kráčet cestu vzhůru. Teprve potom si toho bude váš duch 
správně vědom v prožití. Potom bude stoupat dík k Nejvyššímu a vy pozná-
te, jak jste se upřímně a věrně snažil a sloužil. Mír a požehnání se snesou ve 
velké míře na vašeho ducha a vy jásavě budete směřovat pohled vzhůru, tu 
velkou milost smět přijímat a splnit svatý slib. Zůstaňte jen takový, jaký jste.“

Děkoval jsem z celého srdce pro tak vysokou milost, která mi byla udě-
lena.

„Ano, vy jste to udělal sám od sebe a to je správné. Vy víte, je mnoho 
těch, kteří tvoří, pracují co mohou, ale nemají z toho žádný zisk, protože 
jejich práce nežije, je jenom rozumová, bez lásky!“

Také řekl Pán:
„Ještě není každý den večer, mnozí se mohou ještě zachránit, když bu-

dou chtít. Ke všemu patří láska a čistota, v tom leží velikost.“
Dny uběhly a směl jsem zase k Pánovi. Když jsem přišel do jeho pra-

covny, abych se rozloučil, stál Pán přede mnou, mohutný a vznešený, Ajax 
vedle. Pán se na mě pronikavě přísně podíval.

Svými slovy mluvil k lidem:
„Musí to tak být, že selhání bylo a je tak velké. Svatý zákon to nechce 

jinak, protože lidé dávají přednost jenom pohodlnosti, nechtějí to pěkné, 
pravé.

Stvořitel musí zůstat tvrdým, a tak se stane. Já, Pán, Imanuel, jsem vy-
slán Vůlí svého Otce jako soudce. Zelený blesk, jeho meč, bude pálit tam, 
kde je to nutné. Mnohé se rozváže, co je svázané a bude uvolněno k splně-
ní ve hmotě, v duchovním, aby mohla v posledním okamžiku přijít čistota. 
To zachová Bůh, můj Otec!“

Potom jsem šel dál do Ruska, kde jsem to první čas měl velmi hezké. 
Vzdělával jsem mnohé lidi tak, jak to šlo dle mého uvážení, aby měli ponětí 
o tom, jak se mají zachovat v boji. Ale hlavní podstatu, což jsem jim sotva 
mohl dát, bylo cítění. O  to se postará osud až po jejich životním obratu. 
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Často jsem psal do Kipsdorfu, žel, dostalo se tam velmi málo pošty.
Věděl jsem, že Pán velmi trpí. Vypadal již velmi napaden. Hořela 

v něm Svatá Síla, která již nemohla jeho tělo udržovat vzpřímeně.
Jednou jsem dostal poštu od paní Marie, kde mi sdělila, že Pán posto-

nával. Musí poslat Pána k prohlídce do Drážďan. Mně bylo úplně jasné, co 
se dělo s Pánem. Nikomu jinému, kromě mne, to neřekl. Musím být a také 
zůstat silným. Zakrátko jsem dostal dopis od své ženy, že byl Pán v Dráž-
ďanech prohlédnut třemi profesory, ale nebyla stanovena žádná organická 
poškození, jenom je nutné, aby se šetřil. A  tak byl Pán opět odvezen 
domů. Mé tušení mi řeklo všechno. Už to bylo tak daleko, o čemž Pán tak 
často mluvil. Ano, On mi to řekl, takže jsem musel být v obraze. Ano, já 
vím, když jsem mohl naposled stát před Pánem světů, řekl:

„My, pane Wagnere, se jednou v radosti setkáme, vydržte, bude to pro 
vás velmi těžké, protože moc mají velcí závistníci. Všechno bude jinak ve-
deno, ne dle Mojí Vůle, proto špatně. To je budoucnost. Dal jsem vám 
mnoho, ale všechno jsem vám nemohl dát, protože to musíte sám prožít. 
Buďte bdělý a nenechte se oklamat. Na světovém díle Ephesus není více 
žádného místa pro zakotvení Světla.“

Přitom skočil Ajax svýma předníma nohama najednou do výšky. Pán 
nebyl vůbec překvapen. Hladil Ajaxe s velkou láskou. Přitom mi vyhrkly 
slzy a nemohl jsem více nic říct.

„Ale my si rozumíme,“ řekl Pán, „to všechno má být jenom pro vás. 
Nechám Vás to všechno prožít za vaši neochvějnou věrnost. Tak bude 
Svatý světlý paprsek vítězstvím.

Bůh Otec mi kyne. Připravují se všichni světlí, bytostnými počínaje, až 
nahoru. Světlo může vždy jen budovat. Tak tomu chce zákon.“

Přirozeně mi to všechno proběhlo hlavou. Měl již Pán opravdu odejít? 
Sotva jsem tomu mohl uvěřit. Že již neexistuje žádná zlepšení, bylo 
vlastně jasné. To mi Pán již zcela jednoznačně řekl. Často jsem se ptal, co 
potom bude? Byl jsem nervózní, nevěděl jsem kudy kam. Jak to řekl Pán? 
Vydržet.

Zasáhl mě neklid, který se stále stupňoval. Pán již brzy nebude s námi. 
Na frontě to šlo nahoru a  dolů. Najednou jsem uviděl před sebou Pána, 
jak obklopen mořem plamenů, je pozvedán do výše. Často jsem se probu-
dil zalit potem. Každý den jsem se modlil, aby přišla ze Světla nějaká po-
moc. Plamenný vlak mi řekl stejně všechno. Ráno jsem napsal hned svojí 
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ženě, co jsem viděl.
Jednoho dne mi bylo oznámeno: „Poddůstojník Wagner do kanceláře, 

za dva dny jedete do Berlína,  pryč z Ruska,  Berlín – Spandau na dů-
stojnický kurz. Byl jste pro to vybrán.“

Měl jsem z toho radost. Na 3 týdny do Berlína, to určitě ještě jednou 
přijedu do Kipsdorfu, alespoň na jeden den. To není daleko. Hned jsem 
to napsal svojí ženě. V noci z 5. na 6. 12. mi ještě jednou byl ukázán 
obraz, jeden báječný světlý děj tak pěkného druhu, sjednocení kroužícího 
proudu Ephesu zpět až nahoru k Světlým výšinám.

V ten den jsem byl k ničemu, ačkoliv jsme toho měli hodně na učení. 
Tyto dny jsem trpěl neuvěřitelně! Můj kamarád Hoppe řekl:

„Co se to s tebou děje? V noci se převaluješ sem a tam, pak se zase 
směješ.“

Já jsem mu jenom řekl:
„Se mnou se děje něco velikého, o čem vůbec nemohu vyprávět.“
Za dva dny jsem obdržel poštu od své ženy, jenom několik řádek, že 

nás Pán 6. 12. v  16.15 hod. zcela opustil té noci, ve které jsem měl to 
krásné prožití. Dlouho, dlouho jsem se díval před sebe. Vnitřně jsem pla-
kal, jak již často. Tak odešlo Světlo navždy z  této země, z  této hezké 
země. Všechno mi připadalo prázdné. Prosil jsem, abych to mohl snést, 
a to každý večer a každé ráno s prosbou, ačkoliv jsem věděl, co přijde, ale 
přece jsem tomu neuvěřil, že to půjde tak rychle.

Pána velmi bolelo, že skoro všichni jeho povolaní na něho zapomněli, 
selhali. Oni mu měli pomoct, silnou Sílu Imanuele odebírat a tím podpo-
rovat oběh.

Hned jsem prosil generála, aby mi dal dva dny volna na pohřeb. Ale 
bylo to zamítnuto. Odpověděl mi: „Jenom, když to budete moci písemně 
dokázat, že je to váš otec.“

„Ne,“ řekl jsem, „Pán byl pro mne více.“
Tak jsem zůstal v Berlíně s myšlenkami u našeho Pána, který byl v ti-

chosti pochován. Všechno jsem znovu prožíval. Společné bytí s  ním, 
všechno prožité se mi vybavilo, jako plápolající oheň stál přede mnou. 
Celé tělo mne bolelo. Pán shořel ve své vlastní Síle, která mu nemohla 
být odebírána, především těmi 144 000 vyvolenými, kteří dali svatý slib 
na Patmu, aby mu sloužili. Tak musel Pán tuto hezkou matku zemi opustit, 
kde bylo jeho poslání splněno, ale zcela zklamali skoro všichni povolaní. 
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Pán byl svým Otcem Bohem vzat zpět. Paprsek Imanuele se odloučil od 
hmoty.

Pán řekl:
„Nyní má lidstvo jít cestou, kterou chce. Bytostní a zvratné  působení 

pracují dle Svatého zákona, aby každý dostal to, co si zaslouží.
Uzavřel se světelný kanál mezi lidstvem, ty vše pronikající paprsky, kte-

ré udržují chod, běh, věčný koloběh svatě a zářivě, v plamenném hněvu 
stojí  Imanuel nad lidstvem, jehož křik brzy všechno jiné přehluší,  když 
bude v zoufalství volat po Světle. Avšak Bůh a Pán je nevyslyší.

Povolal svého Syna zpět přes zlatá vrata, který vzal Růži a Čistotu s se-
bou, aby Svatý Trigon mohl vládnout a vylévat svou Sílu ve věčném ko-
loběhu. Nyní stojí soud mohutně nad zemí. Imanuel, soudce Boží, doko-
nává  Vůli  Otce  dle  Svatého  věčného  zákona,  věčného  práva,  která 
samotná má ještě vládnout na zemi.

Rychleji krouží nyní zlaté proudy věčného Světla, rychleji a prudčeji se 
projevují  události,  temno zase syčí a provádí hrozivé činy v posledním 
zoufalství a rouhání se Bohu, kdy se Luciferovi trabanti pokoušejí v hněvu 
všechno s sebou strhnout.

Teror bude mít nadvládu nad celou zemí. Svatá je vláda věčné Vůle, 
Svatá,  nepopsatelná,  nepochopitelná  lidským duchům,  přestože  všechno 
obdrželi.  Nyní  vám  budou  předhozeny  vaše  činy  a  selhání.  Vám, 
nemnohým,  zůstane  pouze  jenom  Svaté  vědění  pro  vaši  záchranu. 
Všemohoucnost působí, Imanuel Svatá Vůle vládne. Amen.

Moje služba platila jenom Bohu Všemohoucímu a Pánovi, Vševědoucí-
mu s jeho oběma Syny, Ježíšem a Imanuelem.

Nechť zde září vždy Svatý kříž. Nechť září kříž s výšin dolů:  Bílý 
Imanuel,  dole  Abd-ru-shin  v  zeleném,  vlevo  vodorovně  Parzival  ve  fi-
alovém, vpravo Syn Člověka v červeném. Věčně se modlí věční: ‚Pane, 
Tvoje je Síla a nádhera. Tvá vůle je zase na zemi v Tvém Synovi a Tvé 
Svaté Slovo teď bude soudit a vykupovat. Amen.‘

Tak tomu a tak to bylo. Amen.“
Toto sepsané je plné pravdy. Blaze tomu, kdo tomu rozumí, zažije 

Pána v  plném lesku, ale také ještě více, jak velmi Pán trpěl, nevyslovi-
telně, až ho všemohoucí Otec vzal k sobě a lidstvo nechá jít svou chtěnou 
cestou, protože Svatý zákon bude všechno soudit tak, jak komu přináleží 
a jak si to zasloužil. Vina lidských duchů této zemi odejmula Světlo. Boží 
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Láska nechá však ještě jednu cestu, předčasným odchodem Pána, 
otevřenou pro ty, kteří jsou ještě dobré vůle a selháním povolaných neob-
drželi možnost, aby mohli zesílit a dospět nahoru k Světlu.

Mohou si v  čisté prosbě vyprosit inkarnaci na jedné z pěti světových 
částí, kde je to lepší, aby jednou mohli a  směli stoupat, až se lidé naučí 
modlit, jinak není více žádné jiné cesty.

Zase něco ze sepsaného, co Pán mluvil, ale s obavami a varuje r. 1936.
„Lidé slyší a čtou celá léta Svaté Slovo, aniž by se dostali o krok dopře-

du. Myslí si, jak vysoko stojí, jak je pěkné smět všechno slyšet a vědět, 
a přitom nepozorují, že při tom úplně ustrnuli. Toto se musí změnit, neboť 
nestačí Svaté Slovo jenom číst a slyšet, aby natrvalo nezevšednělo a člověk 
se nestal věřícím ze zvyku, posluchačem ze zvyku tak, jak se tomu stalo 
u všech věncích církví.  To Svaté Slovo nepřipustí.  Musí to být  prožito, 
jinak to bude zase nějakým způsobem vzato. Když se to nezmění, stane se 
vám, že budete vzati zpět jako selživší, protože jste nesplnili svou úlohu, 
k čemu jste přišli na zemi. Vaše pozemské věci musí přijít na druhé místo, 
uvažte přece, když budete vzati zpět, potom jste všechno zmeškali a nemů-
žete si z pozemského nic vzít s sebou, ani haléř. To máte mít stále před 
očima. Jistě, vy máte také dbát a pečovat o pozemské a bezchybně vystu-
povat, ale jako první má a musí být splněna úloha vůči Svaté věci. Na zemi 
není nikdo, kdo by mi důvěřoval, proto nemáte dbát na mou osobu.

Máte jenom jednoho nadřízeného, cítění. Máte pracovat čistě a samo-
statně, neboť vaši vůdcové a pomocníci vám stojí po boku. Když se jedná 
o Svatou věc, ale také: dávejte pozor na to, že prostřednictvím vašich myš-
lenek je vše vedeno, ony jsou kanálky se shora přes cítění k mozku. Musí-
te na to jen dbát, jinak vám vaše nitro nedá pokoj.

Je zajedno s vaším cítěním. Stejně tak vás vaše touha nenechá v klidu. 
Berte ohled na druhé, mluvte spolu a tím si budete blíže. Tak se v nouzi 
utvoří mezi vámi v poznání malé skupiny, které se mi v tichosti přiblíží. 
Slíbil jsem vám, že vám pomůžu, ale vy mi musíte přijít naproti svým 
chtěním a činem, jenom ukažte svou pravou podstatu. Tak budete patřit 
k těm nemnohým, které jednou vezmu k sobě nahoru, to jsou ti vyvolení. 
Uvažte, jak to nyní půjde dále, všechno jde zpět, mnohé ustrnulo. Svaté 
Slovo to ani vteřinu nepřipustí, a proto žijte a budujte, vy lidé, zbývá vám 
již jen krátký čas. Pomáhejte si navzájem, stůjte při sobě, buďte k sobě 
zcela upřímní, neboť všichni pocházíte z jednoho pokolení. Nikdo nestojí 
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výše, když se jedná o splnění; pozemský stav zde nesmí hrát žádnou roli, 
stejně jako při odloučení.

Ne nadarmo se říká ‚vaše skutky jdou za vámi‘.
Musíte vytvořit dvě skupiny, které se budou starat o přípravu Svatého 

Slova. První skupina je ta největší, která má stále poukazovat na Horu, kde 
musí  panovat  mír  a  krása.  Přicházející  lidé  musí  uvidět  vaše  vzorné 
chování. V každém směru, v mluvě, činu a jednání je nejvyšší zákon, jinak 
běda,  protože  od  toho  závisí  rozšíření  Svatého  Slova.  Musíte  žít  bez-
chybně,  jak  jste  slibovali.  Uvažte,  že  úder,  který  má přijít,  spočívá  ve 
vašich rukou, vypuďte všechny, kteří nejsou praví. K první skupině patří 
většina lidí, proto je jednoduché, že se tak mnohý člověk vymlouvá na 
většinu lidí, kteří jsou velmi špatní.

Řekl jsem vám: Myslete na to, buďte bdělí!
Nikdy jsem nechtěl být uctíván, to dělají jenom lichváři a pochlebáři, to 

je špatné, věcnost je to pravé. Vy jste všichni dílem Nejvyššího, tak také já. 
Promluvte si o tom spolu, přičemž má být zastoupen každý stav. Protože 
ze středního stavu je zastoupena většina nejvyšších, proto platila výstavba 
střednímu stavu. Druhá skupina se jeví skoro oddělená od první, její úlo-
hou, která patří k těm nejtěžším, ale také nejhezčím, je mé napsané Slovo 
do hloubky rozebírat. Jde to jenom cítěním. Z každé věty může být mnoho 
napsáno.

Snažte se, vše jsem Vám naznačil, abyste mohli jíti dále. Sestavte to do-
hromady v obrazu a písmu, tak se vám trvale dostane nového poznání, 
protože já stojím za vámi, dávaje a udržuje. Někteří z vás to mají sepsat, 
kteří jsou z určité duchovní školy, tudíž se zachvívají v lásce.

Vaše vědění musíte předávat dále, nikdy nesmí zůstal ležet ladem. O to 
se má v tichosti starat druhá skupina, musí pomáhat a dávat těm prvně ře-
čeným. Já sám chci u vás zůstat ještě 40 let a učit vás, jak vše tká, usiluje 
a žije dle zákonů stvoření.

Musí vám to být důvěrně známo, musíte v tichosti spolupracovat, v tom 
leží koruna všeho. Stále být bdělý. Svaté Slovo se nemá nikdy stát zvyklos-
tí, protože žije, tak k tomu musí stále přicházet nové v působení druhé 
skupiny, která to také přijímá. Dbejte toho!

Ještě něco: Každý člověk se musí tak dalece vzdělávat a rozvíjet, když 
opustí zemi, aby mohl být na druhé straně přijat a zařazen jako potřebný 
článek. Proto má každý již zde na zemi myslet na to, co bude dělat  na 
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onom světě, jinak zmešká mnoho času. Protože každý bude dosazen pou-
ze tam, k čemu má vlohy, aby to mohl vykonávat s láskou. Potom se 
dostane na onen svět a bude tam moci žít.“

Odchod Pána
(jak mi to bylo líčeno mojí ženou)
Dne 6. 12. 1941 v  16 hod. 15 min. opustil Pán Imanuel zemi. Činy 

lidí to zapříčinily. Pánovi bylo několik dní velice špatně, celé tělo ho bo-
lelo, hořelo. Tři profesoři ho prohlíželi, avšak nenašli žádnou organickou 
chybu, tedy vše bylo zcela v  pořádku. Tak Ho zase propustili z  kliniky 
z Drážďan, ale měl se šetřit, na nic nemyslet, ničím se nezatěžovat. Doma 
v Kipsdorfu bylo Pánovi dobře, když byl v koupeli, tedy pod vodou. Pak 
nepociťoval žádné bolesti. Ale Pán byl denně hubenější, ano, až byl jako 
kostra, přitom vypadal tak čerstvě a bez vrásek, žádná vrásčitá kůže.

Ve Schweizerhofu byly paní Maria, slečna Irmingard a moje žena, které 
dělaly všechno, co bylo potřeba. Moje žena musela často k Pánovi, aby mu 
přinesla dobře vonící jablko, co mu dělalo velmi dobře. To byla vlastně 
jeho hlavní strava.

Často říkal Pán potichu:
„Dobrá, paní Wagner, doneste mi zase brzy tak vonící jablko, ale nic ji-

ného k jídlu.“
Pán mluvil, když se zase cítil lépe, jak výstavba půjde rychle kupředu, 

ale jinak. Znovu a  znovu mluvil o  výstavbě, jak všechno přijde, ano, 
ohromně se všechno změní. Pán mluvil mnoho o  nádherné vodě a  jejím 
účinku, jak velká síla v  ní spočívá. Lidstvo to dnes neumí ještě vůbec 
ocenit. Je to nejsilnější živel, blahodárný, budující, léčící každým smě-
rem. Pánova řeč se stávala stále tišší a  tišší, mluvil tak potichu, že mu 
sotva bylo rozumět. Nakonec přišel čas, kdy jenom potichu šeptal, tak byl 
sláb. Potom se jen na všechny díval, plně vědomě a přísně. Pán na kost 
zhubl, jenom jeho jasné, pronikavé oči zářily nádherným leskem. Nebyl 
vůbec unaven, což bylo něco výjimečného. Doktor Hütter byl vyrozuměn 
paní Marií, aby přišel. Byl to lékař a nositel zlatého kříže, kterého měl Pán 
vždy velmi rád. Návštěvy přicházely však velmi zřídka.

Pánova velká přívětivost byla obdivuhodná. Jíst nechtěl Pán už vůbec nic.
Bylo vidět, že se Pán připravuje na odchod. Byl tichý, nápadně tichý, 

a skoro nikdo nemohl uvěřit, že by už byl částečně na odchodu. Doktor 
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Hütter dal Pánovi ještě jednu injekci na posílení, protože Pán byl už 
hodně v agónii, ale brzy přišel zase k sobě. Pán otevřel opět své velké oči, 
byl opět zase tady a  velice klidný. Ale často byl Pán v  boji, to na něm 
bylo vidět, protože rukama tak mohutně pohyboval, jako kdyby držel 
meč v boji neuvěřitelného druhu. Tak se stalo, že si doktor Hütter dělal vý-
čitky, že Pánovi ještě dal, na přání paní Marie, tuto injekci. Zcela zoufalý 
pobíhal sem a tam a mluvil:

„Neudělal jsem teď jednu velkou chybu? Jde přece o Pána!“
Držel si hlavu, nevěděl si teď rady. Dámy byly také už velmi nervózní 

a neklidné. Běhalo se sem a tam. Pán zase upadl do agónie a zase přišel 
k sobě, držel ruku doktora Hüttera, zcela pevně, s  přátelským pohledem. 
Pán již nemohl více mluvit, zato zářily jeho oči. Pán byl opět velmi ne-
klidný, upadl opět do agónie.

V 16 hod. 15 min. opustil Pán navždy zemi, tímto zhaslo Svaté Božské 
Světlo na této zemi, ale také pro nás, lidi. Pán Imanuel byl vzat zpět a opět 
sjednocen se Svatým Božským Světlem. Již více žádný Božský Syn ne-
vstoupí na tuto zemi, řekl mi Pán.

Paní Maria prý, hned potom, volala, když Pán opustil tuto zemi:
„Imanueli, chceš nás opustit?“
Na tomto dění nesou vinu jenom lidští duchové, neboť jak Pán řekl, 

jeho cesta byla poseta jenom kameny. Pán byl teprve až druhý den oble-
čen, protože jeden učedník mínil:

„Pán by se mohl vrátit ještě zpět.“
Toto sepsané je plné pravdy.

Zážitek Pána jako uzavření do kruhu
Když byl r. 1929 Pán v Igls, jelo několik učedníků s Pánem do okolí, 

poněvadž lázně byly velmi hezky umístěny ve středohoří, nedaleko Inn-
sbrucku. Tu se stalo následující: Před ním narazil jezdec na motorce do 
protijedoucího vozidla, při čemž s těžkým zraněním upadl. Vozidlo bylo 
auto, které zůstalo hned stát. Také Pánovo auto zastavilo, z něhož Pán také 
vystoupil. Tu přistoupil Pán k muži, který ležel na zádech a podíval se pří-
mo na něho.

Jezdec na motorce velmi krvácel. Jak se Pán nad něj sklonil, otevřely se 
mu oči a řekl jedno slovo:

„Abd-ru-shin!“ Potom byl mrtev.
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Pak přišla také policie, aby převzala tento případ. Pán šel opět zpátky 
do svého auta a řekl učedníkům:

„To bylo opět jedno uzavření do kruhu.“
Mrtvý jezdec na motorce byl totiž černoch, který Abd-ru-shina tenkrát 

zavraždil. Tak pracují zákony.

Povolaní
Jedno dění Světla za druhým pulsují nad nádherným světovým dílem 

„Ephesus“. Již před dávnými časy, před říší Ismánů, dávalo Světlo trvale 
lidským duchům možnost dalšího rozvoje, aby mohli neustále stoupat ke 
Světlu. Ismáni byli duchové, kteří patřili k těm nejvýše vyvinutým, neboť 
byli vedeni jako povolaní. Byl to kmen za vysokou horou, kde vysoká stě-
na skály uzavírala údolí před pohledem na široké roviny.

Tato skalní stěna se dala rozevřít trochu stranou, aby se utvořil východ. 
Ismáni byli takoví lidé, jakými mají být podle soudu.

Vysoké a vyšší umění bylo všem dáno. Byli to krásní lidé. Cítění je 
vedlo k  nejvyššímu rozkvětu bytostného tvoření, čistě a  jasně. Tito 
Ismáni byli jenom krátkou dobu na této zemi, dokud nesplnili svoji úlohu. 
Neměli žádné potomky. Ismael, velký duchovní vůdce, který těch 7 světa-
dílů musel připravit k  soudu, přišel z  5. praduchovní úrovně dolů, aby 
splnil vysokou úlohu. Byl to vůdce pěkného kmene říše Ismánů, který 
světle a v pokoře zazářil.

Jednou se musel Ismael docela sám odebrat na cestu, následovat 
hlas, aby přinesl Syna Světla Abd-ru-shina – Parzivala, který se narodil 
perskému královskému páru, protože bylo předvídáno, že mu hrozilo ne-
bezpečí. Ismael malého chlapce hezky a radostně vychovával ve své říši, až 
do té doby, než se sám mohl rozhodovat. Abd-ru-shin znamená Syn 
Člověka, Parzival, kterého to brzy nutilo vystěhovat se z  pěkné říše 
Ismánů. Ismael mu dal polovinu průvodu a pokladů k jeho splnění. Tak jel 
se svým velkým průvodem bránou, kde se skalní stěny doširoka otevřely, 
daleko do světa, kde mu bylo ukázáno místo k usazení v jižní oblasti. Tam 
založil svoji říši s věrnými Ismány, kteří Ho doprovázeli. Spojený se Svět-
lem stál spolu s  Ismaelem nahoře. Všechno, co Abd-ru-shin nevěděl, mu 
řekl Ismael, neboť Abd-ru-shin ve hmotě byl cizincem, ale brzy našel sebe 
sama. Jeho říše rychle vzkvétala.

Jeho soused faraón mu však velmi záviděl. Jednoho dne narazil Ab-
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d-ru-shin v poušti na karavanu, kde došlo k boji s písečnými loupežníky. 
Tam v posledním okamžiku zachránil dívku, malou dívku s matkou.

Tuto malou dívku s matkou vzal s sebou na svůj dvůr, kde se děvčátko 
začalo velmi dobře rozvíjet. Abd-ru-shin měl radost z  toho stvoření. 
Byla to Nahome, která přišla ze Světlých výšin. Brzy byl k Abd-ru-shi-
novi přiveden dětsky důvěřivý kmen. S rostoucí důvěrou, naplněni radostí, 
že našli takového vůdce, se smáli, křičeli a tancovali.

Jejich vůdce, kterého měli, se s Abd-ru-shinem stále více sbližoval.
Tak došlo k tomu, že tento dětský kmen i s jejich vůdcem zůstal u Ab-

d-ru-shina, kterého uznali za svého knížete. Vůdce tohoto národa se 
jmenoval Jusu a  lid obdržel hezké jméno Is-ra. Nádherně zářila Ab-
d-ru-shinova říše vzorového druhu. Syn Světla Abd-ru-shin Parzival byl vy-
slaný se shora Imanuelem. Ismael se často díval do křišťálové koule, kde 
viděl nádherné působení Syna Božího, Abd-ru-shina Parzivala. Vystou-
pila v  něm velká radost a  dík za to, že smí působit. Avšak toto nád-
herné působení přineslo neuvěřitelné vyřešení, tak jako Mojžíš, později 
Kassandra z Božského a Svaté poslání, Láska, Ježíš, Ismael zase jako Jan 
Křtitel,  který  takto  působil  na  zemi  naposled.  Tak  také  Jan,  miláček 
a učedník Ježíšův, působil na Patmu. Mezitím byli vždy vysláni proroci 
jako pomoc ze Světla. Ježíš, který přišel z bezbytostného, dal všemu ještě 
jednou velký impuls, jako poslední záchrannou kotvu.

Nyní přišel poslední úsek Světla, povolaní měli přijít ke konečnému 
soudu. Mělo jich být 144 000, které Bůh Otec již jednou nechal připravit 
se na zemi. Jsou to děti Is-Ra, kteří byli pečlivě vyhledáni, kteří se také 
snažili, aniž by to věděli, aby jednou mohli patřit k vyvolenému národu 
v hodině Božího soudu. K  tomu Světlo svěřilo těmto duchům vysokou 
misi, aby Parzival splnil s těmito 144 000 Svatou misi. Dětskému národu 
Is-Ra, který také zůstal na zemi, bylo dle vyzařování mnoho dáno. Byli 
vyzdviženi na světlý duchovní ostrov Patmos, aby dali před Bohem 
Imanuelem svatý, ale také těžký slib, který je zavazuje, aby ho také splni-
li, který je na věky spojuje s  Parzivalem, Synem Světla. Oni mají být 
vyvolení ve Svatém soudu, mají být Parzivalovi v každém směru k dis-
pozici se všemi svými schopnostmi a uměním, které všichny za tím úče-
lem obdrželi, každý podle své míry. Všichni měli být připraveni na zavo-
lání, až budou Parzivalem povoláni. Proudila k  nim zvýšená síla, jejich 
vědění mohutně zesílilo. Jejich cítění bude světleji zářit. Jejich bytost 
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působí jako magnet. Jejich oči mají v důvěře zářit. Každý byl postaven 
do takové pozemské pozice, která odpovídala jeho druhu. Každý ovšem 
tak, aby je Pán mohl pozemsky dosadit a  mohl v  radosti a  míru provést 
uzavřené dílo, protože svatá Síla působí na všechny dolů.

Jejich prožití na Patmu bylo tak velké, tak mohutné, že všichni padli 
s díky na kolena a slibovali své splnění. Tak byli povolaní opět postaveni 
na pěknou, zářící, zelenou planetu zemi – na Ephesus, kde budou učeni 
a vedeni na těch místech, která jim budou určena ke splnění jejich úkolu. 
Všichni pocházejí z jednoho rodu, nikdo nestojí výše, protože každá služ-
ba je a má být službou Grálu. Všichni přijali své místo s díkem a radostí. 
Slib na Patmu je bude všude provázet, bude jim stále připomínat jejich 
úlohu, aby zůstali bdělými. Dopomůže jim k  tomu jejich svědomí, nitro 
a cit, který je bude neustále napomínat, aby mohli být na své pouti přive-
deni ke svatému Poselství, k  Pravdě. Každý z  těchto vyvolených bude 
moci projevovati pravou pokoru, což bude z  jejich slov a  jejich bytí ná-
padné, z  jejich vzorového chování, počínaje jejich dětstvím, až k  jejich 
splnění. Tak moc se Světlo namáhalo na přípravě povolaných!

Parzival stál již jednou ve hmotě jako cizinec, kde byl zavražděn. Nyní 
je zde zase, již naposled, jako Oskar Ernst Bernhardt, aby ve dvacátých le-
tech psal spisy a  sešity a  vydával je, aby mohl dát čtenáři možnost pro-
niknout do zákonů stvoření, které si stále více uvědomoval. V r. 1926–27 
byl již tak veden, že se setkal s paní Marií a třemi vysoce povolanými dět-
mi a vytvořili jednu rodinu.

V  r. 1927–28 přišel Pán na Vomberberg, kde založil osadu Grálu. 
Spisy a  sešity silně zapůsobily na mnohé povolané. Zajímali se o  to. 
Ano, chtěli spisovatele poznat. Tak došlo k tomu, že se tehdy v těch le-
tech, až do roku 1929 probudili první povolaní.

Dne 29.  12.  1929 přišel ze Světla silný hrom, kdy se v  Ernstovi 
Bernhardtovi usídlil Parzival a skrze něj zazářil a tím poznal sebe sama.

Parzival, Syn Světla, část záření Imanuele, se nechal poznat celému svě-
tu. Svatá Božská Síla mohutně proudila z  Parzivala dolů na první povo-
lané. Ve stejné hodině začala Parzivalova hvězda svoji dráhu z  pra-
duchovního dolů. Ale jenom v  této hodině byl vyslán Svatý hlas, ano, 
vyslán do světa okolo země k povolaným, aby všichni tento hlas uslyšeli 
a museli vzít na vědomí, aby to ucítili a hledali. Syn Světla Parzival, který 
byl vyslán, aby spoutal Lucifera, aby mu odejmul svaté kopí, a tím by mu 
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byla vzata jeho síla k  působení. Parzival bude řídit Boží soud, poslední 
soud, ale současně bude připravovat tisíciletou říši, která bude vystavena 
po soudu. Těch 144 000 byli všichni němečtí duchové. Povolaný národ má 
hrdě a opravdově splnit. Byl z dětského národa Is-Ra. Tak musí být nyní 
jako němečtí duchové vzory v každém směru. Byli rozděleni mezi všech-
ny národy země k působení. Nyní bylo vysláno volání k těm 144 000, 
kdy museli ukázat, zda zůstali bdělí a  věrní, jestli svatý slib brali vážně, 
nebo jestli se nechali uspat Luciferem a  stali se rozumovými mrzáky. 
Mohutně proudí Svatá Síla, burcujíc a  probouzejíc všechny, což každý 
musel poznat, ba muselo ho to nutit, ano, aby pod tlakem svatého slibu 
na Patmu došel k  splnění. Věrnost, nevyslovitelnou věrnost požaduje 
Parzival od každého. Volá ke Svaté službě těch 144 000, které potřebuje 
pro pozemské splnění.

Dne 29. 12. 1929 se konala první Slavnost Grálu Božské Síly, kde ti, 
kteří uslyšeli hlas, se stali nejvýše povolanými.

On, Pán, Parzival, pronesl při tom Svatá slova tak, jak byla řečena při 
každé slavnosti a zpečetil je slovy: „Čistotou této vody vám dávám znamení 
Mého otce,  našeho Boha a Pána,  které  máte učiniti  vlastním a spojiti  se 
s Ním a se Světlem. Přijmete Sílu Svatého Ducha, která vás ochrání, bude 
vésti a osvětlovat tak dlouho, pokud budete usilovat ke Světlu. Amen.“

Podivuhodná, tiše znějící hudba nesla přitom vzhůru jedinečné, svaté 
dění slavnosti.

Také Pán pronesl nádherná slova, která jsou vyvrcholením slavnosti při 
svaté hostině:

„Přistupme  nyní  k  hostině,  která  ruší  starý  svazek  a  znovu  spojuje 
s trpělivostí Boha. Modlete se k výšinám. Síla Pána se vylévá nyní na vás 
i do vás.  Pijte z daru s vážným chtěním k dobrému, aby mohl jednou 
dovolit otevřít před vámi bránu k světlé říši Svatého Otce.“

Modlitba Pána:
„Nyní přijďte všichni ke stolu Pána a vezměte Sílu k pokrmu, který 

jsem Vám směl připravit. Dbejte toho, aby Boží Láska osvětlovala Vaši 
cestu. Amen.“

Tato nádherná slova pronášel Pán s velkou láskou a důvěrou, ale také 
s velkou radostí, neboť dal lidským duchům Božskou Sílu a vědění. První 
povolaní toto vnitřně přijali plni pokory. Dík, tisícerý dík, jenž v  nich 
planul, vzdávali tito duchové, tak jako jednou na Patmu. Při poslední 
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slavnosti bylo naposledy uvolněno spojení tohoto starého kruhu, poutající 
lidského ducha na tuto zemi.

Pán mluvil při této vysoké slavnosti v domě Grálu mocná Slova (prosi-
nec 1929 – Vánoce):

„U všech vyvolených ať hoří svatý slib k probuzení. Zvýšená síla prou-
dí ke všem, aby otevřela jejich nitro, což jednomu každému stejně nepo-
přeje klidu. Síla Světla, jejich povinnost vůči Bohu, jim mohla utrhnout 
srdce.“

Parzival, Syn Světla, čekal a čekal. Pomalu přicházeli a mnozí naslou-
chali Svatému hlasu. Bylo jich asi dva až tři tisíce, řekl mi Pán v  roce 
1931, jak moc se radoval a s jakou velkou důvěrou jim šel vstříc. Jeho vy-
volení přišli k němu, vedeni Jeho Silou a Jím podporováni.

V  roce 1930 dal Pán v  jedné přednášce na vědomí, že si povolaní 
dávají hodně na čas a  on již pozoruje, jak mnozí svůj svatý slib již za-
hrabali, ano, již o něm skoro vůbec nevědí. To Pána velmi bolelo. Dělalo 
ho to velmi smutným, neboť pro ně už bude potom příliš pozdě.

V letech do roku 1935 přišli ještě někteří, kteří uslyšeli Jeho hlas, ne-
boť jejich nitro jim nedalo klidu, vysvětluje se dodatečně. Muselo to tak 
být, neboť touha v nich budila neklid, ale žel jich přišlo velmi málo.

Neudrželi se bdělými. V roce 1934–35 již měli přijít vedoucí In-
die a Persie, protože to bylo určeno především pro tyto národy. Upřím-
nost se postupně vytrácela. To Pán u některých povolaných již uviděl. Za 
nějaký čas se ukázali ze zcela jiné stránky, byli totiž pohodlní. Dávali 
přednost tomu, aby se jim dobře vedlo na získaných pozicích. Ano, to na-
šeho Pána velmi bolelo. Nemohl to vůbec pochopit, že německý duch, 
povolaný duch, mohl být nečistý, neupřímný, bezmezně domýšlivý. To 
bylo Synu Božímu, Synu Světla,  Parzivalovi, nepochopitelné. Jak se 
mohlo při tak vysokém vedení něco takového stát! Pán upozorňoval na to, 
že když těch 144 000 nesplní, tak se s nimi zřítí celý Ephesus. On, Pán, to 
vyslovil tak, jako by vypověděl boj. A  podívejte se, v  roce 1935 přišel 
velký zásah temna od povolaných, kteří se stali temnými. Byli to dva švý-
carští učedníci, kteří se opovážili, jít proti našemu Pánovi. Tak přišla tak 
zvaná nákaza učedníků.

V roce 1936 měl být postaven světlý Hrad, Hrad Grálu, světový hrad, 
všechno z ušlechtilého kamene z Ameriky a Egypta. Měla být objevena 
Abd-ru-shinova pyramida, jakmile by vstoupil na tento světadíl.
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Všechny poklady z ní měly být použity ke stavbě tohoto Světlého 
Hradu se sedmi kopulemi, sedmi jeskyněmi.

Tak přišlo v březnu roce 1936 první zatčení Pána, vyvolané nákazou 
učedníků. Po zatčení mluvil Pán závažná slova, protože už většina povo-
laných nepřišla, žalostně zklamali. On, Pán, vytýkal vyvoleným úplnou ne-
spolehlivost v každém směru. Těch málo poctivých to nemohlo zvládnout.

„Bůh Všemohoucí, který vám dal život, který vás nechal tak moudře 
připravit se, bez jehož svaté Síly byste nemohli vůbec obstát, vy jste mu 
nezůstali věrní. Proto nemůžete být více nazýváni lidmi. V hodině nouze 
vás již nebudu znát. Máte uboze zahynout, neboť rozumové mrzáctví se 
blíží ke konci. Rozpoutá se nad vámi zkáza, současně s bolestí, protože 
jste věrně nesplnili Svatý slib, který vám Imanuel dovolil složit, abyste 
byli vzory celému lidstvu. Využíváte drahocenného dění se shora jenom 
pro  žalostně  sebe,  a  to  značí  váš  pád.  Odporní  jsou  mi  všichni  tito 
duchové.“

Svázaný Lucifer se jenom smál.
Pán mluvil:
„Ale povolaní budou plakat a krvácet. Je pro ně již příliš pozdě. Bož-

ská trpělivost se nenechá posmívat. Pro těch málo dobrých bude ve Svět-
lých výšinách s láskou věrně postaráno. Tak vládne Všemohoucí Bůh. Po 
druhém zatčení v roce 1938, které mi bylo opět připraveno temnem, jsem 
musel shořet ve vlastní Síle, neboť vyvolený národ, německý duch selhal 
a neodebíral mi Svatou Sílu, a proto byla od Mého Otce v poslední minu-
tě vzata zpět ze hmoty. Byla to vina lidského ducha, německého ducha, 
povolaného ducha. Vyvolený národe, co jsi to učinil! Je to vaše vina, vaše 
selhání a váš život bude vymazán.“

Imanuel, Pán, řekl:
„Nyní na tuto nádhernou zelenou zemi nepřijde více žádný Boží Syn, 

protože lidstvo už toho není více hodno. Jenom samé selhání! Nyní ale 
udeří paprsek Božího hněvu. Pro vás nemnohé, kteří jste se snažili, bude 
Jeho příchod velkou radostí. Tisícerý dík bude stoupat v pokoře a věrnosti 
k Nejvyššímu. Imanuel vám jednou přijde naproti ve Světlých výšinách, 
tak  vládne Bůh.  Obě zářící  části,  Maria a Irmingard,  by zde na  zemi 
nemohly žít bez paprsku Imanuele. Byly by bez ochrany vydány všanc.“

V letech 1936–1940 bylo řečeno Pánem:
„Tvůj jsem Pane, můj život má být jen díkem Tobě. Ó, přijmi ode mně 
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milostivě toto chtění a dej mi také na tento den pomoc Tvé Síly“.
Toto patří k nejkrásnějším modlitbám.

O Lohengrinovi
Aby to mohlo být správně pochopeno, musíme začít úplně se shora.
Pán mluvil následující:
„Sám Bůh, Pán, jak se praví ve svatém Poselství, si sám od času obléká 

Božsky-bytostný plášť, aby pronikl do dění stvoření, což pokaždé znamená 
něco velikého. Maria, Božská Láska, navštěvuje často ostrov Růží a Lilií, 
aby jim darovala sílu.  Imanuel z Boha se celý zahalil  do božského by-
tostného pláště,  aby působil  a byl  trvale ve stvoření.  Prakrálovna,  jako 
první Božsky-bytostná, navštěvuje častěji pod ní ležící zářící čisté ostrovy.

Archandělé jsou ztělesněné bytosti, které žijí a mohou působit jen ve 
vyzařování Boha. Jsou první poslové Pána, kteří jsou v božské sféře, aby 
mohli rychleji zprostředkovat, protože svatá Síla jde svojí dráhou dle záko-
nů.  Potom jsou ještě andělé,  kteří  mají  perutě a jsou poslové.  Všichni 
v sobě mají praduchovní a duchovně bytostné, proto mají lidskou formu.“

O této oblasti se Pán ještě nevyjádřil, protože tito andělé mohou se 
dostat od jedné úrovně ke druhé. Teprve svaté Poselství přineslo hlavní 
podstatu, tedy základ. Mimoto mají povolaní dále stavět na Slově.

„Stojím za vámi, pokud si uchováte své cítění věrné, bude vám ode 
mne všechno řečeno. Mějte jenom důvěru.“

Tak je Lohengrin posel, který vyšel z  nádherné úrovně nejvyšších 
stvořených, na vrcholu duchovního, tedy když se díváme se shora, 
z prvního stupně duchovního. Tam mu byla jako věrnému přidána pra-
duchovní jiskra pro působení, stejně tak, jako učedníkům Pána, kteří 
navíc obdrželi plamen učedníků. Skrz tento plamen prošel Lohengrin 
a skrz šedivý ochranný obal na Patmos. Zde působí z duchovního a přijí-
má zvěst z  praduchovního. Pán napsal ve svém Poselství, že on není 
žádný bod záření, což je lehce pochopitelné. Také proto stavím Lohengri-
na v  Božích obrazech na první místo v  duchovním. Lohengrin je velký 
vzor se shora dolů, ale také ze zdola nahoru, neboť on to je, který kdysi 
přinesl zvěst se shora do hmotnosti. Šel cestou od Ismaele přes velké 
duchovně bytostné k lidem, protože ta mnohá zvěstování obdržel jednou 
se shora.

Lohengrin má převážně co dělat s  duchovním, především s  věrnými 
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povolanými, počínaje nositeli křížů až k rytířům a umělcům, neboť obdr-
žel z  labutího ostrova nádhernou hudbu a  tóny, které předává dále na-
daným. Velké, duchovně bytostné vedoucí živly ho podporují v  jeho bytí 
a radostně působí. Je nutné se na Lohengrina zaměřit, abychom s ním zís-
kali spojení. Lohengrin to také byl, který přišel k  Prastvořeným se žalo-
bou, že již žádný lidský duch nepřichází více do ráje, na což Prastvoření 
prosili Imanuele o rychlou pomoc. Ale to byl již Parzival připravován na 
těžkou cestu ve hmotnosti. Když Parzival sestoupil dolů do hradu, potkal 
Lohengrina klečícího v pokoře, který obdržel zesílenou sílu pro věčný 
koloběh v  tak nádherném stvoření. Amfortas byl oproti tomu jako král 
sesazen, zůstal tam však ještě jako rytíř, protože jeho provinění bylo 
jenom lehčího stupně, ale byl z  dráhy vymrštěn a  na jeho místo byl po-
sazen jiný. Velký strážce Lohengrin, nade vše čistý, jasný a  pravý, svůj 
úřad splnil s díkem. V tomto smyslu to vysvětlil Pán několika slovy. Žel, 
bylo velmi málo času na to, aby mohl dát o  Lohengrinovi zcela rozsáhlé 
působení.

To vše by Pán byl vysvětlil v těch devíti svazcích. Tak jak působí Lo-
hengrin, mají působit všichni učedníci, apoštolově, rytíři v  Pánovi, v  té 
nádherné hrubé hmotnosti, až nahoru ke svému domovu.

„O to se snaž, lidský duchu, abys byl věrným a pravdivým. Jenom tak 
ti bude otevřený ráj. Boží moudrost vládne světem. Usilujte lidé, abyste 
vytušili poznání svého bytí a vaší velikosti.“

Tak ke mně mluvil Pán.
A  zase smím sepsat to, co mluvil Pán, protože se jedná o  působení. 

V podstatě je nutné k tomu říct, že to záleží jenom na samotném člověku, 
aby poznal Svaté Poselství, tak bude působit. Proto musí být Poselství  stu-
dováno, důkladně se s  tím zabývat a  procítit je. Jenom tak se mu to stane 
vlastním, nikdy jinak. A to většinou často chybí také u mnoha povolaných.

Začněme u zpečetění, kde každý bude tázán:
„Věříš v Boha?“
A když se dále zeptají:
„Chceš mu náležet?“
Odpovídá se slovem „Ano“. Musíme si představit, co to znamená dát 

Bohu tento slib. Je to nejdůležitější okamžik celého bytí, že mu smíme vě-
domě patřit. Jaký závazek s  tímto  „Ano“  vznikl, musí si každý zcela 
ujasnit a  uvědomit. Tak se dostanu k  tomu, co chci vlastně říci: Touto 
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příslušností vznikla velká povinnost, být takovým, zařídit si celý život tak, 
aby se nositel kříže stal a byl vzorem v každém směru.

Proto Pán řekl:
„Vaše bytí a život se musejí stát bezúhonnými v řeči, jednání i v činu.“
Jen tak si můžeme zjistit, zda působí podle svatého Zákona. Laskavost 

v  každém ohledu, ale vycházející z  nitra, to u  mnohých chybí. Nesmí se 
dělat žádný rozdíl, jak se to často děje. Stačí jen otevřít oči a pozorovat. 
Zdravíme jen určité lidi, často nezdravíme vůbec nebo jenom přes rameno. 
Ba dokonce často ani nepoděkujeme. Jak je to ubohé, jak odpudivě to pů-
sobí na bližního. To musí člověk prožít. Být nositelem kříže zavazuje 
v každém směru, v  co největší míře působit vzorně, být ušlechtilý, a což 
teprve povolaní. Člověk může zažít, vidět a pozorovat nejnemožnější věci: 
Každý by se měl sám sebe ptát a odpovědět si:

„Jsem úplně čestný? Chci být věcný? Jak žiji? Jak se chovám? Jak se 
dávám svým bližním? Jak působím na bližního?“

Aby se každý z nás zeptal:
„Nedělám žádného rozdílu?“
To vnější je však jeho vlastní úloha, která ho zavazuje, aby rozpoznal 

všechny mezery vzdělání ve styku se svými bližními. To by si měl vzít 
každý člověk k srdci, to je to nejdůležitější. Jenom tak bude každý půso-
bit ve smyslu Pána a nikdy jinak.

Pán mluvil:
„Jednejte tak, potom se před vámi postupně stane vše živoucím a vy 

budete moci v duchu jako vidoucí pozorovatelé nechat přes sebe přejít 
vlnění a tkaní ve stvoření. V Božském je se shora dolů proudění Bož-
ských světelných vln v činnosti. Teprve v Hradu Grálu dochází k výměně 
a nasazuje vně Hradu proudíc dolů, potom kroužení, které vyvolává a po-
hybuje všemi stvořeními.  Takový je velký obraz formy všech pohybů, 
tedy přírodní síly.“

Kruh bytostného
Pod kruhem rozumíme zcela něco jiného, než co se jednoduše označuje 

bytostným. Tyto dosud mnou označované, ve svém působení zformované 
směrem dolů a zase nahoru, jsou proudící světelné vlny, které běží mezi 
velkými proudy, tedy v mohutné a přímé linii a řetězci, které jsou ve spo-
jení s Hradem Grálu. Nejsou to kroužící síly, v tom spočívá rozdíl. Také 
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kroužící síly jsou ve svém působení zformovány. Avšak jsou jiného druhu, 
které mohly vzniknout jenom křížením vyzařování, tak jako bytostní. 
Ještě o tom nic nevíte, nebo jenom velmi málo.

Tento krouživý pohyb má svůj vznik, tedy začátek, v  oddělení pozi-
tivního od negativního, které vychází z Hradu Grálu a co jsem označil na 
začátku mého dnešního vysvětlení jako změnu proudění.

Obě velká proudění způsobují a pohánějí velký koloběh světového dění 
a všechno je jimi udržováno.

Bytostnost dolů daruje, duchovní také dolů proudí – ale s tím rozdílem, 
že duchovní působí přitažlivě savě nahoru –, tímto je všechno udržováno 
a působí a žene koloběh světového dění.

Oddělením pozitivního od negativního existují dva druhy záření, které 
běží mezi velkými proudy, zatímco nad Hradem jsou oba druhy 
jednotné. Všichni bytostní mají vlastní teplo až po hmotu a  prohřívají 
všechny úrovně, darujíce v každém směru.

V  kruhu bytostného se všichni bytostní stahují dohromady, vyrábějí 
semena, skrz toto se vytvářejí od bytostných skupin centrály k vytváření 
přírody jako hory, řeky, lesy, louky, pole, země a  nerosty a  rostliny, ale 
také zvířata, která postupně obdrží formu, která se sice za čas rozplyne, 
budou vsáknuty, proto se nazývají skupinové duše.

Jedno si může zvíře podržet, pevnou formu láskou k člověku. V nej-
vyšší sféře jsou také zvířata nejčistšího druhu, která jsou také inkarnová-
na na zemi. Viz Ajax, Pánův pes. Avšak všechny formy vázané na jedno 
místo, elementy, nemají žádnou duši.

Jen zvířata jsou na místě ve stvoření nezávislá, mohou se volně pohy-
bovat, mají vlastní jádro, tedy duši. Můžeme vidět, jak důležité jsou prou-
dy vlnění pro vznik, vývoj, pro všechno ve stvoření. Vlny jsou proudy, 
především bytostné a  duchovní. Jsou to druhy záření, hranice záření 
a systémy záření a tak dále … k zformování a pomoci a rozvoji od Hradu 
až k nám dolů.

Takové je také oddělení poslední duchovní úrovně, oddělení positivní-
ho od negativního, které je hned patrno u vypuzení duchovních zárodků, 
jako při vzniku v průběhu vývoje – v těle matky vajíčko dítěte – všechno 
je jednotný zákon. Zvířata jsou formována také z bytostných vln proudě-
ní, spojením bytostného, protože v  každé úrovni je vývoj a  formování 
k vývoji, k proteplení, prohřátí, a to všechno od Hradu dolů. Tak vidíme, 
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že se můžeme jako hosté v nádherném Stvoření rozvíjet, poznávat a pů-
sobit, můžeme být v duchu vědoucí pozorovatelé, vlnění a tkaní nechat ve 
Stvoření proudit nad námi, všechny bytostné v  každém druhu, což zase 
slouží k udržení, k prohřátí celého Stvoření, nádherného díla Nejvyššího. 
Tisícerý dík!

Pán píše:
„Napsal jsem vám své Poselství, pro vás, nemnohé, abyste se naučili 

poznávat, pochopit k vašemu vzestupu. V případě, že se to nepodaří, tak 
musí vyvinutý lidský duch být stažen zase zpátky až k té hranici, kde se 
nemůže více vyvíjet k vlastnímu sebevědomí a z níž už duchovní semena 
nebudou nikdy vypuzena.“

Obrazy stvoření
Nádherná je pomoc Světla pro hledajícího člověka. Cílem obrazů stvo-

ření je, aby pomohly lidem lépe pochopit svaté Poselství, dát celkový ob-
raz se shora dolů a ze zdola nahoru. Tak, jak nás to učí Poselství. Obrazy 
mají pravé nositele kříže nutit k tomu, aby se více zabývali věděním, aby 
tímto měli před sebou svaté Poselství v  celkovém obrazu. Obrazy mají 
také přispívat k tomu, abychom o všem přemýšleli. Má se s přesvědčením 
mluvit o  obsahu těchto obrazů, neboť každý svaté Slovo přijme jinak. 
Různá zobrazení na kresbách mají pozorovatele nutit k  zamyšlení. Tak 
musí být všechno uvedeno do života, musí proto přijít více přesvědčení. 
Tyto obrazy jsou dány od Pána, a ruka se nechala nésti v duchu a pokoře. 
Takové jsou také věty, které jsou již dány v úrovních.

Každý se má zcela sám zajímat o to, zabývat se tím, ve svatém Posel-
ství hledat, jak a kde všechno stojí. Tak má každý celé Poselství o mnoho 
lépe a živěji před sebou. Jenom tak může a přijde každý rychleji k cíli.

Obrazy jsou rozděleny na čísla 1, 2, 3, to má zvláštní smysl a  účel, 
který má každý hledající sám poznat a sestavit. V tomto pořadí obrazy ve-
dou a  učí pozorovatele. Na obraze číslo 2  je uveden krystal, který má 
ukázat, že je celé stvoření sestaveno se shora až dolů, jako trojúhelník 
a v číslech. Člověk to musí již uvidět, ať to chce, nebo ne.

Proto božský Trigon: Bůh – Ježíš – Imanuel, Imanuel – Maria – Ir-
mingard, stavba těla: hlava – ramena – sepnuté ruce, sluneční paprsky, 
také paprsky na kresbách.

Všechno to jsou trojúhelníky,  tak také čísla od 1 do 24. O tom má 
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a musí být nucen přemýšlet každý sám, aby byl pozemsky a duchovně čilý 
a bdělý.

Potom ještě něco zcela důležitého: Člověk se musí naučit, modlit se 
bez slov. Přitom si sestaví obrazy, celkovou výstavbu, přehled až nahoru 
k Imanuelovi, k  Bohu. Tak již může dostat spojení, když pocítí čistotu 
a touhu. Cítí, jak je to všechno krásné, svaté Slovo, smět mít vědění, umět 
si v  obrazech představit záření, které z  jednoho místa vycházejí, nesou 
vzhůru, a které nelze odít do slov. Prosba a dík potom přicházejí beze slov. 
Neboť každý musí ze sebe vydat to nejlepší. Jenom tak je to možné 
beze slov krásně a  čistě se zachvívat, neboť čistota musí být dosažena 
v každém případě. K tomu mají také dopomoci obrazy v pohledu vzhůru 
k Bohu, Pánu, skrze velikou Lásku, která k nám směla přijít přes Imanuele. 
Děkujme, probouzejíce se tisíckrát ve slibu, že se budeme o hodně více 
snažit. Potom, ano, jenom potom, můžeme počítat se Všemohoucností 
Boží.

„Stůjte v modlitbě k Pánu a dejte se cele.“
Tak mluvil Pán.
Zase něco, co řekl Pán:
„Každý poctivý člověk si již nyní staví tisíciletou říši, již nyní, jinak to 

není možné. Ale kdo se již nyní poctivě snaží, ten to dokáže. Skoro žádný 
člověk se nesnaží, aby čistě myslel, přijít do spojení s bytostným, neboť 
bez bytostného není žádného vzestupu. Dal jsem vám dost pokynů. Dbát 
na duchovní tlak, vidět více než vlastní stupeň, to leží již v duchovním se-
mínku, to patří k jeho nejvlastnější povaze.“

Proč byl Syn Boží zavražděn
Je to již dávno, když lidé hledali jenom pohodlí. A to i při vraždě Ježí-

še. Ačkoliv povolaní byli kolem něho, kteří již se vzdělávali za Abd-ru-shi-
na, protože většina jich pocházela z rodu Is-Ra. Jednotlivci byli duchovně 
povzneseni ke slibu na Patmos, kde jim bylo všechno dáno, největší prožití 
a neochvějná síla, aby jednou mohli na zemi sloužit nejprve Synu Božímu 
Ježíši a později Parzivalovi Imanuelovi.

Měli celým svým bytím stát při Ježíši, aby Ježíš, nerušen na své po-
zemské pouti, měl ochranu proti silnému temnu. Proto byli určeni povo-
laní, aby pomohli Synu Božímu v  každém směru, kteří byli zase 
inkarnováni, neboť již dovršili svůj vývoj. Jejich cítění by jim mělo 
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všechno říci, duchovně i pozemsky, aby správně jednali podle zákona.
Avšak temno hledalo cestu a také ji našlo, aby v jakékoliv formě od-

vrátilo povolané na jejich dráze, v jejich úloze. Protože nebyli bdělí, i když 
byli vzdělaní ve své úloze, nechali se ovlivnit temnými proudy. Povolaní 
byli všichni dobře situovaní obchodníci, k nimž chodil Ježíš jako domů. 
On je učil a vedl.

Ale jak se stávalo, táhli obchodníci často daleko do země, do vnitra, 
aby mohli uskutečnit obchody, a přitom zapomněli na Syna Božího, že byl 
obklopen silným temnem. Cítění by jim bylo řeklo, aby byli na pozoru. 
Ale kdyby byli bdělí, věděli by velmi dobře, že Syn Boží velmi trpěl, což 
museli vytušit, že se v jejich nepřítomnosti může cokoliv odehrát. Došlo 
také k povstání, kde se temno silně postavilo do popředí. Ačkoliv Židé vo-
lali  „Hosana“,  „Hosana“, brzy na to získal nadvládu vliv temna, který 
Židy přeladil a  volali:  „Ukřižuj  ho.“ Jidáš čekal před branou  „Getse-
manské“ zahrady na Ježíše, který se modlil, aby kalich hořkosti od Něj 
odešel, protože již věděl, co se s ním stane. Tu políbil Jidáš Ježíše na tvář 
na znamení, že je to On. A to všechno za jeden pytlík peněz.

Byl to Jidáš, který vydal Ježíše. Těch několik málo povolaných, kteří tu 
byli, nebyli tak silní, aby podali námitku u Piláta. Tak došlo k velkému se-
lhání. Povolaní, kteří byli všichni vysoce vážení obchodníci, museli by 
tenkrát důrazně, se vší silou, podat protest u Piláta, museli by ho k tomu 
přinutit, aby Ježíše nikdy nepostavil před soud. Stalo se tak, protože po-
volaní tehdy nenaslouchali svému citu a  prakticky nechali Ježíše bez 
ochrany. Plán temna vyšel: Ježíš byl posmíván, hanoben a pošpiněn.
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Vzpomínky

Uplynuly jen dva roky od doby,  kdy mě milost  Nejvyššího přivedla 
k tomu, který podobně jako Kristus pobýval mezi námi jako člověk, k Pá-
novi celého stvoření – Imanueli.

Směl jsem přijmout to, čehož velikost lidští duchové jinak nedokáží ani 
vytušit – zářivou blízkost Božího světla a začátek obratu světů.

Nevěřícně, kroutíce hlavou, budou lidé poslouchat, když o tom budu 
vyprávět. Já jsem však byl naplněn jásavým díkem a pokorou za to, že 
jsem k Pánovi směl přijít, abych Mu sloužil zde dole, jednou na onom svě-
tě a na věčnost.

Od Tebe, Pane Imanueli,  který jsi  mi osobně požehnal,  si  vyprošuji 
sílu, abych ve všem jednal správně podle Tvé Svaté vůle.

Byla to jedna přítelkyně naší rodiny, která mi připravila cestu. Vyprávě-
la o mně Pánovi a pokusila se mě k Němu přivést. Pán to však zamítnul, 
protože už nechtěl více přicházet do kontaktu s lidmi, pokud to nebylo 
bezpodmínečně nutné.

Na Vánoce roku 1940 jsem ležel těžce nemocný v posteli. Navíc byla 
má duše do největší hloubky rozdrásána vnitřním prožíváním, které mně 
a mojí rodině způsobovalo velké trápení. Často jsme u mojí postele vedli 
rozhovory o posledních věcech života, aniž bychom byli schopni o nich 
nabýt jasnou a úplnou představu.

V době této velké tělesné i duševní nouze se naše známá opět zeptala 
Pána, zda by mě přeci jen nechtěl poznat. Nato Pán odpověděl, že bych 
k němu musel přijít sám od sebe.

Vůbec jsem však nevěděl, že Pán v této době putoval po Zemi. Naše 
přítelkyně nám o tom nikdy nepověděla. Vyprávěla nám jen o jedné zná-
mé,  kterou oslovovala „paní  Marie“,  a o  její  schopnosti  ukazovat  cestu 
k tělesnému uzdravení. Bylo nám sice nápadné, že během mé choroby už 
o paní Marii vůbec nemluvila, ale nezamýšleli jsme se nad tím. Nakonec 
jsme ji jednoho dne sami poprosili, zda bychom směli paní Marii navštívit. 
Paní Maria, stejně jako Pán, s tím souhlasili. O tom všem jsme se však do-
zvěděli až později. Každopádně jsme se k nim dostali na vlastní přání, aniž 
bychom dopředu věděli, co nás čeká.
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Naše cesta vedla tehdy v únoru 1941 přes Drážďany do Kipsdorfu. Až 
v Drážďanech jsme se od naší přítelkyně dozvěděli, že návštěva, kterou 
jsme považovali jen za lékařskou konzultaci, byla určena také manželovi 
paní Marie. Neznali jsme tehdy ani jeho skutečné jméno. Byli jsme proto 
vcelku přirození a bez jakýchkoliv duševních očekávání. Ve velké přijímací 
místnosti  jsme se  seznámili  s  paní  Marií  a stejně tak s dcerou rodiny, 
slečnou  Irmingard,  a  nakonec  i  se  samotným  pánem  domu  –  panem 
Bernhardtem. To je pozemské jméno Pána.

Jak dětsky prostý a jednoduchý byl tento začátek, který nás, nic netuší-
cích, vtáhl do víru událostí, jejichž velikost je pro pozemské lidi nepřed-
stavitelná. Naše přítelkyně, paní Egli, byla prostředníkem k tomuto sezná-
mení, za což jí budeme navždy vděční.

Už při prvním setkání nás zaujala vážná a moudrá Pánova zdrženlivost, 
která se uvolnila až ve chvíli, kdy se projevilo určité stejné naladění příto-
mných. Téměř vždy bylo u Něho možné spatřit tichou plachost před lidmi, 
kteří by mu přece stejně nerozuměli, nebo by ho dokonce odmítli. Už pří-
liš trpěl mezi nimi, a proto už ani nechtěl poznat nikoho dalšího. Není to 
snad dvojnásobná milost, že jsem navzdory tomu směl k němu přijít?

Pán byl střední postavy. Jeho přímo útlé nohy ladily s ušlechtile tva-
rovanýma malýma a štíhlýma rukama. Pod vysokým čelem však svítily 
velké,  hluboké tmavohnědé oči,  které  stejně  tak ladily  s  jemně snědou 
barvou jeho pokožky.

Naše první rozhovory jsme odpoledne vedli o věcech každodenního 
života a o velké válce zuřící od roku 1939, stejně jako také o našich dětech, 
dokud mě Pán nakonec nevyzval, abych ho následoval nahoru do jeho pra-
covny. Mezitím paní Marie dávala rady mé manželce a dětem.

Až později jsem se dozvěděl, že Pán, jehož jsem i podle jeho slov vní-
mal jako spisovatele, nevedl rozhovory ve své pracovně s každým, a tak 
jsem byl o to šťastnější, když se tyto naše rozhovory během krátké doby, 
kterou ještě strávil na Zemi, častěji opakovaly.

Při této první návštěvě jsme hovořili o mém osobním postoji, kdy jsem 
vyslovil názor, že Krista, jehož podobizna mimochodem zdobila stěnu pra-
covny,  považuji  jen  za lidskou bytost  a člověka hledajícího  Boha – za 
velkého proroka. Avšak Pán řekl, že o tom budu brzy smýšlet jinak.

Naše rozhovory jsme věnovali také osadě u Vompu, která byla zřízena 
pod Pánovým vedením a ze které jsem směl zahlédnout mnohé fotografie. 
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Při pohledu na tyto záběry mě trápilo nedokonalé vnější propracování bu-
dov,  stejně  jako  postavy  andělů  na  bankovkách,  které  byly  v  té  době 
v rámci osady vydávány. Pán se mnou souhlasil a mínil, že to si vyžaduje 
pomoc osobitých stavebních poradců.

V to odpoledne jsem se rovněž dozvěděl, že Pán napsal zásadní knihu: 
Poselství Grálu. Nechtěl mi ji však příliš ochotně poskytnout, protože se vůči 
úřadům zavázal, že dílo nebude šířit. Jelikož jsem ho však sám o to prosil, 
abych směl do něho nahlédnout, Poselství jsem přeci jen obdržel, s upozorně-
ním, abych ho četl jen v nejužším kruhu. Pán mínil, že při čtení určitě velmi 
brzy zjistím, že to všechno ve mně dříme, doposud však neprobuzené. Nyní si 
to však jasně uvědomím a z očí mi bude sňata páska. Ve chvíli, kdy mi to 
sdělil, byl bych mu nejraději „s jásotem padl kolem krku“.

Během této první hodiny, kterou jsem směl strávit u Pána, mi kromě ji-
ného řekl, že se bez ohledu na to, zda tomu věřím nebo ne, ukáže, že na 
jeho příchodu na Zemi závisí celý další osud světa a jen on jediný mu 
může přinést záchranu. Tato slova jsem však tehdy nechápal, protože jsem 
nevěděl, kdo pan Bernhardt ve skutečnosti je.

Poprvé jsem se též dozvěděl, že člověk v sobě nemá nic božského, ale 
jen duchovní. Toto pro mě bylo úplně nové, vlastně neuvěřitelné vysvět-
lení.  Jiskra,  která  mě od  mládí  poháněla,  abych svým cítěním usiloval 
o výšiny, není tedy podle Pánových slov božského, nýbrž jen duchovního 
původu. Jen tímto jediným objasněním se v té chvíli ve mně zřítila celá 
stavba mého falešného poznání a cítění.

V souvislosti s některými mými básněmi, které naše přítelkyně kdysi 
dala Pánovi, mi Pán řekl, že mám silné „vedení“. Také tento pojem, stejně 
jako působení tohoto vedení, byl pro mě úplně novou skutečností.

Dříve než jsme opět sešli dolů, mi Pán podal ruku a řekl, že se ještě 
naučím mu rozumět, ba dokonce, že budu možná smět s ním pracovat.

Byl jsem tehdy sice vším, co jsem se směl dozvědět, velice pohnut, ale 
nevěděl jsem, co si s tím počít. Jaká milost spočívala v tomto prvním se-
tkání, jsem si uvědomil až později.

Krátce poté, co jsem se vrátil domů, jsem se s ohnivou horlivostí pustil 
do čtení Poselství, které mě na jednu stranu sice nadchlo, na druhou stranu 
však ve mně vyvolalo velké rozpory v mých názorech. Jaký pyšný je jen 
lidský duch ve své malosti, když věří, že může Slovo kritizovat, ba dokon-
ce si přát jeho změny. Když mi Pán později vysvětlil, že na Poselství nesmí 
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být změněno ani jedno slovo, bylo mi to zpočátku vcelku nepochopitelné. 
Dnes vím, že Poselství v celé jeho velikosti nemůže žádný člověk nikdy 
pochopit a že k nám dolů přišlo od stupňů Božího trůnu. Proto ho žádný 
tvor nebude moci nikdy změnit. Jen samotný Pán.

Čtení Poselství mě duševně tak silně rozrušilo, že jsem Pána písemně 
požádal o další rozhovor, přičemž jsem mu vysvětlil, že tyto věci jsou pro 
mě smrtelně důležité, a proto bych si rád poslechl jeho názory na různé ne-
jasnosti,  které ve mně vyvstaly.  Pán mi na to odepsal,  že jsem u něho 
kdykoliv vítán, jen se mám včas ohlásit.

Tak začaly mé návštěvy u Pána a dnes bych si přál, kéž bych mohl být 
s Ním mnohem častěji. Tehdy jsem ještě nechápal všemohoucnost jeho na-
rození na Zemi, o to méně jeho slova, že kdo jednou zkříží jeho cestu, ten 
je postaven před velké rozhodnutí, které musí učinit, anebo které už za-
čalo: přijít k poznání, nebo zahynout. Sám zdůraznil i význam slova, že 
naše přítelkyně byla jen „mostem“ v mém vedení. O to vděčnější jsem za 
to, že nejen má žena, ale i mé nejstarší dcery a můj syn směli sedět za Pá-
novým stolem a osobně s ním hovořit. Buďme si proto všichni, kdo usilu-
jeme žít podle jeho Slova, navždy vědomí tohoto velkého daru, abychom 
naplněni tak velkou milostí směli Pánovi sloužit na věčné časy.

Jak často jsem během tohoto krátkého roku 1941 směl být s Pánem, si 
přesně nepamatuji. Tyto dny mého života jsou pro mě jako svaté slavnosti, 
vyňaté z každodenní všednosti, nezapomenutelné a při opětovném proží-
vání nepochopitelně velké.

Většinou jsem k Pánovi přijížděl autem a pokaždé jsem věděl, že jsem 
s radostí očekáván. Během jedné z dalších návštěv mi Pán položil otázku, 
co zamýšlím dělat po skončení války. Na mou odpověď, že to, žel, nevím, 
mi Pán řekl, že si to myslel. Smysl těchto slov se ukáže až později. Vždyť 
každé předurčení člověka vychází z duchovního a musí být posuzováno 
z duchovního pohledu.

V tento den jsem s Pánem opět vedl v jeho pracovně ty nejživější roz-
hovory, ačkoliv ani tehdy jsem si ještě celkem jasně neuvědomoval jeho ve-
likost. Během jednoho velmi vážného rozhovoru o postavení člověka ve 
stvoření mi Pán řekl, že přišel na Zem jako Boží vůle, jako část Boha, aby 
pokračoval  v  poslání  Božího  syna Krista.  Poprvé  přede mnou vyslovil 
slova, která pronesl i Kristus: „Já jsem.“ – „A i když to nyní ještě nedoká-
žete poznat,“ dodal, „později to poznáte.“
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Plný předtuchy jsem přijal tehdy tato slova, která byla tentokrát vyslo-
vena v pevné naději na mou „spolupráci“.

Pán mě zároveň poprosil, abych se naučil stát oběma nohama pevně na 
zemi. Tak budu moci všechno snadněji zvládnout. To bude potřeba zejmé-
na během následujících pěti, šesti měsíců. „Jste jako vzdušný balón,“ řekl 
mi s přátelským úsměvem. „A úkolem vaší manželky je stáhnout vás vždy 
znova zpět na zemi.“

Přidělená úloha, naučit se vědomě pevně stát na zemi, mi zpočátku při-
padala těžkou. Ale jak jinak bychom byli my, lidé, schopni splnit naši úlo-
hu – prozářit duchem všechno pozemské –, když ne právě tím, že budeme 
v pozemském pevně stát a nebudeme se nad ním bez opory vznášet.

Pán mi tehdy osobně daroval také knihu „Doznívání k Poselství Grálu“ 
a vysvětlení Desatera Božích přikázání, stejně jako modlitbu Otčenáš.

Během mé následující návštěvy, jíž se zúčastnila také má rodina, mluvil 
Pán o působení Poselství. Jelikož lidstvo nejenže nekoná podle vůle Stvoři-
tele, ale ani ji správně nezná, musí Boží vůle nutně v určeném čase zničit 
všechno, co se jí nechce podřídit. Tato doba, podle jeho slov, pro Stvoření 
právě nadešla. Proto je Pán, jako syn Nejvyššího, nyní na světě. Přináší už 
tak dávno zvěstovaný soud, aby se odteď už všechno řídilo jen podle něho, 
anebo propadlo záhubě.

Protože však lidstvo následováním nesprávných cest nesprávně ovlivňu-
je také celý hrubohmotný svět, bude tedy muset přijít, i čistě navenek, tedy 
hrubohmotně, ke zřícení všeho, dříve než nastane nová výstavba. Až když 
to lidé poznají v celém rozsahu, naučí se znovu žít v pokoře před Bohem 
a budou jen jeho jediného s díkem vzývat.

Jaká zkáza však bude potřebná, než si to Boží Vůle vynutí! Až když se 
lidé naučí rozumět všem dějům v celém Stvoření, pochopí úplně, že i hru-
bohmotnost a bytostné síly, které jsou její hnací silou, budou a musí spolu-
působit při velkém třídění. Neboť tak, jak spravedlivě a jasně působí záko-
ny Stvoření, tak se musí z podstaty věci neúprosně postavit vůči všemu, co 
se jim duchovně a pozemsky nechce podřídit. A tuto neochotu podřídit se 
projevují lidé už celá tisíciletí. Jenže když to podle jejich názoru po celá ti-
síciletí nebylo jinak a zdánlivě se to nezměnilo, věří, že to i nyní musí jít 
dále tak, jako doposud. Neumí si jednoduše představit, že po nekonečné 
trpělivosti Stvořitele musí nyní nadejít den velkého obratu, že přeplněný 
pohár  každou  chvílí  přeteče.  O  to  větší  pak  bude  zděšení  nad  touto 
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nepředstavitelnou proměnou,  která  lidstvo  v  blízké  době  očekává,  ba 
dokonce už začala.  Hluboce zasažení  jsme naslouchali  těmto Pánovým 
slovům a ještě dlouho jsme o nich hovořili.

Čím hlouběji jsem se do Poselství ponořil, tím jasnější se mi postupně 
stávala představa o velikosti Toho, kdo nám ho přinesl. Tak vzrůstalo i mé 
porozumění pro mnohé, co Pán při své nekonečné rozvaze a dobrotě vy-
konal, nebo také nevykonal. Nejzřetelněji se to ukázalo, když Pán mluvil 
o jiných lidech nebo když vyprávěl o věcech ze svého vlastního života. 
Často se přitom projevilo také jeho slabší spojení s tělesnou podstatou ve 
vztahu k nám lidem. Proto Pán nechápal zlo v lidech ani boj, jenž lidé vše-
mi prostředky vedli proti  Slovu, které přinesl a které mělo být pomocí 
shora právě pro ty, kdo proti němu bojovali.

Hlavní  chybou  člověka  se  mi  zdá  být  to,  že  až  příliš  často  jsou 
středobodem jeho prožívání vlastní malá přání.  Tím se jen velmi těžko 
otevírá čistému chtění ze Světla. To je asi jeden z důvodů, proč Pán nako-
nec  zrušil  povolání  k  službě,  která  vyslovil  na  Vomperbergu.  V jedné 
z jeho přednášek (Vánoce 1934) Pán řekl, že bude muset hrubohmotnost 
opět opustit, pokud kruh věrných okolo něho nebude dost pevně utvořen. 
O tom, že se tento ochranný kruh okolo něho neutvořil, svědčí fakt, že Pán 
opětovně zrušil povolání těchto učedníků ke službě.

My, lidé, tím bez pochyby neseme svůj podíl viny na tom, že Pán už 
není mezi námi. Je to skličující svědectví o naší slabosti.

12. března 1938 Pán opustil Horu a byl na základě obvinění vzat do 
vyšetřovací vazby. O této době mohou podat svědectví ti, kteří tyto hrůzy 
spoluprožívali, stejně jako o zabavení celé osady, která později připadla stá-
tu. 27. března 1939 Pán odešel do Kipsdorfu, kde pobýval až do svého od-
chodu ze Země.

Také v roce 1941 byla proti  Pánovi vedena nová vyšetřování,  která 
však  stejně  tak  nepřinesla  žádné  výsledky.  (Poselství  Grálu  a  všechny 
s ním související spisy byly zakázány a zabaveny už dříve.)

Toto obnovené konání proti Pánovi ho velmi silně skličovalo, jelikož už 
před lety byla všechna proti němu vznesená obvinění soudem prohlášena 
za falešná.

Právě v tomto období jsem byl častěji hostem v Kipsdorfu. Doba oddě-
lování se Pána od pozemského se těmito událostmi jakoby urychlila. Až 
tehdy vlastně začalo Pánovo tělesné utrpení. Odpoutávání se od lidí se po 
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těchto událostech stále více zesilovalo.
V něm, vyslanci Světla, vzbuzovali odpor.
Považuji za potřebné zmínit všechny tyto skutečnosti, abych pro lidi za-

choval pro pozdější dobu svědectví o tomto hanebném konání. Jen neko-
nečnou dobrotou Stvořitele je možné vysvětlit, proč Země ještě nebyla zni-
čena.

Na Vomperbergu jsem nad vchodem do domu smutku našel tento vý-
rok:  „Nechť se  můj  duch probudí  k  radostné tvořivosti!“ Kolika lidem 
však bude ještě dopřáno toto radostné probuzení se na onom světě, když 
lidé nedokáží nebo nechtějí poznat Světlo?

Chci se však podělit o své vlastní zážitky. Pán často dobrotivě a od-
pouštivě  mluvil  o  lidských  slabostech,  které  se  navzdory  všemu  vždy 
znovu pokoušel pochopit. Rád vyprávěl také o svých velkých cestách do 
dalekých zemí a o zážitcích z doby svého mládí. Vzpomínám si, jak Pán 
vyprávěl o hodině tance, kterou zažil společně se svým bratrem. Potkal 
tam jedno děvče, které Pán vnímal jen v čistotě a dobrotě, zatímco jeho 
bratr o tom samém děvčeti smýšlel úplně jinak. Už tady se ukázalo právě 
jeho osobité vnímání všeho pozemského, stejně jako způsob, jakým Pán, 
obrácen ke světlým výšinám, tyto věci chápal.

Z rozhovorů s Pánem zmíním ještě následující události:
Do poslední chvíle Pán věřil, že dění, které měl přinést Zemi, se bě-

hem  jeho  pobytu  na  Zemi  naplní  a  bude  jím  duchovně  usměrňováno 
a řízeno. Podle toho směroval své plány a myšlenky. Až krátce před svým 
odchodem ze Země – jak nám o tom vyprávěla paní Marie – věděl, že 
všechno se bude vyvíjet celkem jinak. Důvody si může domyslet každý 
sám. V tom, co jsem doposud uváděl, jsem to už naznačil. Lidé budou 
muset sami usilovat, aby pod tlakem síly Světla dozráli a ukončili svůj vý-
voj na Zemi.

Pán nikdy neměl dar tzv. jasnovidectví. Často říkal, že se vůbec ne-
zabývá jemnohmotnými ději týkajícími se jednotlivce. Odmítal lidem říci 
něco o jejich takzvaném osudu nebo jim dávat rady ohledně jejich konání.

Na základě předcházejících událostí  Pán už nechtěl, aby se Poselství 
překládalo do jiných jazyků. Dokonce se podle Pána měli lidé, mluvící ji-
nými jazyky, naučit německy, aby se po skončení doby svého učení v Ně-
mecku vrátili do své vlasti a tam působili dále s nepokřiveným duchem. 
Spojení  s  Pánem mělo  být  trvale  udržované  vysíláním těch,  kteří  byli 
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povoláni k duchovnímu vedení v cizině, do jeho působiště. Také Pán měl 
příležitostně podnikat cesty do jiných zemí. Toto všechno se však nyní 
změnilo.  Avšak  jen  povolaní  budou  smět  v  budoucnosti  přeložit  svaté 
Slovo do jiného jazyka.

Poselství smí být podle Pána vždy jen „získáno“, tedy ne darováno bez 
určité protislužby. To vlastně odpovídá i prazákonům: Jen ten, kdo sám 
dává, může požadovat.

O blízké budoucnosti  Země mluvil  Pán jen velmi všeobecně.  Podle 
jeho slov bude záležet na postoji lidí. Technický vývoj by v takovém pří-
padě čekaly obrovské změny. Uhlí, jako zdroj energie, by bylo nahrazeno 
nově  objevenou  silou  záření.  (Zejména  horníci,  pracující  pod  zemí,  se 
z toho budou radovat.)

Člověk se naučí překonávat vhodnými opatřeními účinky zemské při-
tažlivosti. Obrovské vzducholodě – stroje připomínající něco mezi letadlem 
a lodí – budou, využívajíce novou sílu záření, zabezpečovat dopravu nad 
moři a budou schopny přepravit stovky cestujících. Toto jsou vyhlídky na 
nadcházející staletí.

Když je řečeno, že „německý duch“ a všechno německé má světu při-
nést duchovní proměnu, avšak zřejmě až po bolestné očistě od všeho fa-
lešného, neznamená to, že se to týká všech Němců a jenom jich. Je celkem 
možné, že jen velmi malá skupina lidí najde k tomu sílu, jelikož to závisí 
jedině na tom, kdo bude ještě schopný se včas vyvinout tak, jak to chce 
Světlo. Nechť je to pro nás stálým varováním i povzbuzením současně.

Postoj Pána k církvím, o němž jsme často hovořili, dostatečně jasně vy-
plývá z Poselství.  Jako výmluvná paralela k době před 2000 lety může 
sloužit událost, kdy Toho, který nám, dnešním lidem, přinesl Světlo, kněží 
evangelické církve vyloučili  z  křesťanské církve  jako  následek jednoho 
rozhovoru kvůli jmenování svého představitele Alexandra do úřadu.

Pánova pracovna byla vždy vyzdobena květinami. Pán miloval zejména 
orchideje. Snad nikdy jsem k němu nepřišel bez květů. Toto zmiňuji proto, 
že i v tomto jsem pociťoval velké vedení, nám často tak nepochopitelné. 
V této válečné době se totiž květiny sotva daly koupit a právě orchideje 
byly k mání jen zřídkakdy, avšak mně se vždy podařilo sehnat je a přinést 
Pánovi. Často jsem nechápal,  jak to navzdory všem ostatním těžkostem 
bylo vždy znova možné. O to více mě však naplnila vnitřní radost nad tou-
to zdánlivě bezvýznamnou skutečností.
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Pán mi vyprávěl, že mu Prakrálovna zvěstovala, že se musí připravit na 
brzkou výstavbu velkého Božího chrámu na Zemi. Tento chrám, nejsvě-
tější  místo pro lidi,  měl být  postaven na Vomperbergu,  jako pozemský 
hrad Grálu, z něhož chtěl Pán zvěstovat Slovo celému světu.

Jak úplně jinak a z lidského pohledu jsem tehdy vnímal tato Pánova 
slova. Jak omezené je to, co jsme my, lidští duchové, schopni chápat a vi-
dět! Pevně jsme věřili, že výstavba chrámu na Zemi pod vedením Pána co 
nevidět začne, zejména proto, že několik dní po zjevení Prakrálovny, se 
objevil jistý posel ze zahraničí, který Pánovi přinesl přesné plány pro tuto 
velkou stavbu.

Byly to krásné knihy,  celé vázané v bílé kůži,  které obsahovaly po-
drobné údaje o výstavbě chrámu. Směl jsem je osobně převzít z rukou 
Pána a přečíst si je. Jeden k tomu omilostněný člověk směl toto všechno 
shora přijmout a sepsat. Zda tato stavba bude skutečně na Zemi postavena 
i po odchodu Pána ze Země, je v rukách toho, kdo je nyní nad námi. Měla 
to být největší stavba světa a Pán tehdy s úsměvem řekl: „Už jen samotný 
chrám bude vyžadovat obrovskou elektrárnu.“

(Několik slov o panu Ottovi Gieseckem, jehož Pán pojmenoval Otto 
Věrný.)

Dne 15.  června 1940 obdařil  Pán Ottu Věrného schopností  silného 
spojení s duchovní říší, což se počínaje tímto dnem stalo pro něho oporou 
a pro mě pomocí v mnohých situacích a ukazovatelem cesty tam, kde jsem 
se zejména duchovně musel nejprve učit rozumět, brát a dávat.

Často jsem do Kipsdorfu přinášel zprávy, které se nějakým způsobem 
týkaly  Pána.  Většina  z  nich  pocházela  od  jednoho  muže,  který  měl 
schopnost  vidět a cítit  věci,  jež byly jemnější  než hrubohmotnost.  Otto 
Věrný je často ověřoval nebo doplňoval. Pán mi nakonec jednou řekl, že 
se mu zdá, že jsem momentálně poslem zvenku, který mu má přinášet 
určité  zprávy.  To bylo  zejména  v  tom případě,  kdy jsem přinesl  zvěst 
o tom, že 16. září 1941 se objeví jistý muž Východu „v lesku krásného 
zjevení“. Pán mi později vysvětlil význam těchto slov, ale o tom zde dále 
nechci mluvit.

Mimořádně pěkný večer jsem prožil v létě roku 1941. Pán mě tehdy 
písemně vyzval,  abych u něj  přenocoval.  V ten večer jsem si směl číst 
z jeho děl „Ismael“ a „Poznání o stvoření“, které doposud nebyly vytištěny 
a  snad  ani  nikdy nebudou.  Jen málo lidských duchů pochopí  tato  díla 
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a sám Pán řekl, že jen nemnohým lidem na Zemi bude umožněno, aby se 
k nim dostali.

Vzal jsem si je s sebou do ložnice a v noci jsem z nich přečetl velkou část. 
Jediné přečtení samozřejmě nestačí. Navzdory tomu jsem však přitom poci-
ťoval cosi nadpozemského, co mě svou velikostí téměř úplně přemohlo.

Po večeři mě Pán pozval do svého pokoje a k mému překvapení paní 
Marie přinesla láhev červeného šumivého vína, o němž Pán věděl, že ho 
mám rád. S díkem jsem vychutnával tyto chvíle, naplněné neobyčejnými 
a harmonickými záchvěvy.

Následující ráno se Pán se mnou svezl v mém autě do Drážďan, aby 
zařídil některé soukromé záležitosti. Podobně jako večer, i nyní jsme vedli 
rozhovory o umění. Podle Pánových slov je opera vlastně nesmysl, pro-
tože slovo během děje není přirozeně řečené, ale zpívané. V budoucnosti 
bude smět hudba sloužit pro jevištní díla jen k podbarvení textu a děje. Zá-
roveň bude smět intenzivně spolupůsobit také filmové umění, například ke 
zviditelnění  duševních  pochodů  a  podobně,  ale  také  ke  zobrazení  do-
provodných jevů. Zkusme si například jen představit ve filmovém prove-
dení cval Wagnerovy Valkýry, uhánějící v oblacích. Přitom je zapotřebí 
myslet i na očekávaný technický pokrok ve filmovém umění.

V divadelním umění by se měly využívat i jemnohmotné síly tak, aby 
byli diváci uvedeni do stavu vizionářského vidění. Samozřejmě, že účelem 
divadla  budoucnosti  nemá  být  jen  samotná  zábava,  ale  také  skutečné 
vnitřní povznesení člověka, tedy podpoření duchovní podstaty v člověku. 
Pouze takovýmto směrem by se měl v budoucnosti ubírat i jakýkoliv tech-
nický  pokrok.  Ne  tak,  jako  doposud,  že  stroj  ovládá  člověka,  nýbrž 
naopak, aby stroj sloužil člověku k lehčímu otevírání cesty ke Světlu. Pro-
tože všechno, co bude v přicházející Tisícileté říši dáno lidským duchům, 
musí sloužit tomu, aby byli znovu přivedeni ke stupňům Všemohoucího. 
Rozum, jako nejvyšší pozemský nástroj, se musí znovu podřídit citu, což je 
nejvyšší duchovní poznání pro člověka.

Ve velkém pokoji kipsdorfského domu jsem si krátce zahrál na piano. 
Pánovi stačilo slyšet první tóny, aby okamžitě dokázal posoudit, jaké jsou 
mé vlohy pro hudbu. Následně jsme hovořili o Wagnerově hudbě. Řekl 
jsem, že jeho hudba nepředstavuje samostatné dílo, nýbrž že slouží jen 
k podbarvení dramatického děje děl velkého mistra. Pán se mnou souhlasil 
a  řekl  také,  že  má  velmi  smyslový charakter  a  je  tedy  pro  divadlo 
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vhodnější, zatímco jiní velcí mistři, jako například Beethoven, se přeci jen 
více vyvíjeli po čistě duchovní stránce. Chrámová hudba stojí podle slov 
Pána teprve na počátku svého vývoje, v níž i samotný Bach představoval 
jen jakýsi mezistupeň, a v budoucnosti bude překonána něčím o mnoho 
větším a vznešenějším. Tak to bude se vším uměním, tedy i s malířstvím, 
básnictvím atd.

Zatímco píši tyto své vzpomínky, ptám se sám sebe, zda po odchodu 
Pána ze Země přijde ještě taková doba rozvoje. Myslím, že lidé to mají ve 
svých rukou, zda se dožijí Tisícileté Boží říše, pokud se změní, nebo zda 
se přiblíží násilnému konci všeho duchovního zde na Zemi, pakliže se ne-
změní.

Pán pobýval 27. července 1941 v Eisenachu. Jeho srdeční těžkosti, kte-
ré neuměl objasnit žádný lékař, byly v tu dobu již velmi silné, a aby Pán 
odvedl  svou  pozornost  od  těžkých  zážitků  z  opětovných  výslechů 
Gestapem, které jím vnitřně velmi silně otřásly a způsobily, že se ještě více 
vzdálil od lidí, odcestoval s paní Marií a Ottou Gieseckem do Erfurtu a od-
tud do Eisenachu. Během mé návštěvy krátce poté, s mou ženou a dětmi, 
mi o tom Pán vyprávěl. Bylo pro něho nevyhnutelné navštívit místo půso-
bení Martina Luthera, jelikož si to vyžadovalo jeho poslání. Až při těchto 
slovech jsem si jasně uvědomil velké uzavření kruhu mezi Kristem a Pá-
nem. O Eisenachu mi říkala také paní Marie, jak po jedné velké očistné 
bouřce viděla na obloze nápis: „Sláva Bohu na výsostech.“ Také samotný 
Pán mi o tom vyprávěl.

Během této, nebo jedné z následujících návštěv, mi Pán řekl, že k mým 
dvěma nejstarším dcerám pociťuje silnou náklonnost. Možná to bylo dané 
spojením, které s nimi měl prostřednictvím mě. Rovněž řekl, že obě by 
mohly být bezprostředně přivedeny k novému, tedy bez pokřivenin dnešní 
doby. Doufám, že vnitřní očista, v níž jsme se my, rodiče, vždy znovu sna-
žili nechat děti vyrůstat, jim tuto cestu ulehčí a že si podobně jako můj syn 
Peter budou navždy vědomy nesmírné milosti, že směly pobývat v přítom-
nosti Pána.

O co silněji  jsou  mladí  lidé,  kteří  jsou spojení  s  bytostnými silami, 
schopni vnímat tyto věci, jsem mohl pozorovat na svém synovi Peterovi 
a jeho dojmech z Pána. Viděl Ho jen dvakrát a vyprávěl mi, že v přítmí 
chodby viděl okolo Pána neustále lesk světlých paprsků.

U stolu jsme jednou mluvili o chutném chlebu v Pánově domě, na což 
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má žena celkem jednoduše poznamenala, že byl asi upečený s láskou. Pán 
okamžitě pocítil hlubší smysl těchto slov a řekl, že záleží skutečně jen na 
tom. Síla ženy by vůbec měla stát výše než síla muže a žena také snadněji 
vycítí, jak si může při přípravě pokrmů vědomě nebo nevědomě přitáh-
nout  bytostné pomoci.  To je  důvod,  proč je  jedna hospodyně  schopna 
s použitím nejjednodušších přísad uvaří chutně, zatímco jiná ne. Té druhé 
totiž chybí  právě spojení  se  silami  přicházejícími shora,  a proto nevaří 
s potřebnou láskou.

Během odpolední  a  večerů  jsme často  hovořili  o  divadelních  hrách 
Pána a o jejich působení. Už jen samotné čtení těchto děl je mimořádně 
vzrušující, což jsme v kruhu naší rodiny pociťovali velmi silně. Zdá se mi, 
jako kdyby právě napsání těchto děl, které si později určitě najdou cestu na 
divadelní jeviště, poskytlo Pánovi potřebný pozemský nástroj, aby se mohl 
zahloubat do zkoumání pro něho bytostně cizího lidského druhu, pochopit 
lidského ducha a naučit se ovládat lidské slovo, aby mohl napsat největší 
dílo všech dob: Poselství, přinesené nám lidem z Božského. Ostatně Pán 
o Poselství řekl, že do roku 1948 obejde celý svět. Navzdory nesprávnému 
postoji téměř všech lidí ke svému Stvořiteli v nejhlubším nitru doufám, že 
se po odchodu Pána potvrdí alespoň tato slova. To však nezáleží na Pá-
novi, ale na lidech, jelikož ti vlastní vůlí musí nastavit výhybky tak, aby se 
dostali na správnou kolej. Tak záleží jen na nich samotných i okamžik, kdy 
se tak stane, a tím také doba rozsáhlého rozšíření Poselství Grálu. Je mi 
však  stále  jasnější,  že  dnešní  lidé  si  ještě  vůbec  neuvědomili  existenci 
vlastní  vůle.  Věří,  že  Všemohoucí  zasáhne,  až  přijde  čas.  Pokud  však 
navzdory  tomu nezasáhne,  lidé budou mluvit  o  nevyzpytatelném osudu 
nebo se skryjí za tvrzení, že Bůh stvořil lidi nedokonalé. Kéž by se ko-
nečně naučili chápat, že se jim už nedá více pomoci, pokud se sami ne-
vzchopí k pohybu vpřed. Neboť i samotné Poselství jim může jen ukázat 
správnou cestu, avšak kráčet po ní musí už sami.

Navzdory  těm nemnohým chvílím,  kdy  mi  bylo  dopřáno  být  spolu 
s Pánem, mi postupně bylo stále jasnější, že se od něho a jeho Slova nebu-
du moci již nikdy odpoutat.

Začátkem září 1941 mě paní Marie v pověření Pána poprosila, abych 
12. toho měsíce přijel do Karlových Varů. Strávili jsme tu společné chvíle 
s Pánem a s paní Marií, slečnou Irmingard a Ottou Věrným. Pán doufal, 
že zde najde zmírnění svých bolestí. Kromě toho bylo asi předurčeno, že 
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toto setkání se mělo uskutečnit v Karlových Varech.
Zvláštní bylo už i to, že se nám navzdory všeobecnému přeplnění po-

dařilo  ubytovat  v  těsně  sousedících pokojích  v  odlehlé  části  lázní.  Nic 
nenarušovalo harmonii tohoto společného setkání. O to vděčnější jsem za 
to, že mě Pán přijal do svého kruhu. Prožívání v nejužším spojení mě po 
dobu těchto dvou dní silně naplnilo. Pán též věděl, že měl 16. září, o němž 
jsem již hovořil, prožít právě zde. Já sám jsem tam už v tento den nebyl. 
Také toto bylo takto předurčeno. Avšak přípravné dny jsem směl prožívat 
v přítomnosti Pána. Při zpětném pohledu na dobu strávenou v Karlových 
Varech mám skutečně zdání zjasnění, spojeného s tichou, avšak navzdory 
tomu jakousi jasnou touhou. Atmosféra začínajícího podzimu podbarvova-
la dění těchto velkých chvílí.

Slavnostní klid, který vládl v hotelovém křídle, které jsme obývali, se 
mi jevil jen jako zpětný odraz vyzařování Pánovy přítomnosti. Anebo to 
všechno byla jen prozřetelnost, začínající odpoutávání Pána od Země, na 
níž Mu lidé připravili život plný utrpení?

V hotelu jsme jídávali u společného stolu, i po večerech. Rád bych zde 
zmínil jednu vnější záležitost, která se mi však zdála být důležitou. Pán 
měl rád dobré věci a nestranil se ani dobrého jídla a pití, i když všeho uží-
val s mírou. Těšil se, že si večer vypije pohár piva, stejně jako si rád vypil 
pohár dobrého vína či šálek dobré kávy. Také pro příležitostné žerty měl 
porozumění a svým dobrotivým a moudrým způsobem se účastnil také 
bezvýznamnějších rozhovorů. Zmiňuji to proto, aby lidé nenabyli stejné 
názory, jaké mají o Kristovi, a sice že se Kristus nikdy nesmál ani nežer-
toval a že nevychutnával pozemské požitky.

Po obědě jsme se odebrali do pokojů. Dříve než jsme se rozloučili, mě 
Pán laskavě chytil za rameno a řekl mi, že bych si měl vypít svou od-
polední kávu v jeho pokoji, což se také stalo. Vedli jsme horlivé rozhovory 
o  lidech a  jejich svéráznostech,  během kterých  se  jako  vždy,  navzdory 
všem zklamáním, projevilo Pánovo chtění pochopit lidské slabosti.

Společně strávené hodiny jsme zakončili procházkou. Navzdory trva-
lým bolestem v oblasti srdce nedal Pán na sobě téměř nic znát. Při pozo-
rování krásného okolí jsme začali hovořit o působení bytostných a poté 
o existenci různých nadpozemských úrovní. Řekl jsem Pánovi, že se ne-
snažím, jako možná jiní, si tyto úrovně nějak představovat, ale že je ve 
mně  jednoduše  jakési  zachvívání,  pomocí  něhož  mi  téměř  nevědomě 
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přicházejí jasné obrazy a poznatky, aniž bych o tom déle přemýšlel. Pán se 
usmál a řekl, že je to tak správně. Vyprávěl jsem mu potom, jak mi jednou 
bylo řečeno, že dva čtenáři Poselství neměli jasno v poznatcích o Stvoření 
a jak jeden z nich druhému pověděl: „Ale vždyť Vy jste úplně popřeházel 
všechny úrovně!“ Tomu se musel Pán srdečně zasmát.

Pojem „Já jsem“ jsem pochopil v těchto dnech poprvé v celé jeho ve-
likosti, stejně jako způsob, jakým bude nyní probíhat soud nad lidmi. Pán 
o tom řekl, že všechno to nastane mnohem jednodušeji a přirozeněji a pro 
každého v jiné podobě, než jak jsme si možná mysleli. O tom mluvil už 
i předtím. Boží mlýny melou pomalu a často už dávno padlo rozhodnutí, 
dříve než jsme si to my, lidé, stihli uvědomit. Náhle jsme poté vystaveni vi-
ditelným zpětným účinkům.

První den večer jsme ještě chvíli seděli všichni spolu ve velké hotelové 
hale. Chtěl jsem požádat o dovolení, zapálit si cigaretu. Na to Otto Věrný 
řekl: „V přítomnosti Pána se nekouří.“ Pán tato slova vyslechl a řekl mi: 
„Klidně si zakuřte, jestli chcete.“ Opět se projevila shovívavost Pána k lid-
ským slabostem. Z tohoto důvodu vzpomínám tuto příhodu.

Rád bych na tomto  místě  zmínil  ještě  jednu příhodu.  Pán musel  vždy 
dávat. Když chtěl někdo pro něho přinést jakoukoliv malou oběť, bez ohledu 
na to jakého druhu, vždy to raději odmítl, protože nikdy nechtěl, aby se to 
kvůli němu dělo. On, který nám přinesl všechno, co my, lidé, potřebujeme, 
projevoval  v  každém  ohledu  skromnost,  která  by  se  dala  nazvat  přímo 
dojemnou. Nikdy nezapomenu, jak jsem se příležitostně pokusil Pánovi tajně 
připravit malé radosti. Časem to však zjistil a poprosil mě, abych už podobné 
věci nedělal. Neměli bychom však vlastně obětovat všechno za oběť, kterou 
nám Pán přinesl tím, že k nám sestoupil ze svých světlých výšin?

Druhý den ráno se Pán společně se slečnou Irmingard a se mnou vydal 
na procházku ulicí Brunnenstrasse. Obklopeni stovkami lázeňských hostů 
jsme naslouchali zvukům hudby a byl jsem překvapen, jaké hluboké vě-
domosti měl Pán o hraných hudebních dílech navzdory tomu, že se hudbě 
osobně nevěnoval. Kromě jiného vyprávěl také o svých dávnějších cestách 
po světě a o lidech, které potkal. O osudu Vomperbergu, o tom, jaké útoky 
a pomlouvání, jaké bolestné zklamání musel v té době prožít, však hovořil 
jen zřídkakdy a nerad.

Měli bychom si uvědomit, že Poselství se nevztahuje jen na Zemi. Platí 
pro celé stvoření a je pociťováno a přijímáno také v jiných částech Stvo-
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ření.  Pán  mi  o  tom příležitostně  říkával  a  píše  o  tom také  ve  svých 
přednáškách.

Pozdní  podzim jsme opět  trávili  v  Kipsdorfu.  Stav Pána  se  žel  ne-
změnil.  Lékaři  však při  vyšetřeních nezjistili  žádné vážné onemocnění. 
Byly to pravděpodobně bolesti související s odpoutáváním se, které už Pán 
pociťoval.

Navzdory tomu jsme prožili ještě pěkné společné chvíle. Rozhovory se 
točily okolo všeobecných otázek umění a také kolem toho, že v pozdější 
době politika, zákonodárství a medicína budou utvářeny v převážné míře 
vůlí shora. V Tisícileté říši to ani jinak nemůže být.

Prosil jsem Pána, aby přeci jen napsal příběh svého života. Odmítl to 
však se slovy: „Lidé si to nezaslouží.“ Řekl mi však, že zapsal mnohé ze 
svého života až do doby, než mu byla jeho úloha odepřena.

Irmingard mi přinesla jeho záznamy, které jsem si  v  Pánově pokoji 
směl přečíst. Jen málo lidí je četlo, a asi to tak i zůstane, jelikož tato slova 
jsou tak velká zjevení ze Světla, že by je chápali jen nemnozí. Svatost po-
slání  Pána  a  oběť,  kterou  přinesl,  vyvstaly  až  nyní  zcela  před  mým 
duchovním zrakem a rozrušen jsem četl o zjeveních Prakrálovny a Krista 
Pánovi. Prožil jsem silný okamžik, dostalo se mi velké milosti. Naplnil mě 
nekonečný dík k Nejvyššímu.

Pán mezitím přistoupil ke mně. Odložil jsem spis stranou a řekl jsem 
jen: „Amen.“ – „Ano,“ řekl Pán, „to zde skutečně můžete říci.“

Dříve než jsme šli na večeři, přišla za Pánem také má žena, a tak jsme 
ještě spolu prožili velmi pěknou chvíli,  během které Pán mluvil o opě-
tovném setkání po smrti. Tuto otázku položila má žena a Pán vysvětloval, 
že později, při opětovném setkání, může duchovně výše stojící duch podle 
zákona sejít níže k jiné duchovní bytosti, která ještě nestojí tak vysoko, 
pokud takovéto rozdíly budou potom ještě existovat.

Během cesty do Sudet jsme Pána v listopadu ještě jednou krátce navští-
vili. Jeho stav se mezitím nezlepšil. Všechny orgány se ukázaly být zdravé, 
avšak navzdory tomu jeho přechod na onen svět pokračoval. Kruh pomá-
hajících lidských duchů se neutvořil dostatečně pevný. Tím nebyla dána 
potřebná pozemská ochrana a Pán proto musel odejít tam, kde se tento 
ochranný kruh okolo něj mohl vytvořit – do vyšších a lehčích sfér. Jaké 
zatěžující je toto všechno pro lidstvo, které ve své rozumové namyšlenosti 
nebylo  už  schopno  poznat  toho,  jenž  mu shora  přinesl  Světlo,  věčnou 
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Pravdu a povznesení. Což nemusí lidstvo za to nutně stihnout soud dvojná-
sobnou silou?

Pro Pána byl tento stav asi tím, co pro Krista Golgota.
Neděli, 22. listopadu, jsem trávil s rodinou ve svém domě v Ballensted-

te. Dnes už si nepamatuji, jak jsem se otevřel zářením, která do mě proudi-
la. Zdálo se mi, jako kdyby mnou v krátkých intervalech procházely ob-
rovské zářivé vlny světla. Naplnily mě tak, že jsem ztratil vládu nad svým 
tělem a jen jsem musel přijímat to, co mě zaplavovalo jako obrovské vlny. 
Vůbec jsem nevěděl, co se se mnou stalo, a ani jsem o tom neměl žádnou 
představu. Cítil jsem jen, že mě k sobě přitáhlo něco velmi velkého a čis-
tého a zároveň obšťastňujícího, působením čehož jsem se ale na druhou 
stranu cítil velmi malým. Myslím si, že podobný zážitek měli i Kristovi 
učedníci  při  vylití  Ducha svatého.  Obrovské vlny mnou procházely bez 
ustání  s  nevýslovnou  silou  a  zdálo  se  mi,  jako  kdyby  přicházely  vždy 
z jednoho směru. Trvalo to téměř hodinu. Byl jsem ve stavu jakéhosi nevě-
domí, vnímaje jen svatost tohoto prožívání.

O několik dní později mě paní Marie v pověření Pána pozvala do Dráž-
ďan. Měl jsem nějaké povinnosti ve Fichtelgebirge, odkud jsem se autem 
svezl za Pánem. Už mě očekával. Bylo to 27. listopadu 1941.

Když jsem přistoupil k jeho posteli, chytil mě za ruku a s dojetím se na 
mě podíval svýma zářícíma tmavohnědýma očima.

„Dnes je váš velký den a já se těším,“ řekl Pán, aniž by mi pustil ruku.
„Vlastně to bylo už před několika dny.“
Na to jsem řekl, že jsem to už cítil, a najednou jsem věděl, co ten záži-

tek předcházející neděli znamenal. Pán mě povolal.
Podrobnosti této velké hodiny už nedovedu popsat do detailů. Pán, drže 

mou ruku ve svojí, mi řekl, že mě povolává jako prvního člověka za svého 
učedníka (určitě to bylo myšleno tak, že jsem prvním po událostech na 
Vomperbergu, aspoň takto jsem to lidsky pojal) a přiděluje mi úlohy. Poz-
ději se toto povolání vykoná také slavnostním způsobem ve větším kruhu, 
protože i to k tomu patří (7. 9. 1948).

„Budeme stále spolu,“ řekl Pán.  „Věděl jsem už dříve, že to bylo tak 
předurčeno. Přišel jste sem z jiných úrovní, abyste mi pomáhal. To všech-
no není náhoda. Není to žádné divadlo, jak by řekli lidé, ale to, co Vám 
zde říkám, skutečně je.“

Pán mě potom oslovil důvěrným „ty“, přitáhl si mě ke své hrudi, na níž 
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jsem tiše ležel, a přitom mi požehnal.
Můj malý lidský duch nebyl schopen pochopit tuto velikost. Pán mě 

v tomto  okamžiku  obdařil  plamenem učedníka,  který  nyní  nade  mnou 
plane. Stydící se a dojatý z tolikeré milosti jsem jásaje a s vnitřním díkem 
přijal to, že smím Pánovi věčně sloužit zde na Zemi, stejně jako ve svět-
lejších úrovních. Nic krásnějšího pro nás lidské duchy neexistuje.

Když jsem se celý přemožený opět zdvihl, poděkoval jsem Pánovi. On 
mi však řekl: „Neděkujte mě, ale děkujte Bohu za tuto hodinu.“

Aniž by na Pánovi byla patrná jeho nemoc, hovořil o působení čtyř živ-
lů, které lidé vůbec nepochopili, protože jejich vědomosti, pramenící z ro-
zumu, jsou spojeny jen se živly, které zná chemie. Praživel voda zajímal 
Pána velmi intenzivně, vzhledem k jeho účinkům účinky na něj samotné-
ho, stejně jako na celé Stvoření. Zřejmě v této době prožil na sobě jeho 
očistnou a posilňující sílu, a proto chtěl následně využít ke své regeneraci 
léčbu vodou.

„Nemluvím nyní o vodě ve všeobecnosti, ale o ‚pravodě ve Stvoření‘, 
jejíž význam je všeobsáhlý. S touto vodou budete mít nyní co do činění,“ 
řekl poté.  „A Vaší úlohou je postavit mi velkou krásnou jeskyni. Voda 
v jeskyni se bude zadržovat v jezeře a odtud stékat dolů vrchem. Dole 
však mají lidé ve vodě a u vody hledat a najít uzdravení, protože pramen, 
který  tu  vyvěrá,  tvoří  pravoda.  Avšak žádná  lidská  noha  nebude  moci 
vkročit  do  jeskyně,  kterou  postavíte,  jen  Trigon  zde  bude  pobývat 
v určitých hodinách, jinak nikdo.“

„Ze stěn bude zaznívat hudba sfér se šuměním větrů a jeskyně bude 
místem čistoty. Nyní už víte také to, proč jste se stal inženýrem a musel 
jste se věnovat dolování a proč máte zároveň také umělecké nadání. Po-
třebujete to k této stavbě, která má být vzhledem k jejímu určení oddělená 
od ostatního okolí zdmi.“

Nevím, zda se mi podařilo zachytit všechna Pánova slova tak, jak je 
řekl,  ale určitě alespoň jejich význam. A Pán mluvil o stavbě ještě po-
drobněji.

Dnes, když už Pán není mezi námi, má tato úloha jiný, větší význam. 
Tehdy jsem všechno vnímal pozemsky a v zoufalství nad jeho odchodem 
jsem nedokázal pochopit,  že by se to všechno,  stejně jako velká stavba 
chrámu, nemělo nikdy uskutečnit. Malý lidský duch nedokáže chápat ve-
likost slov Pána správně, nebo je vnímá jen omezeně. Má úloha, postavit 
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jeskyni, však zůstává a jen místo, na kterém ji postavím – buď na tomto 
světě, nebo v jemnohmotnosti – se ukáže později.

Zatím vím, že má duchovní jiskra se pokusí vybudovat tuto jeskyni pro 
Slovo Pána na Zemi – svatou jeskyni v duchu, ve které bude spočívat živé 
Slovo jako pročišťující pravoda, obklopená krásou a harmonií, uzavřená 
před  světem,  v  mém srdci.  Snad už  i  tyto  řádky  jsou  k  tomu malým 
stavebním kamenem.

Pán mi ještě řekl, že se už mohu pokojně zachvívat a zároveň pevně 
stát  na Zemi.  „Tomuto zachvívání,  které  máme nyní společné,  nemůže 
každý rozumět a ani ho každý nemá,“ přibližně takto mi to řekl.  „Ale 
nechte klidně kráčet ty, kteří to nevědí, avšak navzdory tomu plní své úlo-
hy podle vůle Nejvyššího.“

Když se přiblížilo rozloučení, Pán se, drže mě ještě stále za ruku, podí-
val z okna a řekl, že zamračené počasí, za něhož jsem k němu přišel, se 
nyní změní a cestou domů mi bude svítit slunce.

Poté, co jsem opustil pokoj Pána, jsem přemýšlel, zda o tomto proží-
vání smím s někým hovořit. Paní Marie, která vždy o všem věděla, mi 
dovolila ještě jednou vstoupit do pokoje, abych se Pána na toto zeptal. Teh-
dy mě poprosil, abych o tom zatím mlčel. Dnes, kdy už vím, že všechno se 
vyvinulo jinak, a sám Pán o tom později řekl i ostatním, věřím, že mohu, 
ba dokonce že musím o tom psát.

Stál jsem tedy naposledy u Pánovy postele. Dnes se mi zdá, že Jeho 
nadpozemsky zářící oči jakoby zastínily celé jeho tělo, tak výrazné byly. 
„Myslete vždy na svou úlohu a konejte vždy s myšlenkou na Boha. Nechť 
jsou  ve  Vašem životě,  zejména  ve  Vašem konání,  směrodatné  věrnost 
a čistota.“

Tato slova – věrnost a čistota – bylo to poslední, co mi Pán zde dole na 
Zemi řekl. Netušil jsem, že Ho pozemsky už více neuvidím.

Později jsem ještě obdržel od Pána prostřednictvím paní Marie odkaz 
dne 29. prosince, který zněl následovně: „Jaká škoda a jaké smutné je, že 
tak snadno ztrácíte půdu pod nohama. Musíte pevně stát na Zemi a sou-
časně žít podle Slova.“

Snažil jsem se následovat tato slova. Sloužit Pánovi v pokoře. „Pokora je 
však hrdé sloužení Pánovi a jeho Slovu. Každý den hledej spojení s Nejvzne-
šenějším.“ Takto to zní znovu a znovu, i když spojení s Ním už není bezpro-
středně přítomné, avšak přesto mnohé mosty a nitky vedou do Jeho blízkosti, 
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aby k nám ve zpětném působení mohla proudit pomoc z jeho vůle.
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Vzpomínky na Pána

Na  náhorní  plošině  nad  městem  Schwatz  v  Tyrolsku  leží  horami 
obklopená osada Grálu. Je to nádherný kus země, který byl stvořen pro 
útočiště míru. Je dávno pryč doba, kdy Pán, který nám přinesl Poselství 
Grálu, prodléval mezi námi, avšak vzpomínky a zážitky jsou hluboké a ne-
pomíjivé.  Byli  jsme omilostněni  k  prožití  části  života  v  blízkosti  Pána 
a proto bych chtěla své vzpomínky zapsat pro ty, kteří tuto dobu nezažili 
a Pána s Paní Marií neznali.

Abd-ru-shin založil Osadu Grálu v roce 1928 a o Vánocích se v Pánově 
domě konala poprvé slavnost. První lidé, kteří uslyšeli Jeho volání, přišli, 
aby byli zpečetěni. Byli to nejvyšší povolaní, kteří se inkarnovali, aby Pána 
chránili a pod Jeho vedením pomáhali v nové výstavbě. Tato doba musela 
být povznesena nade vším pozemským. Každý ze sebe vydal to nejlepší, 
co v něm bylo, a to jak ve smyslu duchovním, tak hmotném. Osada byla 
nejprve malá, avšak v krátké době byl zde postaven velký počet domů. Ně-
které budovy stojí ještě dnes, mnohé přibyly a další byly zmodernizovány. 
Vše se zvětšilo a také změnilo.  Mnozí z prvních povolaných už nežijí, 
mnozí však opustili Horu ještě za života Pána a svému povolání se zprone-
věřili.

Poprvé jsem přišla na Horu v říjnu 1936. Dostala jsem Poselství ve 
Světle Pravdy od jedné nositelky kříže a okamžitě jsem si byla jistá, že mu-
sím jet na Horu. Vždycky jsem hledala a nyní jsem nalezla. Na Horu jsem 
ohlásila svůj přibližný příjezd, ale měla jsem poměrně velké zábrany, pro-
tože jsem tam nikoho neznala. Avšak mé obavy se poměrně rychle rozply-
nuly,  neboť  jsem byla  tak srdečně přijata,  že jsem se ihned cítila  jako 
doma. Vše bylo tak obdivuhodné, samí zářiví lidé v nádherné osvěžující 
krajině. Bylo jasné, že to ani jiné nemůže být, když člověk smí žít v blíz-
kosti Pána a Paní Marie.

Den na  to  jsem se směla zúčastnit  pobožnosti,  na  které  byla  čtena 
přednáška:  „Pohleď,  člověče,  jak  máš  putovat  stvořením,  aby  osudová 
vlákna nepřekážela tvému vzestupu, nýbrž aby je podporovala.“ Nakonec 
mne přivítal Pán. Co se ale událo poté, co ke mně Pán promluvil svá slova 
na  uvítanou:  „Zatímco jste  šla  po  schodech nahoru,  byla  jste  zahalena 
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tmavým pláštěm, bez nějž byste nesnesla moji sílu.“
Jak jsem našla odvahu zeptat se v dalším rozhovoru Pána, zda bych 

mohla se svými dětmi bydlet na Hoře, to dodnes nevím. V každém přípa-
dě však jeho odpověď zněla: „Ano, smíte.“ Na to jsem spontánně odvětila: 
„Ó, ne Pane, to nejde, stojí mi v cestě příliš mnoho překážek.“ Myslela 
jsem při tom na svého muže. Avšak Pán odpověděl:  „Když budete chtít, 
žádné překážky v životě nebudete mít.“ Nikdy v životě jsem žádné pře-
kážky neměla. Po tomto prvním rozhovoru s Pánem jsem chodila jako ve 
snách.  V hlavě  jsem měla  jedinou  myšlenku –  „ty  ho  přece znáš,  ale 
odkud?“ Teprve mnohem později jsem se dověděla, odkud Pána znám.

O Vánocích 1936 jsem byla zpečetěná a 13. února 1937 jsem se přestě-
hovala se svými dětmi na Horu. Na náš příchod bylo vše připraveno a byli 
jsme velmi dobře ubytováni ještě dřív, než došel náš nábytek.

Tehdy na Hoře žilo asi 100 stoupenců. Byla zde také státem povolená 
škola, kterou vedl jeden manželský pár. Školáci seděli u jídla odděleně od 
nás dospělých. Děvčata obsluhovala jedna ze čtyř dam, které se každý tý-
den střídaly v dohlížení. O chlapce se staral pan učitel, který byl velmi 
přísný. Na Hoře žili hlavně Němci, ale také Holanďané, Češi, Francouzi 
a Angličané.  Téměř každé povolání zde mělo své zástupce, takže osada 
byla  skoro  nezávislá  na  okolním světě.  Protože  zde  bylo  hodně  práce, 
společně se obědvalo a večeřelo. Pán určoval pořádek u stolu, který byl, 
z dobře míněných důvodů, stále obměňován. Byli jsme zde lidé nejrůz-
nějšího charakteru a byli jsme vždy usazeni k těm, kteří byli vhodní k na-
šemu zrání, obrušování a přizpůsobování se, abychom mohli vytvořit úto-
čiště míru na Zemi. Vše bylo a mělo zůstat pružné,  nic nebylo ztrnulé 
a když  bylo  třeba,  ihned  přišla  pomoc.  Kdo  se  nedokázal  přizpůsobit, 
opouštěl sám od sebe Horu.  Nikdy nebylo řečeno:  „Ty musíš!“ Tak se 
člověk učil  přizpůsobovat  novým poměrům. Zákon zvratného působení 
účinkoval zpravidla ihned. Bylo to pro nás všechny stálé učení se a vývoj 
pod vedením Pána a Paní Marie.

Život na Hoře byl rozdělen na kasty. Byl velký rozdíl mezi učedníky 
a mezi  nositeli  zlatého  kříže.  Kasty  nestály  nad  sebou,  ale  vedle  sebe. 
Nikdo neshlížel povýšeně na druhé, neboť zde se člověk cenil podle toho, 
jak vykonával svoji práci. Nejmenší práce byla stejně tak důležitá, jako ta 
největší. Učedníci stáli Pánu nejblíže, ten je vyučoval a jejich odpovědnost 
byla ve všem největší. Směli se inkarnovat na svou vlastní prosbu a byli 
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obdařeni velkými schopnostmi, aby mohli Pánovi pomáhat v jeho velké 
úloze. Nositelé zlatého kříže měli zase podporovat učedníky v jejich úko-
lech a měli právě tak velikou odpovědnost. Nositelé stříbrného kříže tuto 
odpovědnost  neměli,  ale  museli  žít  příkladným  životem  jako  člověk. 
Jednou se Pán vyjádřil, že někteří nositelé stříbrného kříže jsou mu mi-
lejší, než někteří učedníci.

Na pobožnostech přednášel vždy sám Pán. Když vstoupil do místnosti 
pro  pobožnost,  vstoupilo  s  ním světlo,  když  místnost  opouštěl,  odešlo 
s ním i světlo a byla opět tma.

Jedna z učednic byla povolána pro hudbu a tenkrát hrála na harmoni-
um.  Varhany  byly  instalovány  mnohem později.  Když  jsme šli  na  po-
božnost, již z dálky jsme slyšeli hrát varhany, nikdo nemluvil a tiše zaujal 
své místo. Rozcházeli jsme se opět za zvuku varhan a v tichosti se vraceli 
domů Po pobožnosti neprobíhaly mezi námi žádné rozhovory.

Jednou za týden šla jedna z obyvatelek osady do Schwatzu, aby obstara-
la nákupy pro ty, kteří sami nemohli chodit. V osadě byl jeden malý ob-
chůdek,  ale  tam  bylo  k  dostání  pouze  to  nejnutnější,  jako  mýdlo 
a podobně. Větší nákupy se nahoru vozily lanovkou, která tam byla tenkrát 
v provozu.

Pro nositele zlatého kříže zavedl Pán zvláštní večery, kde se měli pro-
cvičovat v přednášení. Na nich byl přítomen Pán i Paní Marie, ale po čase 
byly tyto přednášky zrušeny. Jejich náplň určoval Pán a vztahovaly se vždy 
na chyby a slabosti přednášejícího, který o tom však nevěděl.

Hora byla známa v celém okolí a Pán byl všude oblíben. Ale také Paní 
Marie si  získala mnoho srdcí.  Veliká léčivá síla,  kterou měla,  pomohla 
mnohým lidem, kteří hledali pomoc. Mnozí lidé však nemohli pochopit, 
že musela vládnout spravedlivou přísností. Lidé očekávali změkčilou lásku, 
která ale nikomu nemohla přinést trvalou pomoc.

Pán měl osobně dobré vztahy se sedláky v okolí a každým rokem je 
pozval ke stolu. Jednou při takové hostině vstal jeden prostý sedlák, přišel 
k  Pánovi,  poklepal  ho  po  rameni a dojatě pronesl:  „Ty jsi ten nejlepší 
člověk ze všech.“

Pohřby byly obzvláště slavnostní, jak je ještě dnes zvykem, jen s tím 
rozdílem,  že  tenkrát  celebroval  Pán.  Na  jeden  takový  mi  zůstala  zcela 
zvláštní vzpomínka. Paní Jaks-Munchebergová měla být o slavnosti Čisté 
Lilie povolána do řad učedníků a zatím pobývala na Hoře. Krátce  před 
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slavností však byla odvolána. Slyšeli jsme pak, že díky své věrnosti Pánu 
směla odejít, byla totiž pozvána na sjezd strany. To bylo za časů Hitlera, 
a proto byla ve velkém pozemském nebezpečí a také by to mohlo mít také 
následky pro Pána. Pán poznamenal, že by už v jemnohmotnu udělala prů-
lom a s ním bojovala proti temnu. Během jednoho rozhovoru mi Pán řekl, 
že tato paní si přišla na slavnost pro učednické požehnání a že jednou byla 
panovnicí velké říše.

Každá slavnost byla něčím jedinečně velikým. Byl to výjimečný, ne-
zapomenutelný obraz,  když učedníci  a učednice za zvuku hudby Grálu 
vstoupili do chrámu. Učedníci měli na sobě svůj barevný plášť a učednice 
stejnokroj. Je pro mne takřka nemožné přesně popsat hluboké dojmy a po-
city, které jsem při slavnostech prožívala. Hudba byla obzvlášť posvátná 
a síla, která přicházela shůry, byla tak ohromná, že člověk mohl sotva pro-
jít kolem Pánova stolu.

Já sama jsem byla povolána o slavnosti Holubice 1937 a nikdy nezapo-
menu velikost tohoto okamžiku. Bylo okolo nás takové zachvívání, že kaž-
dý z nás byl na okamžik vyzvednut do vyšších sfér. Skrze Pána bylo na 
Hoře zakotveno Světlo a nově přicházejícím bývalo řečeno:  „Zuj si boty, 
neboť jsi vstoupil na svatou půdu.“ To bylo za časů Pána a mělo to symbo-
lický význam.

Během slavnosti přicházelo mnoho lidí odevšad, aby se zúčastnili toho-
to ohromného dění. Často byly pořádány výlety, kterých se mohl zúčastnit 
každý, kdo měl zájem. Například jsme jeli lanovkou na Nordkette nebo na 
Patschekofel. Potom jsme zašli do hotelu na kávu, přičemž učedníci seděli 
vždy nejblíže Pánu, pak následovali hosté a nakonec seděli obyvatelé Hory. 
Byl to pro nás všechny šťastný a radostně strávený čas.

Na Hoře jsme však nežili odděleni od světa. Pán rád cestoval a často se 
jezdilo především do Innsbrucku. V létě jsme pořádali v okolí pikniky, což 
měli  Pán  a  Paní  Marie  obzvláště  rádi.  Závěrem jsme  někdy  navštívili 
i kino, neboť Pán měl zálibu v dobrých filmech. Jednou dávali obzvláště 
dobrý, známý japonský  film.  Když jsme si před kinem prohlíželi snímky, 
slyšela jsem, jak Pán říká: „Nepůjdeme dovnitř, protože Japonsko je mrtvé.“

Pán sám napsal během své spisovatelské činnosti několik divadelních 
her, které byly také uváděny v divadlech. Mimo jiné také říkal, že největší 
objevy ve filmu a technice přijdou teprve po válce.

Když jsem přišla na Horu, byla jsem často zvána různými dámami na 
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kávu, ale domů jsem se vracela zklamána. Byla jsem hledající a měla jsem 
spoustu otázek. Přišel za mnou na návštěvu můj otec, který tudy projížděl. 
Pak přišel pan Lucien Siffrid, který měl za úkol věnovat se Pánským návště-
vám. Můj otec měl mnoho otázek a velmi živě s ním hovořil. Poslouchala 
jsem jejich debaty a uslyšela jsem odpověď na otázku, na kterou jsem sama 
hledala odpověď. Vmísila jsem se do debaty a mnohé jsem se pak od pana 
Siffrida  naučila.  Během slavností  přicházelo  k  němu a  k jeho  paní  vždy 
mnoho hostů, kteří měli právě tolik otázek jako já. Taky se tam muzicírovalo 
a tyto hodiny byly vždy velmi hodnotné a velmi nás obohacovaly.

Začátkem dubna 1937 plánovali Pán a Paní cestu ke Gardavskému je-
zeru. Tyto cesty měly vždy hluboký význam a slyšela jsem, že Pán měl ob-
zvláště Gardavské jezero v oblibě a jednou se vyjádřil, že čím bylo pro 
Ježíše jezero Genezaretské, tím je pro něj jezero Gardavské, a že mnohým 
je dáno a mnohým vzato. Když jsem byla tázána, zda bych chtěla také, 
s nadšením jsem řekla:  „Ano!“ Měla jsem velikou radost, neboť vždy to 
byl ohromný zážitek být v nejbližší blízkosti Pána.

5.  dubna 1937 časně ráno byl  odjezd.  Během celé cesty jsme měli 
krásné počasí, až když jsme dojeli do města, začala bouřka, kterou bylo 
slyšet již z dálky. Pán pak řekl: „Bytostní mne zdraví.“ Během procházek 
k Němu přicházeli mloci a ještěrky. V blízkosti Pána bylo vždy takové za-
chvívání a taková síla, že člověk nikdy nebyl unaven.

Pánův  vůz  řídil  pan  Deubler,  druhý  vůz  řídil  pan  Kovář  z  Prahy. 
V něm seděla paní Beringerová, paní Recklebenová a já. Byla jsem tehdy 
jediná nositelka stříbrného kříže mezi učedníky a apoštoly, ale vše probí-
halo tak harmonicky, že jsem ani v nejmenším nepociťovala žádný odstup.

Naše cesta vedla přes Bozen do Gardone, kde jsme se ubytovali v hote-
lu Fasano, který stál na klidném místě u jezera. Pán byl velmi vyrovnaný, 
což se přeneslo velmi rychle také na nás.

Příštího dne odpoledne jsme měli jet do Benátek. Všichni jsme se vel-
mi těšili, ale jak velké bylo pak zklamání.

Světoznámé Benátky. Viděla jsem je poprvé a jímala mne hrůza. Černé 
gondoly mi připadaly jako rakve. Do města jsme ani nevkročili, zaparkovali 
jsme auta a nastoupili do parníku a kanálem Geande jsme jeli do Lida. Paní 
Maria viděla mnoho jemnohmotného, neboť řekla: „Zde je vše mrtvé.“

Lido nás však také zklamalo a druhého dne jsme se vrátili do Fasana, 
které jsme měli všichni  rádi.  Na lodi vyslovil Pán a Paní Maria  přání, 
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abychom si  přece  jen  prohlédli  město.  Přes  všechny  naše  námitky,  že 
bychom je nechtěli nechávat samotné, trvali na tom, a vrátili se k autu 
sami. Všichni jsme pociťovali velký tlak, bylo to hrozné, měli jsme jen je-
dinou myšlenku: rychle pryč odtud. Později Pán poznamenal, že Benátky 
budou potopeny.

Na  zpáteční  cestě  do  Gardone  jsme  se  zdrželi  v  Turínu.  Šla  jsem 
s panem Kovářem nakoupit jídlo na piknik, přičemž druhý vůz jel již na-
před.  Nákup  však  trval  příliš  dlouho,  takže  jsme  si  museli  pospíšit, 
abychom je opět našli. Ale byli jsme v takovém rozletu a nadšení, že pan 
Kovář našel s neomylnou jistotou správnou cestu. Našli jsme je na jednom 
velmi krásném místě. Když jsme pak vybalili náš nákup, nálada viditelně 
stoupla.  Měli  jsme pravou mortadelu a  jiné italské speciality  a  k  tomu 
skleničku dobrého vína. Pokud si vzpomínám, pociťovala jsem málokdy 
v životě takovou radost a zřídka kdy jsem byla tak veselá. Pán se mne teh-
dy také zeptal, jestli už jsem byla v životě někdy tak šťastná jako dnes. 
Ovšem, že takové štěstí jako v přítomnosti Pána a Paní Marie jsem nezaži-
la ještě nikdy.

Odpoledne jsme se vrátili do hotelu Fassano a dostali jsme dokonce 
naše původní pokoje, takže jsme se cítili brzy jako doma. Ustavili jsme do-
zor a někteří se ptali, kdo má být v cizině vedoucím. My ženy jsme byly 
díky svým dlouhým šatům nápadné, ale tak to mělo být.

Druhý den ráno jsme se  všichni  sešli  u  stolku  s  kávou.  V noci  se 
krajem přehnala prudká bouře, takže příroda byla po včerejším horkém dni 
příjemně osvěžena a slunce na nebi opět radostně svítilo. Když jsme vypili 
kávu, navrhl pan Kovář, že bychom se mohli projít, a Pán, dříve než někdo 
poznamenal, že On na procházky nechodí, souhlasil. A tak jsme si udělali 
pěknou procházku na Platz del  Victorial,  kde měl  svůj  dům spisovatel 
„d'Annunzio“.

Od kostelíku, který byl nahoře, se nabízel nádherný výhled. Pán se ze-
ptal paní Marie, která velmi ráda navštěvovala kostely, jestli se nechce po-
dívat dovnitř, ale ona odpověděla, že ne, protože je to tam příliš špinavé 
a posadila se s paní Recklebenovou na lavičku zády ke kostelu. Najednou 
vstala a řekla paní Recklebenové, že tam nemůže zůstat sedět, protože to 
pálí jako oheň. My ostatní jsme stáli s Pánem před kostelem. Vládla kolem 
nás temně slavnostní nálada, bylo to uzavření kruhu jednoho dění, proto 
sem Pán musel přijít. Pohrouženi do myšlenek jsme se vydali na cestu zpět.
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V poledne jsme opět radostně zasedli ke stolu, neboť to pro nás bylo 
vzácností  smět  sedět  vedle  Pána  a  Paní.  Vždy z  nich  vyzařovalo tolik 
dobroty a lásky, což se slovy vůbec nedá popsat. Pán se vyjádřil, že ještě 
žádná cesta nebyla tak krásná jako tato, a vyslovil panu Kovářovi pochvalu 
za dobré vedení cesty. Jak se potom Pán smál, když mu pan Kovář vy-
právěl o výletu, který podnikl, když jsme se večer rozloučili. Byl to pro 
nás všechny zasloužený čas odpočinku. Obyčejně se Paní Maria a slečna 
Irmingard posadily u jezera a ostatní ženy jim dělaly společnost. Vyprávělo 
se a smáli jsme se, neboť paní Maria mluvila vždy velmi otevřeně. Mezitím 
se Pán procházel s muži po zahradě, my jsme se také rády přidružily, ne-
boť všechno, o čem Pán mluvil, bylo pro nás nové, významné a poučné.

Nastal poslední den našeho pobytu v hotelu Fassano. Chtěli jsme ještě 
podniknout malý výlet motorovým člunem, neboť bylo nádherné počasí 
a jezero klidné. Jeli jsme pak na protilehlý břeh kolem nádherného ostrova 
v Gardavském jezeru, který patřil vévodovi Borghezovi. Tam jsme vystou-
pili a šli se projít. Ale mezitím se na horizontu objevila hustá mračna, tak-
že jsme se ihned vydali zase nazpátek. Mohli jsme pozorovat nádhernou 
přírodní podívanou. Černá mračna vystupovala přímo před námi z vody, 
takže jezero a mraky přecházely v jedno. Hladina jezera byla zatím jako 
zrcadlo a nalevo od nás ještě svítilo slunce.  To bylo jistě přivítání  by-
tostných pro Pána,  Paní  Marii  a slečnu Irmingard,  protože teprve když 
jsme opět stanuli na břehu, spustil se silný liják. Paní Maria byla viditelně 
šťastná, když jsme vystoupili na břeh, neboť při vzpomínce na dobu, kdy 
žila jako Kassandra, byla ve člunu velmi neklidná.

Aby mohli být Pán, Paní a Slečna také trochu sami, vyhledali jsme si 
místo na vedlejší terase v našem hotelu, kde chtěl pan Kovář postavit vedle 
sebe několik stolů, přitom mu vyklouzla z ruky mramorová deska, která 
ležela na jednom ze stolků a rozbila se. Smutně držel rozbité kousky, když 
právě vstoupil Pán a usmívajíc se řekl:  „Jako Mojžíš s rozbitou deskou 
starého zákona.“ Museli jsme se všichni smát.

V  hotelu  byla  také  kapela,  ale  hudebníci  hráli  opravdu  málo.  Ale 
najednou jsme se museli všichni zaposlouchat, protože k našim uším za-
zněla Wagnerova hudba a sice tak dobře, jak dosud tito hudebníci nikdy 
předtím nehráli. Bylo to, jako kdyby tušili, kdo zde je a že Pán má Wagne-
rovu hudbu obzvláště rád.

Pak přišel  večer  a  s  ním večeře  na  rozloučenou.  Byli  jsme  všichni 
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smutní, že jsou tyto kouzelné dny již u konce a před námi je cesta zpět. 
Druhý den ráno jsme hned po snídani odjeli. Byl den jako stvořený pro 
cestování. Bylo trochu zataženo a chladno. Bytostní se opravdu vždy posta-
rali o vhodné počasí, však také Pán jednou řekl: „Kdo nevidí, jak nás by-
tostní všude zdraví a vše pro nás připravují, ten je slepý a hluchý.“ A tak to 
také bylo.

Z hotelu jsme si  s  sebou vzali  jídlo a kávu,  abychom mohli  cestou 
v přírodě ještě posvačit, a v Trentu jsme s panem Kovářem obstarali ještě 
ostatní věci, takže jsme se vraceli zpátky těžce naloženi vším možným. 
Nedaleko za Trentem jsme zastavili a jelikož bylo chladno, obsloužili jsme 
Pána, Paní a Slečnu v autě. Všechno probíhalo podle plánu a posíleni jsme 
pokračovali  v  cestě  podle  programu.  Chtěli  jsme  být  k  večeru  doma. 
V Innsbrucku jsme povečeřeli a nakonec jsme si zašli ještě do kina. Tímto 
jsme ukončili tuto nádhernou cestu, na kterou nikdy nezapomenu.

Den na to, byla zrovna neděle, přišel za mnou k mému překvapení Pán 
v doprovodu Slečny Irmingard.  Hovořili  jsme spolu  o krásném výletu, 
když se mne Pán náhle zeptal: „Pociťovala jste něco, když jsme stáli před 
kostelem v Sopra Gardone?“ Slečna Irmingard se do toho vložila a řekla: 
„Ano,  paní  Westphalová  přece  říkala,  že  zvony  už  zase  zvonily.“ Pán 
pokračoval: „Na tomto místě jste byla upálena jako čarodějnice!“

Slyšela jsem od Pána, že ve stejné době, když jsme na naší procházce 
stanuli před kostelem a obklopila nás ona temně slavnostní nálada, přijala 
toto jemnohmotné dění také paní Manzová, která také žila v osadě. Bylo to 
naplnění  věštby,  kterou jsem vyslovila v  jednom ze svých pozemských 
životů, když jsem na tomto místě před kostelem musela stanout na hranici. 
Vstupujíc na hranici,  jsem řekla:  „Až bude Syn Člověka stát  na tomto 
místě, aby soudil věrné a nevěrné služebníky této církve, budu já stát na 
jeho straně.“ Pán mi ještě řekl:  „Vy jste stála na straně a přítomná byla 
také láska.“ Spontánně jsem odpověděla:  „Proto jsem musela – směla jet 
na tuto cestu s Vámi.“ Na to Pán řekl: „Ne, vy jste tuto cestu musela udě-
lat, protože to pro vás bylo uzavření kruhu!“ Po tomto rozhovoru jsem se 
cítila, jako by z mé duše spadlo těžké závaží.

18.  dubna jsme slavili  Pánovy narozeniny.  To byla  opět  neděle.  Po 
slavnostní pobožnosti jsme Pánovi v místnosti trigonu blahopřáli. Každý 
jsme vstupovali jednotlivě a Pán měl pro každého z nás laskavé slovo. 
19. dubna pak měla narozeniny paní Beringerová a bylo zvykem pozvat 
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Pána, Paní a Slečnu na večeři.  Měla jsem štěstí, byla jsem ještě s paní 
Recklebenovou také pozvána. Byl to pro nás opět velký zážitek. Pán vy-
pravoval o svém nuceném pobytu na Isle of Man. Začátkem roku 1914, 
když vypukla válka, byl Pán v Anglii, kde mohl svobodně pobývat a kde 
měl dobré přátele. Pak ale přišlo zostření zákona a Pán se dostal do zaja-
teckého tábora. Tábor byl velký a strava špatná. Byli zde také nejlepší ku-
chaři z různých zemí a ti často připravovali dobrá jídla, protože mnozí ze 
zajatců dostávali balíčky z domova.

Jinak by to bylo někdy velmi zlé stravování jenom s těmi porcemi, kte-
ré dostávali. Jeden chléb na týden, k tomu ráno a večer čaj a v poledne ně-
jaké velmi prosté jídlo. Pán tento čaj na základě svého vnitřního cítění 
nikdy nepil, až potom jednoho dne četli v novinách, že do čaje je přidává-
na látka, která má muže oslabovat. Pán chtěl po svém návratu do Německa 
tuto skutečnost zveřejnit v tisku, ale žádné noviny k tomu nebyly ochotny. 
Ostatní zajatci v táboře měli Pána ve velké oblibě a respektovali jej. Pokud 
došlo někde k nějaké hádce, volali vždy Pána, aby je rozsoudil.

Život na Hoře nebyl vždy lehký a změna v nového člověka vyžadovala 
vždy mnoho poznání a vciťování. Mnohé jsem nevěděla, žila jsem zde pří-
liš krátce, ale Pán a Paní stáli vždy při mně a paní Illigová se také objevila 
vždy v pravý okamžik, když jsem to potřebovala. V dívčí škole byly někte-
ré věci, které nebyly zcela podle vůle Paní Marie, ale také jinde nebylo vše 
tak příkladné,  jaké by to  se  samozřejmostí  na Hoře mělo být.  Všichni 
obyvatelé osady přišli na vlastní prosbu, aby směli být v blízkosti Pána, aby 
mu směli pomáhat při velkých změnách a výchově nových lidí. Ale mnoh-
dy vyšlo najevo, že si někteří mysleli, že právě u nich už žádné změny 
nejsou nutné.

Nastalo léto a před námi byla nová cesta. Také tentokrát jsem také smě-
la být při tom. Pan Deubler opět řídil vůz s Pánem, Paní a Slečnou. Druhé 
auto, ve kterém seděla paní Recklebenová a já, řídil pan Kurt Halseband. 
Pan Laute byl vedoucím cesty. 28. července 1937 ráno v 6 hodin jsme vy-
jeli směrem na Arlbergpa a kousek před Feldrickem nám přijeli naproti 
manželé  Kaufmanovi  a  pan  Schöneberger.  Srdečně  jsme  se  přivítali 
a společně pokračovali do Staadu u Bodamského jezera, kde jsme měli 
v hotelu „Bílý koníček“ objednaný oběd. Byl to malý hotel s hezkou za-
hradou, postavený na idylickém místě přímo u jezera. Vše bylo připraveno 
s láskou, jídlo bylo dobré a polévce se dokonce dostalo zvláštní pochvaly 
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od Pána. Seděli jsme v zahradě za svitu slunce a když už nám všem bylo 
opravdu horko,  objevilo se skutečně několik mraků,  abychom se mohli 
zchladit v jejich stínu.

Po jídle jsme hned pokračovali dále do Sankt Gallen, kde jsme navštívi-
li  některé  nositele kříže,  a všichni  jsme se  potom sešli  u  Shönenberg-
rových na kávu. Všechny přítomné ženy pomohly paní Schönenbergrové 
s prací, aby neležela veškerá tíha jenom na ní. Když jsme vypili kávu, vrá-
til se Pán, pan Schönenberger a pan Laute, ke svému rozhovoru, Paní Ma-
ria a Slečna Irmingard si povídaly s námi a několik žen ze Švýcarska po-
máhalo při umývání nádobí.

Čas k odjezdu se rychle přiblížil a tak jsme pokračovali dále do Abornu 
k  Eisenbeisu.  Tam bylo  pro  Pána,  Paní,  Slečnu a  paní  Recklebenovou 
slavnostně připraveno ubytování a večeře pro nás všechny, my ostatní jsme 
ale nevěděli, kde přenocujeme. Později nám pan Schönenberger obstaral 
ubytování v hotelu Schiff v Rorschachu.

Jídlo bylo výborné, o zábavu se starali převážně hostitelé, což nám bylo 
ale spíše líto, protože pro nás byl největším darem rozhovor s Pánem. Po 
jídle jsme setrvali v příjemném rozhovoru a Paní Maria hovořila mimo jiné 
také o dřívějších inkarnacích paní Eisenbeisové.

Druhý den ráno jsme společně jeli do Sankt Gallen. Tam jsme navštívili 
nadační chrám. Paní Maria ihned zpozorovala čistotu, která zde panovala. 
Na věži kostela byl také rovnoramenný kříž. Ještě jsme se šli projít do nád-
herného městského parku a pak jsme pokračovali do Herissau, kde nás 
očekávali manželé Schönenbergerovi k obědu. Také zde byla připravena 
velká tabule a my jsme opět mohli vychutnávat společné chvíle s Pánem.

Po jídle jsme jeli do Curichu. Paní Maria a Slečna Irmingrad si jely ne-
chat umýt vlasy k slečně Schörerové, která byla také nositelkou kříže. Pán 
jel už napřed ke Gieseovým, kde jsme byli pozváni na kávu. U Gieseových 
bylo příjemně a každý cítil pohodu. V hotelu „Eden au Lac“, kde jsme 
měli všichni objednaný nocleh, se pak konala slavnostní večeře. Vše bylo 
velmi dobře připraveno a my všichni jsme cítili starostlivou péči, která zde 
vládla, na rozdíl od domu Eisenbeisových. Slavnostní večeře se zúčastnili 
všichni nositelé kříže z Curichu a okolí. Poté jsme si zašli do kina na dobrý 
film a pak jsme se ještě zastavili v hospůdce u Curišského jezera. Pán vypil 
sklenici piva a ze všeho měl velkou radost. Curišští nás ještě doprovodili 
k hotelu, kde jsme se všichni srdečně rozloučili.
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Druhý den jsme se jeli podívat do obchodu pana Gieseho v nádražní 
ulici.  Měl  obchod  se  starožitnostmi.  V  rohovém okně  obchodu  leželo 
vkusně naaranžované Poselství, které bylo otevřené a každý den se otočila 
jedna stránka. Ještě jednou přišlo několik curišských nositelů kříže, aby 
pozdravili Pána. Byl zde pro všechny, kteří s ním chtěli mluvit, a pro kaž-
dého měl dobré slovo. Bylo vidět, jak ho měli lidé rádi a jak si ho vážili. 
Pak jsme podnikli cestu do kostela Curich-Enge, po jehož shlédnutí jsme 
jeli do parku Belvoir, abychom se ještě prošli. Obědvali jsme opět v hotelu, 
tentokrát byla tabule menší, a tak jsme si mohli vypít kávu v hale. Hovořili 
jsme opět o inkarnacích, ale Paní Maria mlčela, ačkoliv se jí Pán několikrát 
dotazoval. Pán, Paní a Slečna navštívili ještě automobilovou výstavu a na-
konec  pak  ještě  nositelky  kříže,  které  byly  zaměstnány  v  bufetu.  Bylo 
opravdu obdivuhodné, že Pán během této návštěvy v Curichu na nikoho 
nezapomněl.

Po návštěvě v Curychu nás vedla cesta do Mühlheimu, kde byla tiskár-
na, kterou vlastnil pan Kaufmann a v níž v roce 1937 vycházel časopis 
Hlas. U těchto lidí jsme byli na návštěvě, která byla velmi zajímavá. Seděli 
jsme u stolu s kávou, ačkoliv jsme nepociťovali hlad, nabídka byla tak lá-
kavá, že jsme neodolali. Paní Kaufmannová nás chtěla obsloužit, ale Paní 
Maria jí řekla:  „Vy se posadíte vedle mě!“ Paní Kaufmannová bezradně 
stála a já jsem jí pošeptala, aby si sedla, že všechno udělám. A když jsem 
pak  přišla  s  podnosem  k  Pánovi  řekl,  dobrotivě  se  usmívaje:  „Paní 
Westphalová, vy to umíte také?“ Slyšela jsem od Pána takovéto drobné po-
známky častěji a vždy jsem se tomu divila.

Také zde byla uvolněná a veselá nálada.
Když jsme se vrátili z Mühlheimu do Eisenbeimu, nebyl zde nikdo, aby 

nás přivítal. Z kuchyně přišla paní Kirsteinerová a omluvila paní Eisenbei-
sovou, která se ještě upravovala. Pak přišel pan Eisenbeis a zavedl Pána, 
Paní, Slečnu a paní Recklebenovou do svých pokojů Já jsem si mohla od-
počinout  v  pokoji  paní  Recklebenové.  Páni,  kteří  nás doprovázeli,  nám 
opět zajistili ubytování. Připravovali jsme se a šli jsme s Pánem a Slečnou 
Irmingard do krásné zahrady. Konečně se objevila také paní Eisenbeisová 
a čekali jsme na Paní Marii. Ta však nepřicházela a nepřicházela. Paní Ei-
senbeisová byla viditelně nervozní, neboť se její pstruzi rozvařili. Po půl 
hodině se Paní Marie objevila a byla oblečena do cestovního. Ve vzduchu 
bylo poměrně velké napětí, které nás všechny tísnilo. Jídlo bylo opět  tak 
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velkolepě připraveno jako první večer. Brzy poté, co jsme se prošli kolem 
jezera, jsme se rozloučili. Díky námaze pana Kirsteinera dostal pan Halse-
band a já pokoj v hotelu Šedý medvěd v Arbornu. Pan Deubler s panem 
Laute nocovali u Kirsteinerových.

Druhý den ráno v 9 hodin jsme měli sraz u Eisenbeisových. Měli jsme 
se vydat na zpáteční cestu. Pan Schönenberger, který měl jet s námi zpět, 
se ve smluvený čas nedostavil. Když jsme mu asi v půl desáté zavolali, 
řekl,  že se nemůže dostavit,  protože má ještě v ordinaci pacienty.  Poté 
jsme tedy jeli bez pana Schönenbergera. Tato událost byla nepříjemným 
zahájením naší cesty. Ve Feldkirchu chtěl Pán někoho navštívit, poprosil 
nás  jen,  abychom na  něj  počkali.  Uběhla  poměrně  krátká  doba  a  Pán 
a Paní Maria se vrátili zpět a mělo se pokračovat v cestě. Ale jaká smůla, 
paní Recklebenová s panem Halsebandem mezitím odešli nakoupit dárky, 
takže jsme je museli nejprve hledat. Naštěstí jsme je brzy našli v jednom 
obchodě, ale než zaplatili a vyzvedli si balíčky, uběhla ještě nějaká doba. 
Naštěstí vedla k Arlbergu jen jedna cesta. Nyní jsme se rychlou jízdou sna-
žili  dohnat  auto s Pánem, Paní  a Slečnou.  Dlouho se nám to nedařilo, 
dojeli jsme je až u Arlberského průsmyku, kde seděli a svačili. Posadili 
jsme se poblíž a také trochu pojedli. Pán, Paní a Slečna byli chladní a ne-
promluvili  s  námi ani  slovo.  Pak jsme jeli  dále  přímou cestou na Inn-
sbruck. Avšak při této cestě jsme vůz s Pánem opět ztratili z očí, přestože 
jsme s paní Recklebenovou neustále dávali pozor, protože oba řidiči jeli 
každý svým stylem, místo aby na sebe vzájemně ohleduplně počkali. Když 
jsme pak v Innsbrucku projížděli Terezínskou ulicí, jel Pánův vůz zrovna 
v protisměru, ale byl prázdný. Pan Deubler projel prostě kolem nás a my 
jsme teď nevěděli, kde Pán je. Přemýšleli jsme, hledali jsme je v kině, ale 
všechno bylo marné. Najednou mně něco napadlo a řekla jsem, že vím, 
kde Pán s Paní a Slečnou jsou. Šli jsme s panem Lautem do hotelu The-
resia a tam všichni seděli v zahradní restauraci. Pan Laute šel ihned nazpět 
k autu, aby přivedl paní Recklebenovou, zatímco já jsem šla rozradostněně 
ke stolu. Ale  jak byla Paní Marie nazlobená! Takto rozhněvanou jsem ji 
ještě nikdy neviděla.

„Co to jen s vámi je, jak to, že mezi vámi nevládne harmonie?“
V tomto smyslu Paní Marie začala. Pán seděl vedle a neřekl ani slovo. 

Ustaraně jsem mlčela, protože jsem nemohla nic říct k tomu, že se řidiči 
nedomluvili a každý jednal podle své vlastní vůle, bez ohledu na druhého. 
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Krátce před Innsbruckem nás dojel i pan Schönenberger, takže jsme v za-
hradě hotelu Theresia seděli opět všichni společně u kávy. Nato jsme si za-
šli ještě do kina, ale všichni jsme byli velmi skleslí, protože se na nás paní 
Maria tak zlobila, zatímco Pán ve své velké dobrotě neztratil ani slovo. Bě-
hem toho, co jsme seděli v kině, strhla se venku prudká vichřice a když 
jsme pak z kina vyšli ven, bylo u Pána a Paní vše zapomenuto a oni k nám 
byli opět laskaví jako předtím. Tak skončila tato cesta.

Cesta ke Gardavskému jezeru proběhla velmi pěkně a harmonicky, pro-
tože se nikdo nesnažil prosazovat svoji vlastní vůli. Při cestě do Švýcarska 
se ukázaly některé nepěkné sklony k bezohlednému a svévolnému jednání, 
které citlivě narušily harmonii mezi všemi zúčastněnými. Byl to takříkajíc 
začátek konce, protože většina těch – nositelů kříže, učedníků a apoštolů –, 
kteří byli s námi a žili na Hoře nebo ve Švýcarsku, později Pána opustila 
a někteří se stali dokonce nepřáteli. Jediným věrným zůstal učedník Giese 
z Curichu.

Pro Pána následovalo zklamání za zklamáním. Učedníci a apoštolové, 
kteří Pánovi slibovali věrnost a měli kolem něho vytvořit kruh, jej nechali 
na holičkách. Do vánoc 1934 stáli ještě při něm, takže se Pán mohl pro-
hlásit za Imanuele. Ale potom v nich velmi vzrostla ješitnost a prohlásili se 
za vyvolené  a  v jejich  řadách se  uhnízdilo temno.  Tak porušili  svazek 
věrnosti.  Už v roce 1937,  když jsem přišla na Horu,  bylo mi nápadné 
mnohé, co bych od učedníků nečekala. Pán ale přesto své učedníky každý 
večer navštěvoval, aby je podpořil a posílil. Oni to však nechápali a byli 
ještě domýšlivější.  Jak jen tím Pán musel trpět.  ON, který vždy takové 
domýšlivosti a zároveň nedostatkům svého okolí nechával volný průběh. 
Jeden malý příklad: O Vánocích 1937 přišel na Horu na slavnost můj muž. 
Chtěl si na Hoře pronajmout auto, které obvykle vozilo hosty od nádraží 
ve Schwazu, abychom mohli jet do Innsbrucku. Šla jsem se informovat na 
správu a bylo mi sděleno, že už to není možné, protože teď budou přijíž-
dět hosté. Do Schwazu jsme měli možnost kdykoliv tímto autem jet. Krát-
ce nato si mně Pán nechal zavolat, slyšel o našem přání a jelikož na správě 
nám jej nemohli splnit, nabídl nám svůj vlastní vůz. To, že nám chtěl naše 
přání vyplnit, udělalo na mne hluboký dojem. Ale takový on byl vždycky. 
Při tomto setkání jsem si všimla, jak je Pán smutný. Hovořil o svých ve-
likých zklamáních, které mu připravují Jeho nositelé kříže.

Když se blížila Slavnost zářící hvězdy 1937, poslední, kterou na Hoře 
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vedl Pán, museli se obyvatelé Hory zapsat do seznamu. Poslední slova, kte-
rá Pán promluvil, byla:  „Nyní jděte a prožívejte. Já už nemám, co bych 
vám ještě řekl.“

Po slavnosti jsem se  mohla nastěhovat do bytu po Halsenbandových, 
který už byl delší dobu volný. Pán s Paní a Slečnou přišli, aby mi můj 
nový byt posvětili. Také paní Berningerová byla u toho. Byl to krásný ve-
čer. Pán hovořil o Svých plánech, jak to bude jednou vypadat na Hoře, až 
tam bude stát pozemský hrad Grálu.

V únoru 1938 jsme si udělali opět malý výlet do Innsbrucku, který 
jsme zakončili posezením u kávy v hotelu Kreid, kam Pán rád chodil. Dří-
ve se  pro  osadu dělaly velké nákupy.  Pán opět  hovořil  o  budoucnosti, 
o cestách, na kterých by se měli zúčastnit ti nositelé kříže, pro které bude 
cesta uzavřením kruhu. Tenkrát se mě Pán zeptal: „Vy byste chtěla jet opět 
s námi, že?“ V této chvíli jsem na něm nezpozorovala nic z jeho zklamání. 
Byl dobrotivý, jako vždy.

Pak přišel březen 1938. Vrátila jsem se od oběda do osady později. 
Nikoho z obyvatelů Hory nebylo vidět a když jsem se blížila k Pánovu 
domu, nutilo mně něco, abych se podívala nahoru. Viděla jsem na balkoně 
stát Pána, stál bez hnutí a díval se hluboko dolů do údolí. Bylo otřásající 
vidět tuto osamělou osobu. Pán tehdy věděl, co ho tento den čeká. Od-
poledne si pro něj pak přišlo SS a odvedli jej do ochranné vazby. Bylo to 
srdcervoucí. Několik obyvatelů Hory, mezi nimi pan Vollmann, Emil Siff-
rid, pan Fritsch a také pan Swarowski se ihned vydali do Innsbrucku, aby 
jej přivezli nazpět. Tito Páni byli také zadrženi, ale druhý den opět pro-
puštěni, avšak bez Pána. Jeden nebo dva dny nato nám řekl pan Siffrid, že 
bychom si měli  jít  poslechnout,  co říká Hitler  v  Innsbrucku.  Hitler  ale 
nemohl dobře mluvit. Jeho řeč byla nepřesvědčivá a dostalo se mu malého 
aplausu. Druhý den se psalo v novinách, že měl potíže s hlasivkami a sotva 
mohl mluvit.  Ten pravý důvod však byl,  že stál v paprscích Pánových, 
a proto nemohl mluvit.

Druhý  den  opět  přišlo  SS  a  všichni  obyvatelé  Hory  byli  vzati  do 
ochranné vazby. Paní Maria a Slečna Irmingard musely opustit svůj dům 
a byly ubytovány v místnosti trigonu. Stráž SS obsadila kancelář a řádila 
tam až do pozdní noci. V prvním patře byly ženy. Paní Illigová a paní 
Recklebenová jim dělaly celou dobu společnost.  My,  kteří  jsme bydleli 
v první řadě domů, jsme také museli opustit své byty a přenocovat v druhé 
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řadě domů, anebo kde ještě bylo místo. Muži šli všichni do hromadné uby-
tovny, která byla zřízena v tehdejší budově školy. SS si od nás vzali všech-
no, co potřebovali k zařízení svých bytů dole ve Vompu: koberce, nábytek, 
psací stroje, zkrátka všechno, co bylo mobilní. Paní Marii ohrožovali pis-
tolí, aby jim vydala své šperky. Zabavena byla také všechna auta. Když 
jsme šli  do  školní  budovy  k  jídlu,  šel  jeden  ozbrojený  voják  SS před 
a druhý za námi. Pošta k nám nechodila vůbec. Byli jsme úplně odříznuti 
od světa. Protože jsem byla Američanka, v mém bytě se ničeho nedotkli, 
a tak jsem mohla zachránit a vzít k sobě mnohé, co SS nesmělo padnout 
do rukou, protože SS jinak prohledalo všechno. Hledali hlavně zbraně, aby 
měli proti nám nějaké hmatatelné důkazy, avšak nic nenašli.

V prvních dnech naší ochranné vazby přišel na Horu můj bratr. Jel teh-
dy ze své obchodní cesty z Vídně a protože měl také americké občanství, 
měl více svobody než my. Na Hoře žilo i jinak mnoho cizinců z různých 
zemí, Češi, Holanďané, Angličané. My všichni jsme napsali na příslušná 
velvyslanectví a podali žalobu. Můj bratr mohl vzít tyto žádosti při své 
zpáteční cestě s sebou, protože jako cizinec nebyl prohledáván. Den před 
jeho odjezdem jsme s ním vše potřebné domluvili.

Druhého dne jsem chtěla jet s ním, na bráně nám řekli, že bychom se 
museli ohlásit na SS ve Vompu. Také každé auto, které jelo buďto nahoru, 
nebo dolů se tam muselo hlásit. Byla přidělena jedna nacistka, jako osobní 
dohled.  Už bychom se s bratrem nemohli  o  ničem domlouvat,  naštěstí 
jsme si spolu již předešlého večera vše potřebné domluvili.

Když můj bratr odcestoval, jela se mnou má dozorkyně až na Horu 
a během zpáteční cesty mi kladla záludné otázky. Mimo jiné se ptala, jestli 
smějí  na Hoře bydlet  také černoši a židé.  Slyšela jsem říkat  svůj  hlas: 
„Chtěla byste snad zabránit Číňanovi, aby se radoval z krásné květiny?“

Brzy na to přišlo nové nařízení, týkající se deviz. Všichni jsme museli 
své devizy odevzdat, tedy vyměnit. Neuposlechnutí znamenalo trest smrti. 
Jelikož u mne byly také nějaké devizy, i když nebyly moje, šla jsem je na-
hlásit. Musela jsem opět jet do Innsbrucku, což se muselo hlásit dole na SS. 
Muž, který převzal hlášení, se ke mně obrátil a řekl: „Jestli mi slíbíte, že 
nepodniknete nic proti mně, nechám vás na svou odpovědnost jet.“

„Samozřejmě, že vám to mohu slíbit,“ odpověděla jsem. Objednal tedy 
auto, do kterého jsem se svým synem nastoupila, a jeli jsme, aniž bychom 
se museli dole hlásit. Zcela jednoduše jsme projeli. Na cestě do Innsbrucku 
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mi bylo ukázáno, viděla jsem to jako ve filmu, co všechno musím udělat.
Má první cesta vedla k advokátovi, který hájil zájmy Hory. Všechno šlo 

jako na drátku a já jsem s ním mohla všechno prohovořit. Byl také ochoten 
vyměnit mi mé devizy a ukázal mi přímou cestu, jak mohu mluvit s Pá-
nem.  Dbala  jsem přesně  jeho  příkazů  a  všechny cesty  se  přede  mnou 
otevíraly a cesta k Pánovi také. Přišel do malé místnosti, ve které jsem če-
kala, a byl samozřejmě velmi smutný. Dozorce zůstal v místnosti, takže 
jsme nemohli volně hovořit, díky tomuto rozhovoru jsem mohla alespoň 
zprostředkovat spojení s Paní Marií a jí pak podat zprávu o tom, jak se 
vede Pánovi. Přinesla jsem Pánovi dvě láhve jeho oblíbeného vína, nevím 
ale, jestli je také dostal. Byla jsem právě ve stísněné náladě, díky vší té 
hrůze, co se odehrávala. Bylo už opravdu velmi pozdě, když jsme se vrace-
li. Také jsem koupila velkou krabici cigaret pro muže SS, který mne pustil 
samotnou, a kterou jsem mu pak při návratu dala. Slyšela jsem pak nahoře 
jeho vyjádření k tomu:  „Ona je přece naše nepřítelkyně a darovala mně 
cigarety!“ Druhý den pak přišel k Paní Marii advokát a pak již netrvalo 
dlouho a SS opustilo Horu. Přímá hrozba byla pryč a já myslím, že dopisy 
se stížnostmi splnily svůj účel.

Další  týdny  pak  proběhly  spartánsky  tvrdě,  protože  SS  nám  vzala 
všechny peníze. Můj bratr to věděl, a tak ještě než odjel do Ameriky, přijel 
mě ještě jednou navštívit a přinesl mi peníze. V prosinci můj bratr zemřel 
v Mnichově, kde byl na služební cestě. Ačkoliv nebyl zpečetěn, byl po-
hřben v Hamburku, kde jsme měli rodinnou hrobku, po způsobu Grálu.

Za zmínku stojí ještě jeden výrok z okolí Hory. Když jsem jednou jela 
do Schwatzu, zeptala se mně jedna stará selka, zda bych ji nevzala s sebou, 
že by si také chtěla ve městě nakoupit. Protože jsem ji dobře znala, jejímu 
přání  jsem  vyhověla.  Cestou  se  mne  náhle  zeptala:  „Víte,  paní 
Westphalová, Ježíš měl jednoho Jidáše. Pán jich má mnoho.“ Jak pravdivá 
byla tato slova, se v celé své tragičnosti ukázalo teprve později.

Přišel červen a s ním obávané SS. Nyní rozkaz zněl, že se musíme do 
dvou dnů všichni z Hory vystěhovat. Ve skutečnosti ale uplynuly ještě 4 
týdny, než poslední obyvatel osadu opustil. Velitel SS byl velmi taktní muž, 
obyvatelům Hory se v té době dostalo od SS dobré péče, dětem darovali 
ovoce a čokoládu a celkově byli vždy ochotni pomoci. Tento velitel také 
neprovedl vždy všechny rozkazy, které mu byly uloženy, např. rozkaz o li-
kvidaci veškerých knih. Nechal otevřít všechny krabice, ve kterých byly 
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knihy uskladněny, a dal ve známost, že kdo chce knihy, může si je vy-
zvednout. Samozřejmě, že jsme si vzali tolik knih, kolik jsme jen mohli. 
Také mnoho mužů od SS si vzalo knihy a někteří Poselství také přijali. 
Švýcaři nabídli německé vládě peněžní obnos za to, aby knihy byly rozdá-
ny, prosbě bylo vyhověno, ale musely být ihned převezeny do neutrálního 
Švýcarska. Přesně si pamatuji, jak jsme s Paní Marií, Slečnou Irmingard 
a několika nositeli kříže v Innsbrucku přemýšleli, jak tyto peníze obstarat. 
Nakonec se nám to přece jen podařilo. Jedna z nás dokonce zastavila své 
housle, aby mohla pomoci.

Hned, když se SS objevilo na Hoře a přikázali nám vystěhovat se, pro-
tože si zde chtějí zřídit vzdělávací středisko, zavolala Paní Marie na pomoc 
učedníka  pana  Müller-Schlaurotha.  Pan  Müller  byl  členem  NSDAP. 
V jednom  dřívějším  rozhovoru  s  Pánem  mu  sdělil,  že  se  rozhodl 
z NSDAP vystoupit. Pán ho však od tohoto rozhodnutí odradil, řekl, že by 
jednou mohlo sloužit zájmům Hnutí Grálu, když budeme mít v této straně 
svého zástupce. A teď právě tento moment nastal. Pan Müller přišel ihned. 
Paní Maria a Slečna Irmingard museli Horu opustit jako první, rozloučení 
bylo  bolestné.  Ale  pan  Müller-Schlauroth  jim  stál  věrně  po  boku 
a urovnával cestu. Také nábytek si mohli odvézt s sebou.

Paní Maria a Slečna Irmingard bydlely nejprve v hotelu Thresia v Inn-
sbrucku. Nikdy nebyly samy. Byla s nimi stále paní Recklebenová se svou 
dcerou. Později se přestěhovaly obě dámy do hotelu na Hungerburgu, ne-
boť Pánovo propuštění se stále oddalovalo, a slyšela jsem, že prý bydlely 
i v domě Holanďanek na Hoře.

Pan Müller pracoval na osvobození Pána z ochranné vazby nepřetržitě. 
Avšak podařilo se mu to až v září 1938 a to tak, že se za něj zaručil. Pán 
pak  bydlel  se  svojí  rodinou  na  statku  pana  Schlaurotha  ve  Slezsku 
v ochraně  pana  Müllera.  Za  několik  měsíců  se  pak  odstěhovali  do 
Kipsdorfu v Krušných horách na statek učedníka Gieseckeho, kde Pán 6. 
prosince 1941 opustil  zemi,  zanechávaje své přátele a stoupence v hlu-
bokém zármutku.

Osada Grálu na Vomperbergu byla mezitím stále pustší a pustší. Nacisti 
nabídli některým obyvatelům Hory, že zde mohou zůstat a pracovat pro 
ně, avšak pod podmínkou, že se zřeknou své víry. To však nikdo neudělal, 
i když sám nevěděl, kam půjde. Pan Halseband a pan Deubler byli jedni 
z prvních, kteří Horu opustili. Už to tam také ani nebylo jako dříve, neboť 
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sotva Pána zatkli, vytvořily se dva tábory. Jeden zahrnoval ty, kteří zůstali 
věrní, a druhý ty, kteří Pána opustili. Zasáhl nás nepopsatelný smutek, ne-
boť nikdo nevěděl, jaký bude další vývoj Hnutí Grálu. A když pak Pán 
opustil tak předčasně zemi, zavládla mezi námi velká bezradnost, protože 
jsme byli bez domova.

V době likvidace Hory  zde byl  opět  také můj  muž.  Přesídlila  jsem 
s dětmi  do  Švýcarska,  kde  děti  navštěvovaly  institut  na  Rosenbergu 
v Sankt Gallen. Manžel se musel vrátit do Ameriky, kde se vynořily velké 
problémy,  protože jsme už odtamtud nedostávali  žádné peníze.  Spojení 
bylo přerušeno a bylo možné jej navázat pouze přes státní department ve 
Washingtonu. Všechno bylo velmi dobrodružné a já jsem děkovala vždy 
z hloubi srdce Bohu, že jsme přestáli další noc. Krátce předtím, než Hitler 
dobyl Francii, vydali jsme se na cestu. Museli jsme zůstat 4 týdny v Lisa-
bonu a zpátky jsme měli letět letadlem, nakonec jsme ale jeli s mnoha jiný-
mi lidmi s malou portugalskou lodí do nového bydliště. Začal nám nový 
život. Zde jsme válku nijak nepociťovali, jen ke konci války byl můj syn 
povolán k námořnictvu. Dostal se na největší námořní loď „North Caroli-
na“, ale válku přežil.

Všichni žili zvlášť rozseti po světě, bez zpráv a pokynů. Teprve až se 
podařilo Paní Marii uplatnit nárok na navrácení Hory, mohli se věrní vrátit 
a osada znovu ožila.

Také Paní Maria se dožila mnohého zklamání a často kárala snahu no-
sitelů kříže o prosazení svých názorů, také ona chtěla svoji činnost správně 
provádět. My starší jsme už přece zažili, jak za časů Pána mnozí vysoce 
povolaní zklamali, jak se kruh, který měl Pána chránit a poskytovat mu 
oporu, roztříštil a spustil se tak celý řetěz utrpení,  nenávisti  a pronásle-
dování, nejen skrze nacisty, ale také skrze bývalé stoupence, nepřátelské or-
ganizace a podobně. Když Paní Maria onemocněla a ležela v nemocnici 
v Innsbrucku, směla jsem ji jednou navštívit. Se slzami v očích se mně ze-
ptala: „Paní Westphalová, mají mne lidé opravdu rádi?“ – Také ona už li-
dem nevěřila!

A dnes, jak to vypadá dnes? Mnoho, velmi mnoho se změnilo. Také 
slečně Irmingard dlužíme velký Dík, že převzala tu velikou a namáhavou 
úlohu, pokračovat v díle Pánově. Uzrála nová generace, s novým způso-
bem myšlení, s jinými představami a jinými plány.

Poselství „Ve Světle Pravdy“ je zde! Ono platí! Neměnné – pro všech-

426



Vzpomínky na Pána

ny generace – pro celou věčnost! Jím se máme řídit, ne krátkodobým, lid-
ským a chybným jednáním.

Prosím, snažme se denně každý z nás sloužit vroucně a ve věrnosti 
Pánu  a  jeho  dílu  neúnavným  činem!  Světové  hodiny  jdou  neomylně 
a jednou nás bude jejich bití volat k soudu – prosme o sílu, abychom byli 
připraveni.
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