
Oznámení
 
 
Dne 15. dubna 1994 ve 3:30 ráno přišlo ke mně slovo Pána Ježíše Krista v Jeho/Její
Nové přirozenosti řkoucí:
 
„Mohu  tě,  Petře,  požádat,  abys  sdělil  všem,  kdo  v  současnosti  jsou  a  také  v
budoucnosti budou spojeni s Novým zjevením Pána Ježíše Krista prostřednictvím
procesu  jeho  čtení,  přijímání  a  praktikování  jako  pravého  Slova Pána  Ježíše
Krista, následující důležité oznámení?“
 
„Od 27. února 1994 nastal maximálně možný posun ve struktuře veškerého jsoucna
a  bytí,  zóny  vymístění  a  planety  Nula. Povaha  tohoto  posunu  vyžaduje  odlišný
přístup a  odlišnou  funkci  všech  spojených  s Novým  zjevením v  přítomnosti  i  v
budoucnosti.“
 
„Cokoli bylo třeba zjevit pro toto období a v podstatě pro tento časový cyklus, bylo
zjeveno a vysvětleno jak v knihách Nového zjevení, tak i v jeho doplněních novými
údaji. Vzhledem k tomu se nemůže a nelze zjevit v tomto ohledu a v psané formě
více. Tedy od tohoto data již nepřijdou žádné doplňky v psané formě.“
 
„Povaha tohoto posunu je taková, že vyžaduje od vás všech, pokud si tak zvolíte ze
svá svobodné vůle a volby, abyste zcela a úplně individualizovali a personalizovali
svůj  vlastní  život. Co  to  znamená?  Jak  si  vzpomínáte,  byli  jste  v  celém Novém
zjevení, a obzvláště od doby, kdy se vám zpřístupnilo Doplnění 3  (1. červenec 1993)
připravováni a  žádáni o individualizaci  a  personalizaci  svého života. To od vás v
podstatě vyžaduje, abyste převzali plnou odpovědnost a zodpovědnost za veškeré
aspekty svého života tak, že se ve vašem životě ustanoví rozpoložení, ve kterém
budete moci klást své vlastní otázky a obdržet své vlastní odpovědi ze stavu svého
vlastního nitra bez vstupování či pobízení někoho jiného. A abyste následně ověřili
pravdivost svých odpovědí prostředky intelektu, logiky, racionality a rozumových
procesů na nejzevnější úrovni, takže se zajistí neustálý, nepřerušovaný tok řádných,
pravdivých a správných idejí ve všech směrech a to, že do tohoto procesu budou
zahrnuty a budou se ho účastnit všechny úrovně jsoucna a bytí od nejniternější až
po nejzevnější.“
 
„Jinými slovy vyvolává současná situace na planetě Nula závěrečný a nejdůležitější
aspekt vašeho poslání a pověření - vynést do popředí veškeré aspekty vaší pravé
přirozenosti  a  identity,  ustavit  rozpoložení  plného spoléhání  se  na  sebe  sama a
nezávislosti  na  nikom či  něčem jiném a demonstrovat  vaši  schopnost  klást  své
vlastní  otázky  a  obdržet  své  vlastní  odpovědi  ze  správné  a  náležité  pozice,  z
pozice Nového zjevení a všech jeho doplnění,  z pozice vašeho vlastního nitra, to
jest přímo z Pána Ježíše Krista ve vás a prostřednictvím vás individuálně a osobně
a z úrovně vašich vlastních jedinečných schopností, vašeho uvědomění, chápání,
duchovního  osvícení  a  vaší  duchovní  dimenze,  ze  které  pocházíte  a  s níž  jste
integrálně spojeni.“
 
„Jelikož do toho okamžiku (do 27. února 1994) byly duchovní klima a situace takové,
že se  vyžadovalo,  aby  záležitosti  a  principy  byly  zjevovány  v  psané  formy  a
způsobem, který byl použitelný a potřebný pro všechny úrovně jsoucna a bytí,  v
zóně vymístění a na planetě Nula, vyžaduje povaha současného posunu základní
změnu v tomto přístupu. Není již vhodné se v tomto ohledu spoléhat na příspěvek



od někoho jiného, neboť duchovní situace na vaší planetě je taková, že jakákoli
další sdělení v této formě by byla pouhým kladením z vnějšku, a ne z pozice Pána
Ježíše Krista a vaší vlastní jedinečné individuality. Obdržet takto informace by od
nynějška, od tohoto dne, bylo duchovně krajně nebezpečné nejen pro vás osobně,
ale  i  pro  celkový  proces  Díla  božské  prozřetelnosti Pána  Ježíše  Krista a  pro
Jeho/Její Velký plán spasení.“
 
„Namísto toho je nyní třeba vynést do popředí a do ohniska pozornosti váš vlastní
jedinečný a individuální  přistup a příspěvek z vaší  vlastni  úrovně a dimenze,  ze
které pocházíte a se kterou jste integrálně spojeni. V této pozici je vás nyní třeba.
Tento požadavek je nutný k tomu, abyste pomohli pseudotvůrcům při odpovědi na
jejich vlastní otázky ze správné, náležité a věrohodné pozice na jejich vlastní půdě,
jejich území a z jejich perspektivy.“
 
„Nové  zjevení  Pána  Ježíše  Krista a  všechny  jeho  doplňky  vám  byly  učiněny
dostupnými  za  účelem  toho,  aby  se  vám  poskytly  řádné  základy  a  nanejvýš
vynikající a dokonalá cestovní mapa životem, podle níž můžete v průběhu vaší pouti
za povinnostmi na planetě Nula cestovat a udržovat správný směr. V tomto ohledu
nepotřebujete  nic  jiného.  Cokoli  potřebujete  pro  svůj  duchovní  růst,  pokrok  a
zlepšování i pro úspěšné završení svého poslání a pověření na planetě Nula, je plně
a vyčerpávajícím způsobem obsaženo v Novém zjevení a  všech jeho doplněních.
Více  než  to  by  bylo  nejen  nevhodné  a  nevčasné,  ale  i  ohromně  duchovně
nebezpečné pro všechny, kterých se to týká, a, což je nejdůležitější, ohrozilo by to
konečnou eliminaci negativního stavu.“
 
„Musíte pochopit to, že jeden a každý z vás přichází z velmi odlišné úrovně jsoucna
a  bytí,  s  velmi  odlišnou úrovní  vnímání,  chápání  a  používání  všech  idejí  a
principů Nového zjevení a všech jeho doplnění. Neexistuje nikdo, ano, nikdo z vás,
kdo je na stejné úrovni duchovního rozvoje a chápání a na stejném stupni přijetí
Nového zjevení a kdo přichází ze stejného místa, stavu a rozpoložení ve jsoucnu a
bytí. Je čas, abyste to všichni z vás věděli a uvědomili si to. Vzhledem k tomuto
neoddiskutovatelnému faktu je váš vklad absolutně nutný z vaší úrovně, z vašich
podmínek a z vaší vlastní schopnosti chápat a uskutečňovat Nové zjevení. Nikdo z
žádné jiné úrovně nemůže tuto vaši vlastní práci vykonat. Je to věcí vaší vlastní
odpovědností,  zodpovědností  a  věrohodností,  se  kterou  jste  souhlasili  před
vstupem  na  planetu  Nula. Nyní  je  v  tomto  ohledu  čas  zahájit  vaše  pravé
poslání. Takže cokoli se událo do tohoto okamžiku, bylo jen přípravou na vaše pravé
poslání, které nastává od této chvíle, od tohoto samého okamžiku, kdy čtete tato
slova.“
 
„Takže se opakuje, že kvůli  této situaci již není vhodné vám dávat jakákoli  nová
doplnění v psané formě, či ve formě v jaké k vám do této chvíle přicházela. Takové
formy by vás nejen dělaly závislými na něčem, cti přichází z vašeho vnějšku, ale též
by účinně blokovaly vaši schopnost klást své vlastní otázky a získávat své vlastní
odpovědi z vlastního nitra, činíce vás otroky této nutnosti, a tedy negativního stavu.
Pamatujete si zásadu mnohokrát opakovanou v Novém zjevení,která říká, že cokoli
bylo správné a vhodné včera, takové nemusí být dnes, a cokoli je vhodně a náležité
dnes, takové nemusí být zítra?“
 
„Důvod  pro  tento  maximálně  možný  posun  v  této  době  spočívá  ve  faktu,
že pseudotvůrci nyní nastolili plnou vládu nad všemi aspekty života na planetě Nula
a  podřídili  jí  všechny  formy  interakcí,  metod,  praktik,  duchovních  hnutí,  církví,



náboženství  a  rozličných  způsobů  komunikace  a  všeho  ostatního,  co  si  lze
představit,  a  ovlivňují  všechny  události  na  planetě  Nula. Ale,  což  je
nejdůležitější, pečlivě,  s  největší  možnou  zvědavostí  sledují  a  pozorují  agenty
pozitivního stavu a obzvláště ty, kdo jsou spojeni s Novým zjevením. V této pozici
přímo, či prostřednictvím svých poskoků a agentů vynakládají veškeré úsilí na to,
aby všechny informace, které dostáváte, k vám přicházely a byly pouze vnucené
z vnějšku, a ne od Pána Ježíše Krista nebo, což je nejdůležitější,  z vaší svobodné
vůle  bez  jakéhokoli  vnějšího  vlivu.  Pokud  to  mohou  zajistit  (že
obdržíte veškeré informace vnuceně),  mnohonásobně  upevní  své  pozice  a  budou
nesprávně doufat, že by mohli působit a zvítězit spíše absolutně než relativně.“
 
„Jestliže  na  straně  druhé  přichází  tato  informace  způsobem  individuálním  a
osobním, z vašeho vlastního nitra, z vaší vlastní jedinečné úrovně a z vaši zvláštní
dimenze,  ze  které  jste  přišli  a  s níž  jste  spojeni,  bez jakéhokoli  vlivu  z  vnějšku,
obdrží pseudotvůrci čisté  odpovědi  z  nejčistších  a  nejpravdivějších  pozic. To  je
následně dostává do pozice, která je vede k závěru, že jediným nanejvýš logickým
výběrem, který mají a který potřebují učinit, je konvertovat do pozitivního stavu a
zaujmout kondici, v niž přestanou být pseudotvůrci a v níž se zóna vymístění počne
stávat zónou umístění; což znamená, že se vrátí zpět do pozitivního stavu, z něhož
se původně odštěpili.“
 
„Avšak  individualizovaný  přístup  má  také  vestavěný  bezpečnostní  faktor.
Pseudotvůrci operují skupinově a masově. Takový způsob působení je pro ně jediný
logický a dávající smysl. Vzhledem k tomu mohou podvrátit a ovlivnit v absolutním
smyslu jakoukoli  skupinovou aktivitu či jakýkoli  generalizovaný a blanketový typ
sdělení  či  funkcí. Na  straně  druhé je  nad jejich  schopnosti  a  chápání  ovlivňovat
někoho,  kdo  přichází  ze  svého  individualizovaného nitra. Takové  pojmy  jako
„individuální“ a „nitro“ jsou pro ně zcela absurdní a nelogické. Proto jim nevěnují
žádnou  pozornost. Nejen  že  jim  nevěnují  žádnou  pozornost, ale jsou  nad  jejich
chápání. Takže je to také z hlediska vaší osobní bezpečnosti, jakož i z mnoha jiných
zásadně důležitých důvodů pro vás osobně výhodné, abyste se spoléhali na vaše
vlastní jedinečné a individualizované zdroje a vklady raději než na psané doplňky a
směrnice  přicházející  od  někoho  jiného,  v  tomto  případě  od  tebe  a  skrze  tebe,
Petře.“
 
„Jak  ze  shora  uvedeného  vidíte, započala  nová  éra,  epocha  a  úroveň. Vaše
individuální pozice v ní je krajně důležitá. V procesu těchto změn nalezne každý a
jeden z vás to, o co potřebuje požádat, na co má dostat odpověď a co má učinit.
Nechť  je  vám  všem  spojeným  s Novým  zjevením v  přítomnosti  i  budoucnosti
známo, že se nyní nacházíte ve správné pozici. Cokoli děláte, kdekoli jste, ať je to
cokoli a kdekoliv, máte to dělat a tam být. Každý z vás je tedy umístěn do té pro
něho  nanejvýš  potřebné  a  vhodné  pozice,  ve  které  může  provádět  cokoli,  co
potřebuje v této době zařídit tím nejefektivnějším a nejvhodnějším způsobem. Vše,
co máte dělat, je začít se spoléhat na svou vlastní individualizovanou schopnost
klást  otázky a dostávat  své vlastní  odpovědi.  A klást  tyto otázky s pozitivním a
dobrým záměrem, kvůli principu, kvůli poznání pravdy a jejímu praktikovaní a kvůli
pomoci pseudotvůrcům v jejich snaze poznat Absolutní pravdu, aby mohli  učinit
nanejvýš  logickou  a  jedině  možnou  volbu  -  konverzí  do  pozitivního  stavu,
eliminujíce tak negativní stav navždy a věčně.“
 
„A nakonec velmi důležitá varovná poznámka, která se opakuje zas a znovu také
nyní a zde: Kvůli povaze pozitivního stavu a toho, co nastalo nedávno, je zřejmé, že



ani  teď,  ani  nikdy  v  budoucnu  nebude  z  pověření  Pána  Ježíše  Krista,  aby  se
zakládala jakákoli hnutí, organizace, náboženství, církve, ústavy, instituce, formální
skupiny či cokoli zakládající se na Novém zjevení Pána Ježíše Krista. Pamatujte si to
!  A kdyby někdo nyní či v budoucnu přišel a prohlásil, že obdržel instrukce či nové
zjevení přímo od Pána Ježíše Krista, kdož ho pověřil, aby založil církev, náboženství,
organizaci, instituci, ústav, duchovní hnutí či cokoli v tomto ohledu, taková osoba
bude lhářem, podvodníkem a falešným  prorokem. Takové  pověření,  ať  se  to  týká
čehokoli,  již nebude následovat. Pamatujte si  to a neupadněte do této vychytralé
léčky.“
 
A toť vše. Takže neočekávejte žádná nová doplnění v psané formě. Je to na vás
samých. Máte  se  spoléhat  na  své  vlastní  zdroje,  které  do  vás  jedinečným  a
individualizovaným způsobem umístil přímo Pán Ježíš Kristus. Spoléhejte se na ně
a  postupujte  dle  nich.  Máte  za  sebou Pána Ježíše  Krista osobně,  Jeho/Její Nové
zjevení se  všemi jeho doplňky, vaši  duchovní  rodinu a  veškeré jsoucno a  bytí  v
pozitivním stavu. A pseudotvůrcům je dovoleno to pozorovat a sledovat.  Jděte v
pokoji  s jistotou a zárukou, se spoléháním se sami na sebe a se vši  potřebnou
podporou od Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejího veškerého Stvoření.“
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