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ÚVOD

Čtení těchto „Korolarií  Nového zjevení Pána Ježíše Krista“  vyžaduje od každého případného
čtenáře této knihy splnění určitých kritických, životně závažných a důležitých podmínek. Tyto
podmínky mi byly sděleny Slovem Pána Ježíše Krista dne 17.dubna 1994. Jsou následující:

1.  Je absolutně podstatné,  aby každý případný čtenář  předtím,  než  začne číst  tuto knihu,
důkladně poznal a chápal „Nové zjevení Pána Ježíše Krista“ publikované v r. 1992. Tím se říká,
že k řádnému pochopení a provádění toho, čeho se týkají tato  „Korolaria“,  je třeba nejprve
přečíst „Nové zjevení Pána Ježíše Krista“.

2. Pouhé přečtení a pochopení  „Nového zjevení Pána Ježíše Krista“ nestačí. Nejdůležitější a
duchovně nejpodstatnější podmínkou, která má absolutní platnost, je to, že se „Nové zjevení
Pána Ježíše Krista“ přijme – a jeho principy,  pojetí,  ideje a poučky se praktikují  ve všech
aspektech vlastního života – jako pravé Slovo Pána Ježíše Krista. 

3.  Přijetí  a  praktikování  „Nového zjevení  Pána Ježíše Krista“ každým případným čtenářem
obou těchto knih musí být pod podmínkou jeho úplné a neoddiskutovatelné svobodné vůle a
volby,  bez  jakéhokoli  zevního  vnucování,  nátlaku  a  vyžadování  zázraky,  znameními  a
podobnými vnějšími činiteli, které jednoho olupují o jeho vlastní svobodnou vůli a svobodnou
volbu, či bez toho, že by se tím snažil někomu či něčemu učinit za dost. Musí to být kvůli
principu, bez jakýchkoli háčků, kvůli poznání pravdy a jejímu praktikování ve všech aspektech
vlastního života, aniž by se očekávalo cokoli na oplátku.

4.  Ke  čtení  této  knihy  se  má  přistupovat  s otevřenou  myslí  a  srdcem,  v čistotě  vlastních
pozitivních úmyslů a se správnou motivací, aby se jeden stal lepší, více milující, moudřejší,
milosrdnější, odpouštějící a soucitnou bytostí, a kvůli Pánu Ježíši Kristu, kvůli ostatním a kvůli
sobě.

5. Aby se řádně porozumělo všemu co se předkládá a líčí v této knize, je nutné rozvíjet smysl
své vlastní zodpovědnosti a odpovědnosti za následek čtení tohoto materiálu a toho, jak se
pochopí,  aplikuje  a  interpretuje.  Jeden se  má spoléhat  na vlastní  intuici  a  využívat  ji  pro
ověřování, potvrzování a určení platnosti všeho, co je v této knize zjeveno. Je tedy absolutně
podstatné, aby každý čtenář potvrzoval,  ověřoval a posuzoval platnost všech tvrzení v této
knize z pozice svého vlastního nitra prostřednictvím procesu vlastního intuitivního rozlišování.
To bude ovšem fungovat tehdy a jedině tehdy, jestliže se k tomuto činiteli přistupuje v čistotě
vlastního srdce, s kladením správných otázek a získávání náležitých odpovědí kvůli objevení
pravého Zdroje těchto zjevovaných Pravd (plurál !), aby se ve vlastní mysli a vlastním srdci, to
jest ve všech aspektech vlastního života, nastálo ustavilo Království nebes Pána Ježíše Krista.

Pokud tedy nejsou výše naznačené podmínky splněny, jeden nebude s to mýt z prospěch ze
čtení této knihy. A nejen to, ale, a to je nejdůležitější, následek takového čtení se bez splnění
těchto podmínek může pro takového čtenáře stát duchovně krajně nebezpečným. Nechť si je
tedy  případný  čtenář  vědom  těchto  skutečností  a  na  jejich  základě  nechť  učiní  moudré
rozhodnutí ohledně toho, jak má v tomto ohledu postupovat.

Dr. Peter D. Francuch
Santa Barbara, Kalifornie
USA
Dne 1. července 1997
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