
Doplnění 18
 
 
Dne  1.  ledna  1994  jsem  byl  v  tomto  prvním  dnu  nového  roku Pánem  Ježíšem
Kristem požádán,  abych  s  vámi  všemi,  kdo  jste  spojeni  s Jeho/Jejím Novým
zjevením, sdílel následující informace. Jejich účelem je, aby se sdílely s intuitivním
ověřením těmi, kdo je budou číst s otevřeným srdcem a otevřenou mysli,  a aby
jejich  obsah  byl  posuzován  vzhledem  k  pokračujícím  doplňováním Nového
zjevení tak, aby se ničemu z jeho obsahu nedovolilo se stát zastaralým - a to nikdy.
 
Jak  si  pamatujete  z  nedávných  doplnění,  je  současná  duchovní  situace  agentů
pozitivního stavu na planetě Nula a obzvláště těch, kdo jsou integrálně spojeni s
Novým zjevením,  taková,  že na jevišti  lidského života na vás svítí  světla  a vaše
pravá  přirozenost,  role,  osud  a  vaše  chování  jsou  vystaveny
pohledu. Současná duchovní situace vyžaduje posun od zahalování, neviditelnosti,
tajnůstkářství  a  zatajování  k  otevřené  a  viditelné  manifestaci,  uvedení  příkladu,
aktualizaci a realizaci všeho toho, čím jste a co máte.
 
Účel  toho,  že  se  nyní  nacházíte  osvětlení  na  jevišti  lidského  života,  je
mnohonásobný:  1.  Abyste  se  stali  negativnímu  stavu  a  vlastním  lidským
tvorům příkladem fundamentálních  odlišností  mezi  způsoby  a  módy  života
vedenými a prováděnými agenty pozitivního stavu, tedy mezi tím, co to znamená a
jaké  je  to  být  pozitivním, a  agenty  stavu  negativního  a  samotnými  lidskými
tvory, kteří nemají žádné ponětí o tom, jaký je vlastně pravý smysl života obecně a
jejich individuálního života zvlášť; 2. Aby se uvedl příklad specifického, osobního a
individuálního života v souladu s principy Nového zjevení Pána Ježíše Krista; 3. Aby
se zviditelnil most přenosu, který vytváříte jak pro negativní, tak pro pozitivní stav i
pro vlastní  lidské  tvory; a  4.  Aby  se učinily  daleko  více  viditelnými  vaše  vlastní
problémy,  nedostatky,  vzorce  chování,  myšlenky,  pocity,  vjemy  a  záměry,  které
vyvěrají z vašeho typicky lidského uzpůsobení.
 
Jak si doufejme pamatujete z Doplnění 15, máte dvojí vinutí. Použijme opět metaforu
o počítačovém čipu. V obecném smyslu vy, kdo jste agenty pozitivního stavu a kdo
jste  spojeni  s Novým  zjevením, obsahujete  v  sobě dva  široce  determinované
počítačové  čipy. Jeden  je  naprogramován  způsobem  odpovídajícím
uspořádání pozitivního stavu se všemi následky a důsledky jeho typické povahy. Je
v jeho povaze, že se plně projevuje přítomnost Pána Ježíše Krista v Jeho/Její Nové
přirozenosti,  všech  členů  vaší  pravé  duchovní  rodiny  a  každého,  kdo  je  vám
přiřazen.  Druhý  čip  je  naprogramován typicky  lidským  způsobem. Jak  si
uvědomujete,  být  naprogramován  typicky  lidsky  znamená  mít typicky  lidské
problémy. Takže bez ohledu na vaši duchovní úroveň a vaše výdobytky v pozitivním
smyslu máte všichni z pozice vašeho typicky lidského čipu problémy.
 
Je to tento aspekt vaší lidské přirozenosti, který se stává viditelný pseudotvůrcům a
jejich agentům. Takže je to ta část vašeho života, která se může stát jejich terčem.
Tomuto výroku máte rozumět tak, že to není osobní, individuální viditelnost, která je
terčem, ale zaměřují se na oblast typické lidské přirozenosti. Takže to není tak, že se
negativní  stav  zaměřuje  kupříkladu  na  konkrétního  Petra,  ale  namísto  toho  je
to obecně jeho lidský aspekt, který se může stát terčem. Jedině vaše odpověď a
způsob reagování na toto zaměřování umožňuje negativnímu stavu poznat zvláštní
individualitu reagujícího jednotlivce. Tak nějak vidíte, máte zde dvě možné úrovně
zaměřování. Jedna je všeobecnou úrovní, skrze niž si negativní stav neuvědomuje



vaši zvláštní totožnost. V tomto případě pociťuje vaše lidské problémy a zaměřuje
se na ně bez toho, že by věděl, kdo je jeho terčem. Užije-li se tvého výrazu, Petře,
typický lidský aspekt vašeho uzpůsobení zapáchá či vylučuje pach, který přitahuje
negativní stav tak, jak světlo přitahuje můru či med včely. Tento zápach vytváří pro
členy  negativního  stavu  nanejvýš  příjemné  aróma,  které  je ohromně
dráždí. Symbolicky řečeno, potloukají se kolem planety Nula, vyhledávajíce takové
pachy, kterými se mohou napájet. Toto napájení prožívá ten, kdo jim ho poskytuje,
jako potíže  a  bídu.  Jinými  slovy:  Navršují  se  problémy  jeho  typického  lidského
života a vystupují na povrch. Náhle nemá nic jiného než samé problémy.
 
Jinou  úrovní  zaměřování  je  to,  když  si  jeho  zdroj  uvědomí zvláštní identitu
individua, které je terčem. Jak se uvedlo shora, to se může stát jedině skrze vaši či
individuální  reakci  na  toto  zaměřování.  Je-li  reakce  z  pozice  typicky  lidského
uzpůsobení či počítačového čipu, tedy řekněme z pozice typicky lidského reagování
(z problémů do problémů), stává se tento jedinec viditelným ve své vlastní identitě.
Jinými slovy: Členové negativního stavu vědí, kdo je tento jedinec. V tomto případě
se život toho jednotlivce stává peklem na planetě Nula. Je-li na druhé straně reakce
na  toto  zaměřování z  pozice  pozitivního  uzpůsobení či čipu, který  byl
umístěn Pánem Ježíšem Kristem, zaměřující  se  zdroj  nebude nikdy  moci  poznat,
kdo jste a jaká je vaše totožnost.
 
Tato situace vám velmi jasně naznačuje, jak se vyhnout tomu, abyste byli ve své
totožnosti rozpoznáni negativním stavem. Pán ležíš Kristus vás povzbuzuje, abyste
se naučili reagovat z pozice vaši pravé přirozenosti, kterou jste byli nadáni od Něho/
Ní. Zjednodušeně řečeno: Fakticky se vám doporučuje, abyste na každou takovou
situaci  či  na všechny situace obecně reagovali vždy ze  svého stavu nitra. Pouze
reakce z vnějšku do vnějšku (to je typicky lidská reakce) vás může ve vaší zvláštní
totožnosti zviditelnit negativnímu stavu.
 
Hlavním  a  kriticky  závažným  důvodem  toho,  že  pobývání  na  osvětleném  jevišti
odhaluje kromě jiného vaše typické lidské problémy a nedostatky,  je to,  že si je
můžete jasněji uvědomit, abyste se mohli naučit je kontrolovat a nedovolit jim, aby
se staly kamenem úrazu vašeho duchovního rozvoje. Když jednáte a reagujete z
pozice vašeho lidského uzpůsobení, jednáte a reagujete komplexem podřadnosti či
nadřazenosti, na základu nízkého úsudku o já, egoistických stavů, omezenosti ve
znalostech i chápání, zranitelnosti, nesprávného vnímání pravé reality, zmatenosti,
neadekvátnosti,  útočnosti,  sebeobrany,  nesprávné  vlastní  totožnosti,  pod  vlivem
vaší  typicky  lidské  výchovy,  všech  možných  nátlaků  z  vnějšku  a  množství
podobných typicky lidských nesmyslností. Taková reakce neprodukuje nic jiného
než  problémy  a  více  problémů,  které  se  navršují  a  přidávají  k  již  existujícím
problémům.
 
Typický  příklad  takové  reakce  vyplynul  ze  zážitku,  který  někteří  z  vás  měli  na
začátku  a  na  konci  vašeho  setkání  na  den  Díkůvzdání.  Tyto  dva  incidenty  byly
dovoleny, aby se jak vám, tak pozitivnímu stavu ilustrovalo, co se může stát, když
odpovídáte  či  reagujete  z  pozice  vašeho  lidského  uzpůsobení,  to  jest  z  pozice
vašich lidských problémů, a ne z pozice Pána Ježíše Krista ve vás k Pánu Ježíši
Kristu v druhých, to jest z pozice pozitivního stavu a Jeho/Jejího Nového zjevení.
 
Tyto příhody mají dva aspekty. Jeden se vztahuje k chování Larisy, jejíž negativita a
negativita jejího přítele si  vyžádaly jejich odchod z vašeho domu. Petře, aby tak
jejich  přítomnost  neotrávila  pozitivní  aspekty  vašeho  čtvrtečního  a  pátečního



setkání ke dni Díkůvzdání. Její příklad byl dán - kromě mnoha jiného - za účelem
ilustrace  tvrzení,  vyřčených  mnohokrát Pánem  Ježíšem  Kristem v  doplněních
novými  údaji  i  jinak,  o  tom,  co  se  může  stát,  když  někdo  přistupuje  k Novému
zjevení kvůli  nesprávným  důvodům,  s  nesprávným  záměrem  a  za  účelem  jeho
zkreslování, zrušení jeho platnosti, za účelem je zatemnit a učinit nepřijatelným. To
bylo jedním z aspektů Larisina poslání. Jak jsi poznal, část Nového zjevení, kterou
přeložila, obsahuje početná zkreslení a nevhodně se v ní používají ruské termíny a
pojmy.  Druhým  aspektem  bylo  blokovat  Dr.  Nečájeva  před  jeho  duchovní
transformací  a  znemožnit  mu,  aby se Nové zjevení ve  své čisté  formě a  obsahu
přineslo do Ruska. V tomto ohledu jsou ještě jiné aspekty její role, které teď není
vhodné zjevit. Později se stanou zřejmé.
 
Druhý incident má přímý vztah k uvedení příkladu a zobrazení toho, co se může stát,
jestliže následovníci Nového zjevení Pána Ježíše Krista mají vztah ke všem ostatním
ne z pozice tohoto zjevení, ale z pozice jejich lidského uzpůsobení. Takže jak můžete
vidět,  to,  že jste následovníky Nového zjevení, vám nezabraňuje reagovat typicky
lidsky. V tomto případě se děje to, že když se chováte a jednáte z pozice vašeho
lidského  metaforického  počítačového  čipu,  a  ne  z  pozice  čipu  od Pána  Ježíše
Krista, chováte se a jednáte z pozice nedorozumění a typicky lidských problémů. V
tomto  případě  je  komunikační  linka  zamořena  a  stává  se  nečitelnou.  Takže  si
nerozumíte jeden s druhým. Jedna osoba něco řekne či udělá a z pozice této osoby
se to zdá vhodné milé a příjemné, v dobré víře a z legrace a pohody, vycházející z.
jejího láskyplného srdce, zatímco druhá osoba to pociťuje jako útočné,  chladné,
nevhodné,  neláskyplné,  hrubiánské  a  velmi  nelaskavé  atd.  Na  základě  takového
vnímání  a chování  reagující  osoby nastupuje ovšem řetězová reakce, takže první
osoba,  vysílatel,  odpovídá  jako  napadený  na  negativní  reakci  původního
adresáta podobně negativně, tedy ze svého lidského čipu. Buďte si, prosím, vědomi
faktu,  že  veškeré  metaforické  lidské  počítačové  čipy  jsou  povětšinou málo
hodnotné. Reagovat  z  jejich  pozice  znamená reagovat  nanejvýš  nízkým
způsobem. Jakmile  se  taková  reakce  učiní,  nezpůsobuje  nic  jiného  než další
problémy, poskytujíc jeviště pro další zamořování negativním stavem, které končí
individuálním zacílením, kdy je negativní stav s to rozpoznat totožnost jedince.
 
Aby se vyhnulo tomto nešťastným incidentům mezi těmi, kdo jsou spojeni s Novým
zjevením, jste  nabádáni,  abyste  se naučili,  jak  obcházet  váš  lidský  čip. Použijme
ještě jednou metaforu o počítači. Počítač může obsahovat mnohé programy. Když
ho  zapnete,  jste  na  vstupní  úrovni,  která  čeká  na  vaše  rozhodnuti.  Jakmile  se
rozhodnete, který program chcete aktivovat, musíte operovat v rámci parametrů a
požadavků  tohoto  jednotlivého  programu.  Jakékoli  úsilí  dělat  něco,  co  je  mimo
schopnost  tohoto programu,  skončí  zprávou „nesprávný příkaz či  soubor“ nebo
zprávou podobnou, což vás nutí operovat v rámci možnosti a ohraničení zvoleného
programu.
 
Povšimněte si nyní zde, prosím, paralely: Na začátku, když nastartujete váš počítač,
je  vám v tom dána možnost.  Zvolíte-li  si  zvláštní  program,  který  se  hodí  vašim
okamžitým potřebám, pominete všechny ostatní programy, které máte v počítači k
dispozici.  Takže  tyto  ostatní  programy  zůstávají neaktivovány, dokud  je
nevyvoláte. Na  druhé  straně:  Když  aktivujete  nějaký  specifický  program,  jste  v
procesu jeho aktivace vázáni jeho pravidly, omezeními, možnostmi a tím, co obecně
i  speciálně  obsahuje.  Nemůžete  působit  jinak,  než  jak  vám  toto  částečné
programové  vybavení  ve  své  jedinečnosti dovolí. A  totéž  je  pravdou  o vašem
osobním naprogramování. Pokaždé,  když ráno vstanete z  postele,  či  jinak,  čelíte



volbě,  který  z  vašich  osobních  programů  aktivujete.  Aktivace  vašeho  lidského
programování přináší chování, reakce, odpovědi atd. typicky lidské. V tom okamžiku
se stáváte zranitelnými, lehce napadnutelnými,  nízkými, neadekvátními,  ubohými,
depresivními,  odsuzujícími,  zavrhujícími,  dezinterpretujícími,  nerozumějícími
druhým a jejich motivům a stáváte se typickými lidskými tvory - otroky negativního
stavu.
 
Aktivujete-li  na  druhé  straně  v  sobě čip Pána  Ježíše  Krista, budete  šťastnými,
chápajícími, tolerantními, trpělivými, citlivými, beroucími lidi takové, jací jsou, bez
toho,  že  byste  od  nich  očekávali  více,  než  mohou  nabídnout;  vaše  reakce  a
odpovědi budou laskavé, mírné, láskyplné a moudré bez ohledu na to, co říkají či
dělají,  či  jak  se  chovají  a  reagují.  Jak  můžete  nyní  vidět,  toto  je typická  reakce
pozitivního stavu. Je vaší osobní povinností,  odpovědností  a zodpovědností  jako
agentů pozitivního stavu a speciálně těch, kdo jsou spojeni s Novým zjevením Pána
Ježíše  Krista, abyste  vždy  působili  z  pozice  svého  osobního,  individuálního
obrazného počítačového čipu, který je tu umístěn Pánem Ježíšem Kristem.
 
Zde  se  objevuje  opět  záležitost odpovědnosti a zodpovědnosti. Je  vám  dáno
poznání, že je tomu tak - že jste uzpůsobeni jak pozitivním stavem, tak i typicky
lidsky.  Vaší  povinností,  odpovědností  a  zodpovědností  je  se  nyní  naučit,  jak
fungovat  jen  z  pozice  tohoto  čipu,  který  sem  umístil  Sám/Sama Pán  Ježíš
Kristus. Musíte stále a opět  chápat,  že vaše životní  cesta,  jakož i  cesta kohokoli
jiného, je uspořádána tak, aby se vám kdykoliv dávala možnost v této záležitosti
- který program v rámci své osobnosti zaktivujete. Jakmile je ale program aktivován,
nutí  vás  operovat  v  rámci  jeho  parametrů  a  povahy  svého  naprogramování.
Samozřejmě  máte  vždy  možnost  zvolit  si  jeho  ukončení  tím,  že  jej  opustíte
jeho deaktivací. Zde  se  tedy  ve  vašem  životě  stává  záležitost  odpovědnosti  a
skládání účtů realitou.
 
Způsobem,  jakým  se  lze  vždy  nacházet  v  aktivním  módu  vašeho  niterného
programu,  který  zde  byl  umístěn Pánem  Ježíšem  Kristem, je  ustanovení  takové
kondice vašeho života, ve které se budete nacházet ve stálém niterném stavu a v
centru své intuice. Čistota niterného stavu je vždy z pozitivního stavu. Toto je váš
osobní a individuální počítačový čip, umístěný zde přímo a osobně Pánem Ježíšem
Kristem. A  to  nás  přivádí  k  druhé záležitosti,  kterou  máme  dnes  probrat:  Jak
neustále vcházet do nitra a setrvávat tam.
 
Jak víš, Petře, nedávno ses zabýval obsahem Kapitoly páté Nového zjevení Pána
Ježíše Krista „Principy a užití nové duchovní hypnoterapie a procesu vcházení do
nitra“. Otázkou v tvé mysli je: Do jaké míry jsou postupy, metody a užívání popsané
v této kapitole platné, udržitelné a použitelné za současně existujících duchovních
podmínek na planetě Nula ?  Jsou stále použitelné a platné?
 
Na co si musíš v tomto ohledu vzpomenout, je to, že v době, kdy tato metoda byla
vyvinuta poprvé,  a  v průběhu jejího rozvoje  po léta,  která následovala její  první
objevení  se, byl  pozitivní  stav,  symbolicky  řečeno,  velmi  vzdálen  od stavu
negativního a  vaší  planety. Toto  umístění  vyžaduje  odlišný  přístup.  Za  těchto
okolností  bylo  nutné  vyvinout  velmi  komplikované,  složité  a  obezřetné  metody
vytváření kontaktů s vlastní duchovní realitou, která se nachází hluboce zatlačena v
Duchovní  mysli  jedince  (tehdy  zvané  „Niterná  mysl“),  a  s  vlastním  duchovním
světem.  Aby  se  vyhnulo  početným  nástrahám  negativního  stavu,  byla  vyvinuta



propracovaná procedura bezpečnostní kontroly, která vám umožnila se ujistit,  že
jste byli ve styku s pravou realitou pozitivního stavu.
 
Avšak jak se pozitivní stav přibližoval stále více a více ke stavu negativnímu, bylo s
každým stupněm těsnější blízkosti nutné pozměnit metody vcházení do nitra, aby se
přizpůsobily každé nové situaci. Poslední krok v tomto ohledu se odráží v obsahu
shora  uvedené  páté  kapitoly.  Jak  víte, bylo v  současnosti  završeno  úplné
obklíčení negativního  stavu stavem  pozitivním  a  uvedení  pozitivního  stavu  do
nejtěsnější možné blízkostí ke stavu negativnímu. Završení tohoto procesu vyžaduje
ještě jednou modifikaci tohoto postupu. Celkem vzato je obsah Kapitoly páté velmi
platný z pozice toho, že je milníkem na cestě a dějinnou vyhlídkou, jakož i z pozice
poučení veškerému pozitivnímu stavu, jaké kroky je v tomto ohledu třeba uskutečnit
v  tomto jednotlivém období  a  za  těchto jednotlivých podmínek.  Takže aby mohl
obsah  této  kapitoly  neustále  poskytovat  všem  v  pozitivním  stavu  toto  důležité
poučení, nikdy by se nemohl v sobě a sám sebou změnit. Při jeho aplikaci jakoukoli
jednotlivou osobou na planetě Nula je modifikace nutná a potřebná.
 
Tato nutná a potřebná modifikace byla jasně vyvozena na konci této kapitoly, kde
bylo silně zdůrazněno, že - cituje se: „..... je to odpovědností každého jednotlivce,
aby  zjistil  z  pozice  své  sjednocené  mysli  ...  jaký  styl,  způsob  a  prostředky  při
niterném putování se má ....“ V předzvěsti toho, co se stane, byl tento výrok učiněn
již tehdy, aby se všichni připravili na to, co přijde.
 
Takže jak vidíte z tohoto tvrzení a ze všech doplnění, jsou veškeré metody a postupy
v tomto ohledu individuální a osobní. Někdo může zažít tento proces přesně tak, jak
se popisuje v Kapitole páté; někdo může v tomto ohledu zažit něco, co nemá nic
společného s tím, co je obsaženo v této kapitole; nebo něčí metoda může být pouze
intenzívním myšlením na to, že je v nitru, a zvyšováním důležitosti této věci; nebo
někdo  může  vyvinout  velmi  živou  a  intenzívní  interakci  se  členy  své  vlastní
duchovní  rodiny  a  obzvláště  s Pánem  Ježíšem  Kristem. Takové  zážitky  mohou
být nekonečně  rozmanité. A  ačkoli  je  v  tomto  procesu  několik  společných
jmenovatelů,  které  jsou v nejzazším smyslu použitelné u všech,  budou v těchto
prožitcích základní odlišnosti. Aby se v tomto ohledu znovu zopakovalo: Každý vždy
musí sám svou intuicí a intuitivním rozlišováním přijít na to, co je pro něj správné a
vhodné. Takže  je  důležité  se  soustředit  na  rozvoj  vlastní  intuice  tím,  že  se  o  ní
přemýšlí  a spoléhá se na vlastní  vstupy,  a ne na to,  co říká či prožívá jiný člen
Nového zjevení.
 
Vhodný precedent v tomto ohledu ustanovil procesem duchovní transformace Dr.
Vasilij Nečájev. Tento proces probíhá od té doby, kdy tě, Petře, požádal, abys mu
pomohl ustanovit  jeho niterný stav.  Jak ti  řekl,  ztratil,  když byl  v ruské Moskvě,
kontakt  se  stavem  svého  nitra  a  žádnou  metodou,  kterou  užil,  nebyl  schopen
vytvořit s nikým a ničím žádný kontakt. Jedině jeho intuice mu řekla, co má dělat a
jak. To byla jeho první lekce - vždy se spoléhat na vlastní intuici. Jakmile přišel do
Santa Barbary, toužil tě požádat o pomoc. Sledujte nyní tento postup: Je blokován
před formálním stavem niterností, aby se naučil spoléhat se na vlastní intuici, která
je neformálním niterným stavem. Pak tě, Petře, ze své svobodné vůle a volby, bez
jakýchkoli vnějších tlaků, protože mu to řekla jeho intuice, požádal, abys mu pomohl
vstoupit do formálního stavu niternosti, aby tak mohl zahájit proces své individuální
a  osobní  duchovní  transformace.  Poté,  co  ze  své  strany  učinil  s  pozitivním  a
dobrým záměrem kvůli principu tento požadavek, ukázal jsi mu, jak se vchází do
nitra. Měl jsi s ním pouze jedno sezení tímto formálním způsobem. Ale povšimněte



si, prosím, co se dělo pak. Několikrát denně Dr. Nečájev putoval do nitra a s Pánem
Ježíšem  Kristem a  se  všemi  členy  své  pravé  duchovní  rodiny  velmi  usilovně  a
produktivně pracoval na svých problémech a na své duchovní transformaci, aniž by
vynechal jediný den. Každý den od té doby ti  sděloval vše, co se s ním dělo. V
procesu  tohoto  důkladného  a  smysluplného  sdělování  jsi  byl  s  to  objasnit  mu
mnoho věcí a dát mu pár hodnotných návrhů, jak má v tomto ohledu postupovat,
jakož  i  on  sám si  uvědomil  mnoho nových,  nanejvýš  významných a  závažných
aspektů svých zkušenosti.  Tvé návrhy byly  ale  formulovány tak,  aby se u něho
nevzbudil dojem, že to musí udělat tak, jak se navrhuje, či jinak. Dávalo se mu to
jako  možnosti,  které  mohly  či  nemusely  být  správné,  s  důrazem  na  to,  že  se
potřebuje otázat sám sebe, když je ve svém niterném stavu, zdali jsou tyto návrhy v
jeho jednotlivém případě použitelné.  Takže se plná zodpovědnost za jeho vlastní
niterný stav a proces přesunula na něj, kam patřila. Zároveň byl postupně uveden
do stálého niterného stavu a procesu, kdy se učil dělat vše z nitra navenek.
 
Z jeho příkladu a precedentu samozřejmě neplyne, že od této chvíle každý musí
projít podobným procesem. U některých lidí na základě dohody mezi nimi a Pánem
Ježíšem  Kristem bude  pokračovat  potřeba  mít  s  tebou,  Petře,  příležitostná  či
pravidelná  sezení.  Ale  opět  si  povšimni,  co  se  stane  v  procesu  těchto  setkání.
Sděluji  se  a  diskutuji  všechny  jednotlivé  zkušenosti  a  události  ze  života  těchto
osob. Poté vcházejí do formalizovaného stavu nitra, z něhož pokračují ve sdílení jak
s tebou, tak se všemi členy své duchovní rodiny, jakož i se svou vnější myslí toho,
co prožívají.  Kladou své otázky a dostávají  odpovědi  a  jsou nasměrováni  uvnitř
sebe přímo od Pána Ježíše Krista, a ne od tebe. Ty ze své pozice nijak tento proces
neovlivňuješ. A tak tomu má být. A když tě nevyhnutelně žádají, abys jim odpověděl
na některé jejich otázky ze své pozice, často je odkazuješ na jejich vlastní odpovědi
z jejich vlastního nitra nebo, když je Pán Ježíš Kristus požádá, aby se tě zeptali, jsou
při  tvé  odpovědi  zavázáni  poznáním,  že  tento  požadavek  je  učiněn  z  nějakých
důležitých duchovních důvodů a že je třeba, aby odpověď byla tebou dána z Pána
Ježíše Krista v tobě. Není jiný způsob, jak od této chvíle tuto práci konat. Jako vždy,
je to na dohodě mezi každým jednotlivým jedincem a Pánem Ježíšem Kristem, jaký
druh zkušenosti, pokud vůbec nějaký, bude mít.
 
Na straně druhé může být také dohodnuto, že někteří jedinci nebudou mít v tomto
ohledu žádný zřejmý prožitek. Namísto toho budou chtivými čtenáři Nového zjevení
Pána  Ježíše  Krista, aniž  by  ustanovili  formální  stav  niternosti.  V  podobných
případech  se  budou  v  procesu  čtení  a  praktikování  nacházet  v  neformálním
niterném stavu. V jejich zvláštním případě tím, že přistupují ke všem událostem a
děním  svého  života  z  pozice  zásad Nového  zjevení jako  Absolutního  slova Pána
Ježíše  Krista a  konají  vše  z  této  pozice,  jakož  i  přemýšlejí  o  obsahu Nového
zjevení a obzvláště o tom, že jsou v přítomnosti Pána Ježíše Krista a všech členů
své duchovní rodiny a ostatních z pozitivního stavu,  byť nemají  žádný vnější  či
vnitřní  zkušenostní  vjem  této  přítomnosti,  udržuje  je  to  ve  stálém  neformálním
niterném stavu. Forma a způsob jejich zkušenosti a praxe je v tomto ohledu tak
potřebná a hodnotná, jako u těch, kdo mají takovou přímou zkušenost.
 
Provádění tohoto shora popsaného postupu vám umožní působit z pozice vašeho
metaforického počítačového čipu, zde umístěného Pánem Ježíšem Kristem. Jinými
slovy: Obejde se tím váš typický lidský čip,  který působí vám i  komukoli  jinému
potíže.
 



Aby se znovu zopakovalo: Jestliže ve vztahu k druhým působíte z pozice vašeho
lidského nadání čili počítačového čipu, plně se aktivují vaše různice s druhými a
vaše problémy a sklon zacházet a mít vztah s ostatními z pozice vašich problémů, a
ne z Pána Ježíše Krista. Pamatujte si, že každý, kdo je spojen s Novým zjevením, se
nachází  na  rozličné  úrovni  chápání,  přijetí  a  praktikování  principů  Nového
zjevení. Není mezi vámi osob, které by byly přesně na stejné úrovni. Ale na druhé
straně je to tím, co se po vás přesně požaduje - být samými sebou a být na této
odlišné  úrovni. Ze  své  úrovně  jste  spojeni  s  úrovni  pozitivního  stavu,  který
potřebuje vaše zvláštní zkušenosti v tomto ohledu a vaše zvláštní chápání, přijetí a
praktikování  principů Nového zjevení. Žádná jiná  úroveň by to nemohla  vykonat.
Takže v podstatě a fakticky je vás třeba takových, jací v tomto ohledu jste.
 
Jestliže ale působíte z pozice obrazného lidského čipu ve vás, pociťují se takové
odlišnosti  a  stupně  vnímavosti  těchto  skutečností  jako  vás  ohrožující,  snižující,
nesprávně odsuzující, špatně s vámi zacházející, neberoucí v úvahu vaše potřeby,
považující  vás  za  nízké  a  nechtěné  a  jako  mnoho  jiných  takových  nevhodných
pocitů.  Výsledkem  toho  je  odsuzování,  snižování,  pomlouvání,  zatracování,
odepisování  jednoho druhým a  vylučování  jednoho ze  společnosti  druhého atd.
Mohli bychom takto věčně vypočítávat, jaké negativní a nepřátelské pocity a postoje
jedněch  vzhledem  k  druhým  byste  mohli  v  tomto  případě  rozvinout.  A  vaše
zkušenost na konci soboty po sešlosti na den Díkůvzdání pouze potvrzuje, že se to
může stát také vám, kdo jste spojeni s Novým zjevením. Jestliže se můžete takto
chovat a takto reagovat, co očekáváte od jiných, kteří jsou typickými lidskými tvory
a kteří nemají žádnou znalost, že by Nové zjevení vůbec existovalo?
 
Takže si buďte vědomi těchto negativních možností ve vašem životě, obzvláště když
se nacházíte ve skupině. Skupinová setkání tím, že jsou terčem negativního stavu,
jsou zvláště citlivá na to, jak ve vás vzbudit sklon reagovat a mít vztah vzhledem k
druhým z vašeho zapáchajícího stavu ega, jak to, Petře, rád nazýváš. Jinými slovy:
Z pozice vašeho typicky lidského uzpůsobení. Opakuje se, že je povoleno, aby se to
dělo, takže máte příležitost pracovat na vašich zbylých problémech, poznávat své
slabiny a svou zranitelnost a nedovolit  jim, aby ovládly váš život.  Potřebujete je
poznat a předložit je Pánu Ježíši Kristu, aby s nimi mohl naložit, jak uzná za vhodné.
 
Aby  se  vyhnulo  tomuto  negativnímu  faktoru,  namísto  odsuzování,  zatracování,
odepisování, pomlouvání, nenávisti a snižování jednoho druhým atd., máte miloval
všechny ostatní,  respektovat je,  chovat v lásce,  akceptovat  je,  považovat si  je  a
podporovat je bez ohledu na to, jak dalece jsou od vás odlišní, jak se chovají a co
dělají. Pamatujte si jasně, že každý z vás je přesně takový, jak to bylo dohodnuto
mezi  ním  a  Pánem  Ježíšem  Kristem  osobně. Respektujete-li  tento  faktor,
respektujete tajemné dílo Pána Ježíše Krista. Nečiníte-li tak, odvrhujete a neberete
na zřetel toto dílo, jak se projevuje v životním stylu každého jednotlivého individua
mezi  vámi.  Avšak  jste-li  neustále  v  niterném stavu,  znamená  to,  že  operujete  z
pozice své intuice a z Pána Ježíše Krista ve vás. Takže je to výhodou vás všech,
jakož i výhodou každého v pozitivním stavu a podobné ve stavu negativním, že se
učíte být neustále v niterném stavu. Takto se úspěšně vyhnete svému vlastnímu
typickému lidskému čipu, který neznamená nic než problémy.
 
A na závěr pro dnešek jemné upozornění na to, jak dosíci daleko účinněji vašeho
neustálého niterného stavu: Jak si pamatujete, je jedním z prostředků putování do
nitra  vyřčení  Nové  modlitby  Pána Ježíše  Krista  v  její  úplné  podobě.  Nicméně  z
autority Pána Ježíše Krista můžete - pokud si tak přejete ze své svobodné vůle a



volby - zosobnit a zindividualizovat tuto modlitbu, aby se ve vašem životě učinila
intimnější a efektivnější. Může se to učinit následovně: Současná úplná forma této
modlitby  má  multiverzální  význam.  Měla  by  se  užívat  dennodenně,  neboť  vás
spojuje s rozličnými úrovněmi multivesmíru. Ale občas ji můžete použít způsobem
více  osobním.  Takže  například  namísto,  abyste  Pekli „náš  Pane  Ježíši
Kriste“, můžete říci „můj Pane Ježíši Kriste“, tedy „my“, „náš“, „naše“ atd. nahradí
„já“, „můj“, mne atd. Ale hlavní zosobnění přichází ve větě „Ať přijde Tvá Láska a
Moudrost,  Dobro a Pravda a Tvé Pozitivní  konání  i  Tvá Víra  a nechť se navěky
ustanoví ve všech aspektech našeho života.“ Můžete přidat, pokud si tak přejete,
něco jako to, co následuje: „Ať přijde Tvá Absolutní, Nepodmíněná Božská láska a
Božská  moudrost,  Absolutní,  Nepodmíněné  Božské  milosrdenství  a  Odpuštění,
Božská dobrota a Pravda, Božské pozitivní skutky a Víra, Tvá Božská objektivita,
Poctivost, Spravedlnost a Tvé Soudy, Tvá Sympatie a Empatie, jakož i hluboká a
důkladná pokora, poníženost, nevinnost a skromnost a nechť se nastálo ustanoví
ve všech aspektech mého života.“ Můžete zde přidat jakékoli jiné pozitivní atributy
či rysy, které si přejete získat od Pána Ježíše Krista pro váš každodenní život.
 
Je  životně  závažné,  že  se  na  této  křižovatce  životních  cest,  které  následujete,
každodenně soustavně poznává, požaduje a aplikuje Absolutní nepodmíněná láska,
Moudrost,  Milosrdenství  a  Odpuštění Pána  Ježíše  Krista. Tento  faktor  bude  hrát
ohromně významnou roli  nejen ve vašem životě,  ale  v  životě  celého pozitivního
stavu,  jakož  i  ve  stavu  negativním a  na  planetě  Nula.  Tím,  že  o  to  požádáte  a
dostanete  to,  budete  s  to  obejít  váš  vlastní  metaforický  lidský  počítačový
čip. Pamatujte  si,  že  jej  potřebujete  obejít,  abyste  se  vrátili  zpět  k  vaši  pravé
přirozenosti  a  domů,  do  pozitivního  stavu.  To  je  přípravou  na  vaše  odvolání  z
planety Nula, až přijde čas.
 
A to je pro dnes vše.
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