
Doplnění 7
 
 

Velmi  brzy  ráno  dne  13.  srpna  1993  jsem byl  požádán Pánem Ježíšem Kristem,
abych s vámi sdílel následující slova:
 
„Dříve  než  pokročíme  ke  konkrétnímu  sdílení  některých  idejí,  které  se  vztahují
k objasnění určitých výroků v poselstvích, která vám byla sdělena ve dnech 1. a 2.
července 1993, nechť je vám všem známo, že s velkým potěšením a radostí každý
ve stvoření a Pán Ježíš Kristus osobně bere vděčně na vědomí skutečnost, že česká
verze „Nového zjevení Pána Ježíše Krista“ byla publikována v České republice a že
včera  (12.  srpna)  byl  dokončen  překlad  španělský.  Chci,  abyste  věděli,  že  jsou
důležité  milníky  v procesu  závěrečné  eliminace  negativního  stavu  s jeho
pseudojsoucnem a pseudobytím. Význam těchto událostí je enormní a je vždy mimo
schopnost vaší lidské mysli si představit jejich dopad na tento proces. Takže Pán
Ježíš Kristus by rád vyjádřil Svou hlubokou vděčnost a ocenění i pochvalu Dr. Ivanu
D.F.  za  původní  český  překlad  této  knihy  a  Kamilu  B.  za  její  závěrečnou  velmi
důkladnou redakci a přípravu k publikování a vytištění a Danielovi B. z New Yorku za
završení  španělského  překladu  Nového  zjevení  a  také  Dr.  Vasilu  N.  a  Larise  P.
z Moskvy  v  Rusku za  veškerou  snahu  uskutečnit  překlad „Nového zjevení  Pána
Ježíše  Krista“ v této  těžce  zkoušené  zemi. Pán  Ježíš  Kristus osobně  povzbuzuje
všechny, kteří teď překládají tuto knihu (jako je tomu v Rusku), nebo ty, kdo uvažují
nad jejím překladem do  nějaké  jiné  řeči,  aby  se  tento  nejdůležitější  projekt  stal
v jejich životě vrcholnou prioritou, které se podřídí všechny ostatní činnosti, jež se
nyní uskutečňují.“
 
„A nyní se věnujme několika dalším záležitostem. Jedním z nejdůležitějších aspektů
zjednodušení aktivit, k jehož podniknutí jste byli nabádáni v poselství ze dne 1.-2.
července, bylo potřeba uznání Absolutní lásky, dovolení a vedení, které přicházejí
pouze z Pána Ježíše Krista. V té době se dovodilo, že tento faktor má nový význam,
který vy všichni potřebujete objevit a být si ho vědomi. To vám pak umožní přikročit
k dalšímu stupni vašeho duchovního rozvoje, pokroku a splnění vašeho poslání na
planetě Nula. Bylo tehdy naznačeno, že aby se tento pokrok provedl a aktualizoval,
musí  se  nejprve  rozvinout  vaše  vlastní  zdroje.  Tyto  zdroje  jsou  absolutním
nadělením v relativní formě od Pána Ježíše Krista.“
 
„Jaký nový význam má tento fakt, že Absolutní láska, dovolení a vedení Pána Ježíše
Krista prostupuje všemi aspekty veškerého jsoucna a bytí, zóny vymístění a planety
Nula a životů vás všech zvlášť? A jak uznání tohoto faktu může zjednodušit  váš
život a vaši činnost? A jak můžete dále rozvinout své zdroje? Co jsou tyto zdroje?“
 
„Nový význam tohoto činitele lze nalézt ve skutečnosti, že Pán Ježíš Kristus zaujal
vzhledem k celku  Svého  Stvoření,  k zóně  vymístění  a  individuálně  k vám novou
pozici, která doposud nebyla k dispozici. Povaha této pozice je taková, že umožňuje,
aby se započaly a uskutečňovali zcela nová kvalita, nový aspekt a obsah Absolutní
lásky, dovolení a vedení Pána Ježíše Krista všude a u každého, ale obzvláště u vás
od Nového  zjevení. Vaší  rolí  bude  o  nynějška  sdělovat  a  projevovat  tuto  novou
kvalitu, tento nový aspekt a obsah skrze váš individualizovaný a jedinečný život
všem ostatním, kdo nejsou od Nového zjevení.“
 



„Jak víte, Božská láska Pána Ježíše Krista je absolutní. Protože jste ale relativními,
můžete prožívat obsah této Lásky v relativním smyslu. Takže jak postupujete vpřed
životem, stávají  se  vám dostupnými  různé aspekty  této  Lásky,  péče,  dovolení  a
vedení relativně k vaší pozici a k tomu, co jste dosáhli. Avšak máte si být vědomi
toho, že současná situace vyžaduje, aby k vám dosáhl zcela nový aspekt této Lásky,
dovolení  a vedení,  abyste mohli  učinit  vaši  cestu návratu k Pánu Ježíši Kristu, a
tedy  k vaší  pravé  přirozenosti  –  bez  zásahů  negativního  stavu  –  možnou  a
bezpečnou.“
 
„Takže si buďte, prosím, vědomi faktu, že je vám k dispozici ve své kvalitě, svém
obsahu, použitelnosti a projevu něco zcela nového, co ovlivní váš život, budete-li
ochotni tento fakt ve všech jeho aspektech ze své svobodné vůle a volby uznat a
přijmout. Toto prosté vědomí vám všem dovolí dále rozvinout vaše vlastní zdroje, a
tak dovést závěrečnou fázi vašeho poslání k úspěšnému završení.“
 
„Vaše vlastní zdroje sestávají ovšem ze všeho, čím jste byli obdarováni a nadáni,
z jedinečnosti  vašeho  způsobu  myšlení,  cítění,chtění,  chování,  konání,  prožívání
atd. Tyto unikátní kvality vašich jedinečných osobností jsou tím pravým nadělením
od Pána Ježíše Krista v každém z vás. Uznáním a přijetím faktu, že nejsou vaše ani
nikoho jiného, ale že ve skutečnosti náležejí jen Pánu Ježíši Kristu ve vás, budete
s to je rozvinout dále a s větším úspěchem, použitím a dopadem.“
 
„Je  to  pro  vás  všechny  a  pro  vaše  poslání  na  planetě  Nula  životně  důležité  a
závažné, aby se tyto zdroje a ta nadání, která se odrážejí ve struktuře a dynamice
vaší jedinečné osobnosti, mysli, mentality, sexuality i fyzičnosti, a vše ostatní, co
k vám  jako  k individuu  patří,  plně  rozvinulo  a  použilo  v procesu  vašeho  života.
Nastal  čas  se  zbavit  všeho  a  každého nesprávného ztotožňování,  ovlivňování  a
diktátu pocházejícího z vaší výchovy, vašeho náboženství, vlivu škol, vašich sklonů,
zlozvyků  a  všeho  ostatního,  co  není  částí  vašeho  původního  nadání  a  vašich
původních zdrojů, která vám věnoval Pán Ježíš Kristus před tím, než jste se vtělili
na planetě Nula.“
 
„V tomto ohledu – aby se objevilo, co jsou tyto nátlaky – se vám radí, abyste  Pána
Ježíše Krista přímo požádali, abyste byli upozorněni na všechny jednotlivé aspekty
vaší  osobnosti,  totožnosti,  představy  o  sobě,  sebepojetí  a  sebevnímání,  které
nejsou z vaší původní přirozenosti, jak ji Pán Ježíš Kristus přímo stvořil.“
 
„Nedílnou součástí této prosby ať je, že požádáte Pána Ježíše Krista, aby vám dal
schopnost přijmout jedinečný projev a životní styl každého z vás, bez toho, že byste
potřebovali odsuzovat, zatracovat a kritizovat toho, kdo nesplňuje vaše očekávání či
vaše představy či  cokoli  mezi  sebou máte.  Nastal  čas,  abyste  se zcela  a  úplně
přestali takto chovat a přijali skutečnost, že každý z vás svým bytím a chováním,
bez ohledu na to, jaké je, plní nějaký důležitý aspekt svého poslání, a takto slouží
tak či onak Pánu Ježíši Kristu. Bez ohledu na to, jak negativní a nepřijatelné se vám
chování a projev některých z vás zdá, je to část vašeho i jejich poslání a souhlasu
být takovými a takto se chovat. Buďte si, prosím, vědomi faktu, že projevit takový
nevhodný  postoj  vzhledem  k ostatním,  kteří  jsou  tak  či  onak  spojeni  s Novým
zjevením, znamená být pod nátlakem negativního stavu. A je to tak bez ohledu na to,
jak se zdá být váš postoj ospravedlnitelný. Vaší povinností vůči vám samotným a
vaší  pravé přirozenosti  je  upustit  okamžitě od tohoto postoje.  Samozřejmě,  jako
vždy,  jen tehdy,  pokud tak zvolíte  ze svobodné vůle  a  volby se všemi důsledky



takové  volby.  Změnou  vašeho  postoje  v tomto  ohledu  budete  moci  překonat
sevření, ve kterém vás negativní stav může mít.“
 
„Čím víc jste osvobozeni od všech nátlaků negativního stavu,  jak byly částečně
popsány  shora,  tím  prostší  a  více  ovladatelnější  se  stane  váš  život.  Prostým
důvodem této skutečnosti je to, že každý nátlak negativního stavu činí život krajně
složitým,  zamotaným,  pokrouceným a  zmatečným. Taková  je  povaha negativního
stavu.“
 
„Takže, jak jasně vidíte,  jedním z nejdůležitějších způsobů, jak úspěšně a účinně
provést zjednodušení vašich životů, a tak návrat k Pánu Ježíši Kristu a k vaší pravé
přirozenosti, je odstranit z vašeho ztotožnění se, postoje, chování a všech aspektů
vaší duše všechny otisky negativního stavu. Jak se shora uvádí, tato snaha a tato
činnost bude hlavním obsahem a cílem vašeho poslání po zbytek vašeho života na
planetě Nula.“
 
„Jiným bodem, který je třeba si uvědomit, je to, že vaše hlavní povinnost na planetě
Nula a též vzhledem k pozitivnímu stavu se váže k Novému zjevení a k tomu, jak
používáte jeho principy ve svém životě.  V tomto ohledu si máte uvědomit  to,  že
všechna vaše činnost,  odpovědnost,  práce,  veškeré vaše zaměstnání  a  všechny
vaše  vztahy  i  všechno ostatní  je  bez  výjimky  a  vyloučení  sjednoceno v jednom
pojmu – služby Pánu Ježíši Kristu a Jeho/Jejímu Novému zjevení. Takže na nic ve
vašem životě nemůžete již  pohlížet  bez ohledu na Nové zjevení. Neboť od chvíle
jeho  přijetí  prostupuje  a  bude prostupovat  ve  všech  aspektech váš  život  v jeho
zbývající části na planetě Nula i dále. Pokud toto přijmete jako neoddiskutovatelný
fakt, pak se váš život ohromě zjednoduší a učiní zvládatelnějším. A učinit tak je ale
také součástí vašeho poslání.“
 
„Kvůli faktoru vašeho spojení s Novým zjevením a protože se vše ve vašem životě
otáčí kolem Nového zjevení, je krajně důležité zdůraznit pro vás všechny, kteří jste
nedokončili  jeho  trojí  přečtení,  jak  se  navrhovalo  již  v minulosti,  a  kteří
nepokračujete v jeho dennodenním čtení, abyste tak učinili  co možná nejdříve. Ve
skutečnosti se vám radí, abyste toto čtení a studium učinili nejdůležitější prioritou
svého života a odložili vše ostatní (co odložit lze), dokud toto neuděláte. Význam
tohoto sdělení se nemůže dost zdůraznit.“
 
„Pamatujte si, že čas je velmi, velmi, velmi krátký a všechny záležitosti se urychlují
a docházejí ke svému konci. Vaše splnění tohoto úkolu a pak dennodenní čtení a
praktikování Nového  zjevení je ve  skutečnosti  integrální  součástí  procesu  této
akcelerace a tohoto zakončení. Je to vaší povinností a odpovědností před Pánem
Ježíšem Kristem, abyste tak činili, protože jste s tím především takto souhlasili. A
toto ať vám slouží jako připomínka, že tomu tak je. Proto již déle neotálejte. Když
tento úkol nedokončíte, jak jste s tím souhlasili, jste stále pod vlivem negativního
stavu.“
 
A toto je pro dnešek vše. Buďte si, prosím, vědomi potřeby neustálého doplňování
nových údajů.“


