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Kapitola dvacátá devátá

NĚKOLIK STRUČNÝCH OBJASNĚNÍ
STRUKTURY A POVAHY ZÓNY VYMÍSTĚNÍ

Výtah z knihy „Nové zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 634 – 639, 29. kapitola.

Dne 18. května 1988, časně zrána za rozbřesku, bylo ke mně slovo Pána Ježíše Krista,
řkoucí:

„Je nutno učinit  několik  krátkých poznámek o  struktuře  a  povaze  zóny vymístění,
zvláště ohledně jejích obyvatel.  Pokud si  vzpomínáte,  byla tato struktura a povaha
popsána ve třinácté kapitole  knihy „Realita,  mýty a iluze“ a v první  a třetí  kapitole
knížečky  „Čtvero  pojetí  duchovní  struktury  Stvoření“  i  na  stránkách  jiných  knih
zprostředkovatele  tohoto  přenosu.  V té  době  bylo  naznačeno,  že  v základě  imituje
struktura zóny vymístění strukturu pozitivního stavu, jsouc jeho zvráceným odrazem
či  šerednou  karikaturou  povahy  Stvoření.  Hierarchie  organizace  zóny  vymístění  je
podobná hierarchii  duchovní  organizace pravého Stvoření  až na to,  že  jde o zcela
rozdílný, diametrálně protichůdný účel.

Jak bylo dříve uvedeno, je omylem předpokládat,  že pekla, na příklad,  jsou jedním
místem  v duchovním  světě,  soustředěným  v jedné  specifické  oblasti  paralelně  se
Stvořením. Zóna vymístění je antivesmír, který sestává ze svých vlastních obsáhlých
tří  dimenzí:  antiduchovní dimenze,  čili  jejího  pseudosvěta,  jenž  je  lidským tvorům
obecně znám jako pekla; z antiintermediální dimenze, čili jejího pseudointermediálního
světa;  z antipřírodní dimenze,  čili  jejího  pseudofyzického světa.  Každá  z těchto
dimenzí sestává z vlastních pseudogalaxií, pseudoslunečních soustav a pseudoplanet.
Všechny  jsou  pod  vládou  pekel  -  jejich  pseudonejniternějšího  pseudoduchovního
světa. Navíc má zóna vymístění jednu zvláštní podivnost v rámci své říše, jež aktuálně
a specificky  nesouvztaží s ničím – a to je planeta Nula. Souvztažnosti  planety Nula
jsou difuzní a nespecifické. Její divná a speciální role vyžaduje toto uspořádání.

Jak víte, byla celá zóna vymístění – než se Nejvyšší vtělil do formy Ježíše Krista – pod
nepopíratelnou vládou  pseudotvůrců. Po této inkarnaci, obzvláště po vzkříšení Pána
Ježíše Krista, byli pseudotvůrci zbaveni svého vládnoucího postavení, separováni od
ostatních částí zóny vymístění a jejích pekel a až donedávna uvězněni. Od té doby i
nadále patří úplná kontrola nad zónou vymístění Pánu Ježíši Kristu, který jí vládne, jak
si vzpomínáte, podle Zákona dovolení.

Pseudotvůrci, v době, kdy byli u moci, ustanovili v zóně vymístění určitou hierarchii a
politickou  strukturu  podle  vzoru  struktury  skutečného  Stvoření.  Důvod,  proč  tato
struktura zvráceně kopíruje strukturu skutečného Stvoření je v tom, že  pseudotvůrci
potřebovali  něco,  co  by  bylo  přesně  protichůdnou  replikou  originálu.  Je  daleko
snadnější válčit proti něčemu, co okopírujete do všech největších detailů. Jiný důvod
byl stavební materiál jim dostupný. Jak již víte, přicházel a ještě přichází ten materiál
z odmítnutých a vypuzených idejí všech sentientních entit ohledně odvozování života
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z jakéhokoliv jiného zdroje než z Pána Ježíše Krista (toto je jedním z obecných obsahů
té  ideje).  Jelikož  se  ta  idea  vyskytuje  v sentientní mysli,  proto  odráží  strukturu  té
sentientní  mysli.  Sentientní mysl  zase  pak  odráží  strukturu  hierarchie  duchovní
organizace Stvoření a jeho multivesmíru. Z toho důvodu bylo snadné vyčíst dotyčnou
strukturu u obsahu a povahy těch odvrhnutých idejí. Z toho tedy  pseudotvůrci znali,
jak vybudovat protichůdný a diamentrálně odlišný svět – pokud se týká jeho účelu.

V původní  sestavě  fungovali  pseudotvůrci v roli  Boha  –  Stvořitele,  který  vládl  nad
veškerým pseudostvořením. Ve skutečnosti zvolili ze svého středu tajným hlasováním
jednoho člena, jemuž byla přidělena role nejvyššího boha. Ten „bůh“ pak jmenoval
členy vládnoucího politického tělesa, jemuž byly přiděleny rozličné funkce za účelem
zajištění  přiměřeného  vládnutí  nad  veškerou  zónou  vymístění.  V době  původní
fabrikace a založení pekel zfabrikovali  pseudotvůrci také zvláštní typ tvorů, kteří měli
svou mocí, rolí a pozicí souvztažit, v negativním smyslu ovšem, s různými duchovními
entitami,  stvořenými  Nejvyšším,  za  účelem  spolutvoření  a  spoluvládnutí  nad
multivesmírem.

V tomto ohledu existuje v zóně vymístění devět velmi širokých a obecných kategorií
entit  (mimo  pseudotvůrců),  jež jimi byly původně zfabrikovány. Všechny mají  velmi
zvláštní poslání,  role a stupeň a rozsah politických a jiných mocí ovládajících mysl
v říši  zóny  vymístění.  V rámci  těchto  velmi  širokých  a  obecných  kategorií  sestává
každá kategorie ze svých vlastních četných  subkategorií se svými vlastními jmény,
funkcemi a rolemi, jakožto i specifickým postavením v rámci hierarchie té struktury.
Není nutno, abyste se starali o tyto četné subkategorie a jejich jména či role. Jen by
vás to mátlo, tak jsou komplikované a zapletené.

Je dovoleno, abyste se seznámili s poněkud ohraničenou krátkou informací o DEVÍTI
základních obecných a širokých kategoriích těchto TVORŮ za tím účelem, abyste si
uvědomovali  JEJICH VLIV NA LIDSKOU MYSL, a tak se mohli  CHRÁNIT PŘED TÍM
OVLIVŇOVÁNÍM. Subkategorie těchto hlavních kategorií fungují v rámci vlády hlavních
kategorií, sloužíce jim v jejich hlavní roli poslání.

První  kategorie,  jaká  je  na  samém  vrcholu  nade  všemi,  se  může  nazvat
pseudomocnostmi a  pseudoserafíny. Tito byli  zfabrikováni  pseudotvůrci jako první,
aby  jim  pomáhali  ve  fabrikování  a  zakládání  pekel  a  všech  jiných  tvorů.  Toto  je
vládnoucí  či  zákonodárné  těleso pekel,  které  rozvíjí,  formuluje  a  ustanovuje  různé
politické  programy, jimiž  se vládne nad veškerou zónou vymístění  na všech jejích
úrovních. V přítomné době, po uvěznění  pseudotvůrců, je to tato kategorie, z níž byl
jmenován  pseudobůh, který vládne nad všemi pekly i  nad ostatními oblastmi zóny
vymístění. Pseudotvůrci nemohou déle být na nejvyšším místě, neboť jejich pozice je
nyní zabrána Pánem Ježíšem Kristem, který dovoluje prozatím a v zájmu duchovního
poučení, aby všechno ostatní zůstávalo stejným.

Kvůli svobodě volby potřebují všichni členové pekel mít dojem, že si vládnou sami.
Jsou ještě jiné nesmírně důležité důvody, proč Pán Ježíš Kristus dovolil, aby se tato
situace  nadále  vyskytovala  dokonce  i  poté,  co  odebral  vládnutí  pseudotvůrcům.
Některé z těchto důvodů byly zjeveny dříve. Jiné jsou nad rozsah lidského pochopení.

Druhá kategorie,  která následuje hned za první,  se může nazývat  pseudopotentáty,
pseudocherubíny a pseudoterafíny. Jejich role a postavení se může srovnat správním
odvětvím vlád lidských tvorů. V určitém smyslu jsou vykladači všech pseudoprincipů,
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vyvinutých  výše  popsanou  první  kategorií  pekelných  tvorů.  Jsou  konečnými
rozhodčími ve věci pseudospravedlnosti v zóně vymístění.

Třetí kategorie těchto tvorů se nazývá ďábel. Ďábel sestává z četných tvorů, kteří mají
zcela  na  starosti  produkci  všech  druhů  zla  ve  veškeré  zóně  vymístění  s  jejich
následným úspěšným rozšiřováním a odůvodňováním.

Čtvrtá  kategorie  těchto  tvorů  se  nazývá  satan.  Sestává  z tvorů,  kteří  mají  plně  na
starosti produkci a šíření všech druhů nepravd, zvrácenin a znetvořenin po celé zóně
vymístění a jejich odůvodnění.

Pátá kategorie se nazývá lucifer. Sestává z tvorů, kteří se mohou srovnat s ideology,
co mají na starosti veškerou propagandu v zóně vymístění, zvláště proti pozitivnímu
stavu.  Jejich  základní  rolí  je  líčit  pozitivní  stav  jako  něco  nejošklivějšího  a
nejzápornějšího  a  negativní  stav  znázorňovat  jako  něco  nejkladnějšího  a
nejžádoucnějšího. Jsou mistry v přesvědčování, demagogii a ovládání mysli sugescí a
ovlivňováním.

Šestá kategorie se nazývá démony. Démoni mají na starosti všechnu vnitřní a vnější
bezpečnost ve veškeré zóně vymístění.  Mohou být také přirovnáváni kmocenskému
nástroji  vojenských  sil. Jedno  z jejich  mocných  odvětví  má  za  úkol  špionáž  a
špehování všech členů negativního stavu s tím, aby se zajistilo, že nikdo neodbočí od
pravidel  a  životního  stylu  negativního  stavu.  Je  jim  přidělena  role  uzavřené
bezpečnostní  služby  kolem  zapouzdřené  pravé  sentientní  mysli  v  lidské  mysli  a
myslích všech jiných tvorů a udržování v separaci jejich pseudomysli od jakéhokoliv
vlivu pravé sentientní mysli. 

Sedmá kategorie se nazývá pseudoarchandělé. Pseudoarchandělé jsou v čele agentur,
prosazujících zákon ve veškeré zóně vymístění.  Z formulovaných  pseudoprincipů a
pseoudozákonů, přicházejících shora, vytvářejí prostředky pro jejich splnění v celé říši
zóny vymístění.

Osmá kategorie se nazývá pseudoanděly, čili anděly tmy. Tito tvorové mají na starosti
vynucování zákona. Jsou vlastně policejní silou, která zajišťuje, aby každý setrvával u
místně zavedených pseudozákonů. 

Konečně devátá kategorie se nazývá duchy. Má dvě široké a nezávislé subkategorie:
Jedna  se  jmenuje  negativní  duchové  a  druhá  se  nazývá  zlými  duchy.  Negativní
duchové jsou obyčejně pochopy satanáše. Zpříkladňují život všech nepravd, zkreslení
a  zvráceností  pravdy.  Ukazují  příklad  konkrétního  života  dle  satanských
pseudoprincipů falešností. Zlí duchové jsou, na druhé straně, pochopové ďábla. Jejich
rolí  je  zpříkladňovat životní  styl  veškerého  zla  ve  jsoucnu a  bytí.  Tito  zlí  duchové
uvádějí  příklad  konkrétního  života  ve  shodě  s ďábelskými  pseudoprincipy všech
druhů zla.

Většina  lidských  tvorů,  vstupujících  do  pekel  ze  své  vlastní  volby,  stává  se  buď
negativními,  nebo zlýmy duchy. Lidští  tvorové se nikdy nedostanou výš (níž !) než
k hodnosti  pseudoarchandělů.  Taková  je  základní  hierarchická  struktura  zóny
vymístění i povaha její vlády. Jak vidíte, odvozuje se v obecnosti politická struktura
vlád na planetě Nula v zásadě, v literním smyslu, ze struktury zóny vymístění. Nicméně
existují některé rozdíly mezi strukturou pekel a strukturou planety Nula. Planeta Nula
má minimální stupeň určité difúzní souvztažnosti s pozitivním stavem.
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Pozitivní  korespondence dává vládní politickou strukturu v určitých zemích na vaší
planetě, která se nazývá „demokracií“. Těchto velmi málo zemí na vaší planetě dává
svým občanům v určité míře volnost a svobodu vyjádření, jaká neexistuje nikde jinde
v zóně vymístění a jejích peklech. Dobrým příkladem pro toto uspořádání je politický
systém, jaký byl zaveden ve Spojených státech amerických. Avšak, jak víte, došlo od
doby  původního  stavu  těch  svobod  a  volnosti,  od  doby  jejich  založení,  k jejich
postupné erozi. A i když Spojené státy americké jsou stále ještě nejsvobodnější zemí
na vaší planetě, tato situace se zhoršuje pro vás alarmující rychlostí. Odráží se v tom
postupné úplné převzetí vaší planety negativním stavem. 

Výše popsaná struktura a povaha zóny vymístění má jeden velice důležitý aspekt pro
ty,  co  praktikují  duchovní  hypnoterapii a  proces  niterného  putování.  Pokud  si
pamatujete, bylo naznačeno v páté kapitole této knihy, že každá násilně oddělená a
izolovaná úroveň lidské mysli (pravé nejniternější duchovní mysli, pravé vnitřní mysli
a pravé zevnější mysli) je zapouzdřena speciálním stavem, jaký simuluje funkci a účel
úrovně originální mysli.  Abychom tedy zopakovali: pravá nejniternější duchovní mysl
je  zapouzdřena  falešnou  nejniternější  duchovní  myslí;  vnitřní  pravá  mysl  falešnou
interiorní myslí  a pravá zevnější  mysl falešnou zevní myslí.  V té kapitole bylo také
zdůrazněno, že každé takové pseudomysli jsou přidělení četní démoni, kteří nejen že
udržují  tyto  mysli  funkčními  a  v  popředí,  ale  také  kontrolují  strážce  u  případných
infinitesimálně  malinkých  otvůrků  do  pravé  mysli,  aby  blokovali  výstup  a  vstup
jakékoliv  případné  pravdy  a  reality  ve  vědomou  mysl  v jejich  opravdovém,
nepokrouceném, nezfalšovaném a nezvráceném stavu. 

Protože strukturální povaha těchto falešných myslí je zvráceným odrazem strukturální
povahy pravé mysli, každé falešné mysli se přiděluje řada pseudoduchovních poradců
stejným způsobem, jakým Pán Ježíš Kristus přiděluje lidským tvorům řadu pravých
duchovních  poradců.  Počet  pravých  duchovních  poradců  přesně  odpovídá  počtu
démonů,  kteří  fungují  v roli  pseudoduchovních poradců.  Jediným rozdílem v tomto
uspořádání je to, že tento druh démonů funguje z pozice separace a izolace jednotlivé
mysli.  Vždyť  nakonec je  to  jejich  role  bezpečnostních  četníků pekel  držel  tu  mysl
v odloučenosti  a  izolaci.  Na druhé  straně praví  duchovní  poradci,  přidělení  Pánem
Ježíšem Kristem, fungují z pozice sjednocenosti a jednotnosti. Z toho důvodu objevují
se  praví  duchovní  poradci  pouze  na  úrovni  Nejniternější  duchovní  mysli  jako
integrující zdroj veškeré sentientní mysli.

Kvůli  tomuto  osudově  závažnému  rozdílu  se  každé  falešné  mysli  přiděluje  řada
démonů  –  falešných  duchovních  poradců  v počtu  odpovídajících  počtu  pravých
duchovních  poradců.  Takže  máte  sbor  falešných  duchovních  poradců  na  úrovni
falešné nejniternější duchovní mysli. Jiný sbor je přidělen falešné vnitřní mysli. A třetí
sestava je  umístěna na úrovni  falešné zevní  mysli.  Máte-li  tedy,  například,  celkový
počet  pravých  duchovních  poradců  rovnající  s číslu  deset,  pak  budete  mít  deset
démonů –  pseudoporadců na úrovni falešné nejniternější  duchovní mysli;  deset na
úrovni nepravé vnitřní mysli a deset na úrovni falešné zevní mysli. Máte zde vlastně
třicet démonů proti  deseti  pravým poradcům. Takto neprodyšná jsou bezpečnostní
opatření negativního stavu.

Takže, aby se úspěšně zdolávala tato situace, musí se během procesu obrany proti
těmto démonům věnovat zvláštní pozornost těm, kteří hrají roli falešných duchovních
poradců. V tom bodě, kdy se věnujete práci nad sebou, je velmi snadné přehlédnout
tyto zvláštní démony, protože berou na sebe přesně takovou podobu a takový obraz,
jaký mají vaší praví duchovní poradci. Takto se můžete velice snadno oklamat a mít
pocit falešné bezpečnosti. Myslíte, že máte co činit se svými pravými, opravdovými
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duchovními poradci, zatím co je fakt, že jednáte s démony, kteří je předstírají. Z toho
důvodu se vám radí, abyste zkoumali velice důkladně a prověřovali dvakrát i třikrát
všechny démony i duchovní poradce, kteří se posunují spolu s vámi do vnitřní a vnější
úrovně vaší mysli. V procesu toho posunování – z jedné úrovně na druhou – dochází
obvykle  k záměně  pravých  duchovních  poradců  falešnými.  Jakmile  se  ukončí
posunutí, je radno, abyste opět prověřili objevující se duchovní poradce a ujistili se, že
jsou, kým mají být.

Tab. 1

STRUKTURA ZÓNY VYMÍSTĚNÍ HIERARCHIE
* PSEUDOTVŮRCI +

1. PSEUDOMOCNOSTI A PSEUDOSERAFÍNI ++
2. PSEUDOPOTENTÁTI, PSEUDOCHERUBÍNI A 

PSEUDOTERAFÍNI
+++

3. ĎÁBEL ++++
4. SATAN +++++
5. LUCIFER ++++++
6. DÉMONI +++++++
7. PSEUDOARCHANDĚLÉ i člověk ++++++++
8. PSEUDOANDĚLÉ – ANDĚLÉ TMY i člověk +++++++++
9. DUCHOVÉ – a) negativní duchové b) zlí 

duchové
i člověk ++++++++++

Poznámka: Lidský tvor z planety Nula - Země se dostává v případě své vlastní volby
v pozemském životě po smrti těla do max. posledních 3 úrovní negativního stavu (jak
je  znázorněno).  Jsou  to  ti  lidé,  kteří  se  velmi  aktivně  podílí  na  nepravostech
v pozemské  civilizace  (často  řídící  pracovníci  s kariérním  způsobem  myšlení,  kteří
intenzivně spolupracují s negativním stavem a jsou odpovědní za množství zla v lidské
společnosti.  V jejich  subjektivním  pohledu  žádné  zlo  nepáchají).  Většina  lidských
tvorů, vstupujících do pekel ze své vlastní volby, stává se buď negativními, nebo zlými
duchy.
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Obr. 2: TŘI ODDĚLENÁ VĚDOMÍ LIDSKÉ BYTOSTI zfabrikovaná pseudotvůrci – každé
oddělené  vědomí  má  ještě  3  úrovně  (jen  5  %  komunikace  je  se  Stvořitelem  a
s bytostmi Světla, 95 % informace je ovládána – zprzněna Temnotou, řízena stejně jako
řídí manažeři firmu). Viz film MATRIX. Takto je ovládáno 90 % (6 miliard) lidí, asi 9 %
lidí  málo  ovládaných,  1,2  %  lidí  neovládaných  (žijí  v lásce)  na  planetě  Zemi,  v
pouzdrech jsou stovky miliard bytostí:

NEGATIVNÍ STAV     POZITIVNÍ STAV

         DÉMONI        PRAVÍ DUCH. RÁDCI
     MÁTE-LI NAPŘ. 3 PRAVÉ DUCHOVNÍ
     RÁDCE (BYTOSTI SVĚTLA)
     JE VÁM VŽDY PŘIDĚLEN 3x VĚTŠÍ
     POČET DÉMONŮ, KDE ODPOVÍDAJÍ
     ZA PRZNĚNÍ INFORMACÍ NA KAŽDÉ
     ZE TŘÍ ÚROVNÍ VAŠÍ MYSLI. TAKÉ
     KONTROLUJÍ STRÁŽCE – STÍNY.
     JE TO  OVLÁDACÍ SYSTÉM.

        MINIMÁLNÍ OTVŮREK PONECHANÝ
        PSEUDOTVŮRCI KVŮLI NAPÁJENÍ
        ŽIVOTNÍ ENERGÍÍ OD STVOŘITELE

       3 x 3 STÍNY – NEGATIVNÍ BYTOSTI,
        KTERÉ PRZNÍ INFORMACE 

               ZVENČÍ NA KAŽDÉ ZE 3 ÚROVNÍ

       BARIÉRY(JAKO SKOŘÁPKA
        VEJCE), BRÁNÍCÍ ZFABRIKO-
        VANÉ BYTOSTI (ČLOVĚKU)
        V KOMUNI KACI
        SE STVOŘITELEM A
        BYTOSTMI SVĚTLA

PRAVÁ MYSL DÁVÁ VŽDY
MOŽNOST SPASENÍ DUŠE

      3 ODDĚLENÉ ÚROVNĚ
      PSEUDOMYSLI

   95 % VŠECH POCHODŮ
   MYSLI  PRŮM. ČLOVĚKA
   PROBÍHÁ ZDE, VNĚJŠÍ
   ÚROVEŇ VNĚJŠÍ MYSLI 
   - JSOU TO ZPRZNĚNÉ
   INFORMACE PSEUDO-
   MYSLI (STÍNY PRACUJÍ)

SVĚTLO, ŽIVOTNÍ ENERGIE,
LÁSKA - KOMUNIKACE
SE STVOŘITELEM
A OSTATNÍMI BYTOSTMI
SVĚTLA A LÁSKY NEPRONIKÁ
KE ZFABRIKOVANÉMU VĚDOMÍ
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NEJVNIT
Ř-NĚJŠÍ
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5 % V 
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MYSL

VNĚJŠÍ MYSL = 
ROZUM

ZPRZNĚNÁ
INFORMACE



Nejlepším způsobem, jak se vyhnout tomuto oklamání,  je přímé jednání s těmi typy
démonů na každé úrovni pseudomysli a obrátit se na ně nejdříve. Řekněte jim, že víte,
že jsou tam; že víte, v čem je jejich role a funkce a připomeňte jim – než postoupíte
dále – že mají vrozenou schopnost volit a měnit se. Odešlete je od sebe do té speciální
oblasti,  jež byla založena Pánem Ježíšem Kristem za tímto speciálním účelem mezi
pekly a intermediálním světem. V té oblasti  jsou prošetřeni  a  dává se jim možnost
výběru,  aby  buď konvertovali  do  pozitivního  stavu,  nebo  byli  uzamčeni  v nějakém
žaláři  ve svých příslušných peklech,  kde mají  nést všechny důsledky svých činů i
bláznivých výběrů.

Po té, co se v první řadě budete zabývat těmi démony, tehdy a jenom tehdy, můžete
pokročit  k dalším specifickým démonům – máte přistoupit  k osvobození  a obrácení
strážců způsobem, popsaným v páté kapitole této knihy.

Toť vše, co je vám třeba znát o této otázce v této době.

„Má-li kdo uši k slyšení, ať slyší, co Pán Ježíš Kristus zjevuje o této záležitosti.“
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