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ÚVOD 

Druhý diel tejto knihy pozostáva z 50 Dialógov s Pánom Ježišom Kristom. Boli 

zaznamenané postupne, a preto sa odporúča čítať ich prvýkrát tiež postupne. 

Niektoré Dialógy obsahujú témy, ktorým sa venovali predchádzajúce Dialógy, a 

preto by bez súvislosti s predchádzajúcimi Dialógmi bolo ťažké pochopiť, čo 

obsahujú. 

Tieto Dialógy možno považovať za sériu a pokračovanie Nového Zjavenia Pána 

Ježiša Krista, Korolárií k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista a prvého dielu 

Dialógov s Pánom Ježišom Kristom. Nakoľko ich filozofia a všetko, čo je v nich 

obsiahnuté, sa priamo týka tých troch kníh, bez predchádzajúceho čítania tých 

troch predošlých kníh a bez dôkladného poznania a praktizovania toho, čo 

obsahujú, by nebolo možné nič v týchto Dialógoch správne pochopiť. Inak by len 

veľmi málo z toho, čím sa tieto Dialógy zaoberajú, dávalo zmysel. A nielen to, ale 

ich čítanie bez predchádzajúceho oboznámenia sa a prijatia obsahu predtým 

publikovaných troch kníh v sebe skrýva istú mieru duchovného nebezpečenstva. 

Neznalosť a nepochopenie toho, čo tieto Dialógy obsahujú alebo čím sa zaoberajú, 

by mohlo viesť prípadného čitateľa k tomu, že by odmietol všetko, čo poskytujú. 

Také odmietnutie v sebe skrýva možné odmietnutie duchovnej pravdy 

pochádzajúcej priamo z Pána Ježiša Krista, Ktorý/Ktorá je Sám/Sama Absolútna 

Pravda. V tomto logickom zmysle sa môže odmietnutie obsahu týchto Dialógov 

rovnať odmietnutiu Pána Ježiša Krista. Toto je zmienené duchovné 

nebezpečenstvo. 

Samozrejme, na základe svojej slobodnej vôle a voľby môže každý prípadný 

čitateľ prijať alebo odmietnuť čokoľvek, čo je obsiahnuté nielen v týchto 

Dialógoch, ale aj v predchádzajúcich troch knihách spomenutých vyššie. Nikomu 

sa nič nevnucuje ani neukladá za povinnosť. Aby sme však boli čestní a objektívni, 

úprimne treba každého varovať ohľadom akýchkoľvek možných dôsledkov, 

výsledkov a následkov každej voľby v tomto ohľade. 

Hore uvedené podmienky a požiadavky sa plne týkajú aj akýchkoľvek ďalších 

dielov týchto Dialógov — ak vôbec nejaké v budúcnosti prídu. Ďakujem vám za 

zváženie všetkého, čo je zjavované v týchto Dialógoch. 

Dr. Peter D. Francuch 

Santa Barbara, CA 

20. septembra 2000 
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Sto Prvý Dialóg 

6. septembra 1999 

Peter: Dobré ráno môj Pán Ježiš Kristus a všetci prítomní. Takže, sme na začiatku 

druhého dielu našich dialógov. Je zaujímavé, že práve keď sme skončili prvý diel a 

mysleli si, že medzi prvým a druhým dielom bude trochu dlhšia prestávka, náhle 

začali prichádzať nové otázky, akoby mi dávali najavo, že je dôležité pokračovať v 

našom úsilí v tomto ohľade. Niektoré z týchto otázok sú zaujímavé. Dostali sme 

však aj jeden list od istej čitateľky, ktorý, ako ho vidím a interpretujem ja (a vo 

svojej interpretácii by som sa mohol veľmi mýliť!), je plný horkosti a frustrujúceho 

hnevu a sarkazmu. Vieš, bol som zvedavý, ako dlho bude trvať, kým niekto, kto 

číta tieto Dialógy, príde s nejakými sťažnosťami a nepochopením ohľadom toho, o 

čo všetko v týchto Dialógoch vlastne ide. Myslíš, že všetky tieto otázky a táto 

jedna sťažnosť naznačujú potrebu pokračovať vo vedení našich dialógov? Okrem 

toho — ak áno — ako by Si chcel otvoriť druhé kolo vedenia našich dialógov, 

okrem odpovedí na položené otázky alebo interpretáciu obsahu zmienenej 

sťažnosti? 

Pán Ježiš Kristus: Dobré ráno aj tebe od nás všetkých, Peter. A áno, nie je 

náhoda, že si dostal všetky tie otázky a jednu sťažnosť. Skutočne naznačujú, že 

potrebujeme začať druhé kolo vedenia našich dialógov. Tento náznak veľmi jasne 

upozorňuje na fakt, že všetko je značne zrýchlené nielen v našom svete, ale aj vo 

vašom pseudo-svete a v celej Zóne Vymiestnenia. 

Toto znamená, že je potrebné interpretovať, vysvetliť, oznámiť a realizovať určité 

veci, idey, pojmy, ilustrácie, diania a udalosti, aby sa urobili prípravy na prijatie 

úplne prvej, počiatočnej vlny energie, prameniacej z jadra čoskoro (v bezčasovom 

zmysle) uvoľnenej duchovnej zložky, ktorá by, po prvé, uzavrela tento časový 

cyklus, po druhé, zahájila prechodnú periódu, a po tretie, pripravila každého na 

prijatie nového aspektu Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti, ktorý by podstatne 

a až k individuálnemu a osobnému jadru vlastnej jedinečnej prirodzenosti každého 

zmenil jeho/jej vnímanie toho, Kto som a aká je vlastne Moja Prirodzenosť. 

Preto, kým sa budeme venovať interpretácii listu so sťažnosťami, chcel by Som sa 

chopiť príležitosti — ktorú si Mi, Peter, tak láskavo ponúkol — a úplne prvý 

Dialóg v tomto druhom kole by Som začal opäť diskusiou o niektorých aspektoch 

Mojej Novej Prirodzenosti. Potom sa budeme venovať zmienenému listu. Ďalšie 

položené otázky uvedieme v ďalších Dialógoch — ak je tento postup pre teba 

prijateľný, Peter. 

Peter: Ó, áno, každopádne, budem viac než šťastný, keď budeme pokračovať 

akokoľvek, ako láskavo navrhneš. 
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Pán Ježiš Kristus: V tom prípade urobíme, ako bolo navrhnuté. Takže, 

pohovorme si o najdôležitejšom koncepte, o náležitom chápaní a prijímaní toho, čo 

nielenže určuje každého pozíciu a rolu v duchovnej realite bytia a existencie a 

pseudo-bytia a pseudo-existencie, ale závisí od toho aj život, individualita a 

jedinečná osobnosť každého. 

Ako vieš, Peter, toto všetko vždy záviselo od toho, ako Mňa osobne vnímajú, 

chápu, poznávajú a ako so Mnou nadväzujú vzťah sentientné entity. Toto je dôvod, 

prečo tému diskusie o Mojej Novej Prirodzenosti možno považovať za 

najdôležitejšiu, ktorá ďaleko presahuje dôležitosť všetkých ostatných tém. Ak váš 

život závisí od niečoho takého, potom je jasné, prečo je taká téma najdôležitejšia a 

najrozhodujúcejšia. Dnes teda hovorme najskôr o Mojej Novej Prirodzenosti, a 

potom, ako kontrast, budeme hovoriť o liste so sťažnosťami. 

V dejinách ľudstva na planéte Nula mali všetci jej obyvatelia odjakživa pojem 

Boha na pamäti. Tento pojem však závisí od jeho správnej definície. A tu nastáva 

problém: Ako definujete, čo alebo kto je Boh? Aká je Jeho/Jej Prirodzenosť? Ako 

môže relatívna bytosť nadväzovať vzťah s Niekým, Kto je vo Svojej Esencii a 

Substancii Absolútny, a preto je z pozície relatívneho nedefinovateľný? A predsa, 

ak chcete nadviazať správny a zmysluplný vzťah so svojím Bohom, musíte najskôr 

definovať Jeho/Jej Prirodzenosť. Takže počas celých dejín sa filozofi, mystici, 

duchovenstvo, kňazi, kazatelia, laici a mnohí iní veľmi usilovne pokúšali prísť s 

nejakou definíciou Boha, ktorá by im poskytla určitý základ, na ktorom by s 

Ním/Ňou mohli nadviazať nevyhnutný vzťah. Mnohé početné definície Boha boli 

veľmi často vzájomne protirečivé a oponujúce si v tomto ohľade. Ako už vieš, 

žiadna z týchto definícií sa ani len zďaleka nepriblížila pravej realite toho, Kto som 

a aký je Môj postoj a vzťah ku každému v Mojom Stvorení a pseudo-stvorení. 

Úplne prvým problémom v tomto ohľade je definícia dvoch pojmov — 

,Absolútny‘ a ,relatívny‘. Ako definujete tieto dva pojmy? Čo je Absolútne a čo je 

relatívne? Je vôbec nejaká možnosť pochopiť prirodzenosť niečoho, čo je 

Absolútne, z pozície niečoho, čo je relatívne? Toto bol vždy problém. Kvôli 

tomuto problému sa to stalo zdrojom, ktorý viedol k vytvoreniu takého množstva 

nevhodných, skreslených, nezlučiteľných a lživých pojmov v chápaní toho, aká je 

pravá prirodzenosť tohto Absolútneho, a v spojení s tým, aká by mohla alebo aká 

by mala byť definícia Boha. 

Problémom uvedenia nejakej rozumnej a realistickej definície týchto pojmov je 

fakt, že ak sme vo svojom pokuse definovať ich odkázaní len na typické ľudské 

pojmy — použijúc slová jazyka, ktorý je tak obmedzený a obmedzujúci a ktorý nie 

je schopný obsiahnuť celkový význam týchto pojmov — potom sa vystavujeme 

možnosti, že nech by bola naša definícia z našej pozície akokoľvek vyčerpávajúca 

a vhodná, z pozície relatívnej ľudskej mysle by mohla viesť k skresleniam alebo 

dokonca k vyloženým lžiam. Dôvod tejto možnosti tkvie vo fakte, že každý by mal 
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tendenciu interpretovať obsah použitých slov zo svojej vlastnej subjektívnej 

perspektívy chápania toho, čo obsahujú, znamenajú alebo označujú. 

Takže, ako si počínať pri odstraňovaní tejto neprekonateľnej prekážky? Jediným 

možným spôsobom je priame zjavenie o čomkoľvek tejto povahy zo Samotného 

Absolútneho Zdroja — zo Mňa. Jedným z mnohých dôvodov Môjho inkarnovania 

sa na planétu Nula do ľudského života bolo to, aby Som získal obmedzený a 

obmedzujúci ľudský jazyk, ktorý by Mi poskytol prostriedky pre náležitú a 

zrozumiteľnú komunikáciu s každým, kto je na základe samotnej svojej 

prirodzenosti relatívny. 

Samozrejme, pokiaľ čokoľvek, čo v tomto ohľade zjavím, nie je sprevádzané 

intuitívnym rozlišovaním ohľadom toho, o čom hovoríme, význam použitých slov 

by mohol uniknúť ľudskej vonkajšej mysli, a tá by mala tendenciu buď ich 

nesprávne interpretovať, alebo ich nesprávne pochopiť. Toto je jeden z mnohých 

dôvodov, prečo Som niektorých z ľudskej rasy — predovšetkým vás, Mojich 

pravých predstaviteľov — vybavil špeciálnym typom duchovnej intuície, ktorá je k 

vám schopná prenášať správny význam slov použitých na definovanie 

akýchkoľvek duchovných pojmov. Bez tohto zvláštneho typu intuície by boli 

nepochopiteľné. 

Pretože máte túto intuíciu, ste chránení pred možnosťou nesprávneho pochopenia a 

dezinterpretácie čohokoľvek, čo v tomto ohľade zjavujem, pokiaľ ju používate so 

Mnou na mysli. Keď sme si už toto povedali, pokúsme sa definovať pojmy 

,Absolútny‘ a ,relatívny‘. 

Čo je Absolútno? Je to abstraktný pojem? Mnoho ľudských filozofov, ako aj 

mnoho ďalších ľudí, by ho považovalo za abstraktný pojem. A toto je ten problém. 

Také považovanie vedie k úplne nevhodnému a falošnému chápaniu pravej reality 

Absolútneho. 

Dovoľ, aby Som ti niečo povedal: Nič nie je konkrétnejšie, hmatateľnejšie, 

realistickejšie a skutočnejšie než toto Absolútno. Bez neho a bez všetkých jeho 

charakteristík by nič iné nemalo svoju vlastnú realitu vo svojom vlastnom bytí a 

existencii. Na základe tohto faktu môžete Absolútno definovať ako jedinú 

skutočnú, konkrétnu a hmatateľnú, nekonečne Jedinečnú, Sebestačnú, 

Sebavnímajúcu a Sebasentientnú Individualitu, ako aj jediný Objekt a 

Subjekt, ktorý je všeobsiahly, obsahujúci všetkých a všetko, bez chýbania 

čohokoľvek, a ktorý je vo svojej podstate zdrojom všetkých a všetkého, na 

základe faktora, že v Sebe obsahuje úplnosť Bytia a Existencie so všetkými ich 

rysmi a charakteristickými črtami, ako aj úplnosť všetkých predstaviteľných i 

nepredstaviteľných Stavov a Procesov a Zmien a všetky ich špecifické rysy a 

charakteristické črty, a ktorý ich úplne súčasne všetky presahuje. 

Z tejto definície Absolútna možno odvodiť definíciu relatívna. V tomto ohľade 

možno relatívne definovať ako derivát Absolútna, obsahujúci Jeho určitý 
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špecifický prvok, ktorý dáva relatívnemu svoj vlastný jedinečný charakter a 

ktorý určuje pozíciu, stav/miesto a proces relatívneho vo vzťahu len a len k 

Absolútnemu. Prirodzenosť relatívneho je odvodená z faktora jeho závislosti od 

Absolútneho, v ktorom je celé bytie a existencia. Zatiaľ čo Absolútno, vo svojom 

vlastnom subjektívnom Bytí a Existencii, ktoré sú v Ňom/Nej, nie je závislé od 

nikoho a od ničoho — inak by na základe definície nebolo absolútne — relatívne je 

vždy závislé od toho Absolútneho, pretože neobsahuje v sebe a samo osebe svoje 

vlastné bytie a existenciu oddelené a nezávislé od Absolútneho. 

Teraz, keď už máme definované pojmy Absolútny a relatívny, spôsobom, ktorý je 

trochu obmedzený ľudským jazykom a jeho slovami, môžeme hovoriť o Mojej 

Novej Prirodzenosti z trochu inej perspektívy. 

Ako vieš, Peter, a všetci, ktorí čítate tieto slová, Moja Prirodzenosť je veľmi často 

definovaná ako Absolútna Láska, Múdrosť, Dobro, Pravda, Energia, Život, Myseľ, 

Svetlo, Teplo, Oheň, atď., a, od doby získania Mojej Novej Prirodzenosti, ako 

Jediný Absolútny Človek v pozitívnej konotácii tohto slova. Ako ale ponímate a 

chápete tieto veľmi dôležité termíny? Čo skutočne znamenajú? Vo väčšine 

prípadov sú tieto termíny a to, čo obsahujú alebo znamenajú, v typickej ľudskej 

mysli ponímané ako niečo nehmatateľné, abstraktné, nedotknuteľné, nekonkrétne 

alebo nevnímateľné, prejavujúce sa len v akýchsi pocitoch, dojmoch alebo 

intelektuálnom rozlišovaní. Také ponímanie a chápanie vedie v spojení so 

samotnou Mojou Prirodzenosťou k paradoxu, že Ja Sám/Sama som taký — 

abstraktný, nedotknuteľný, nehmatateľný, nekonkrétny, neskutočný, koho nemožno 

obsiahnuť v realite ľudskej mysle. 

Môžem vás uistiť, že nič nie je ďalej od pravdy než toto ponímanie Mojej Novej 

Prirodzenosti. Je čas, aby ste si všetci uvedomili, že Láska, Múdrosť, Dobro, 

Pravda, Energia, Život, Svetlo, Teplo, Oheň, Proces, Stav, Jediný Absolútny 

Človek a všetko ostatné, čím Som Pomenovaný, nie je čosi, čo nemá žiadnu 

konkrétnu a hmatateľnú podobu, ale všetky sú Jednou Subjektívnou a 

Objektívnou Sentientnou Entitou — Mnou. Vo Mne sú všetky sentientne živé a 

žijúce, neustále vyžarujúce a sálajúce svoje charakteristické črty, rysy, podstatu a 

prirodzenosť ku všetkým a všetkému v bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-

existencii, umožňujúc im tak všetkým, aby boli tým, kým alebo čím sú a aby boli 

tam, kde sú. 

Tajomstvo týchto dôležitých termínov je obsiahnuté v zvýraznenom slove 

,sentientne‘. Toto nezvyčajné slovo (ktoré nie je obsiahnuté v nijakom anglickom 

slovníku — neexistuje; práve sme si ho vymysleli pre naše vlastné účely, odvodiac 

ho od slova ,sentientný‘!) znamená, že všetky tieto termíny, pomocou ktorých je 

označená alebo pomenovaná Moja Nová Prirodzenosť, sú sebauvedomelé, 

sebavnímajúce, sebapoznávajúce, sebastotožnené, sebareálne, sebapoznajúce, 

sebacítiace a seba-všetko. Sú všetkým tým, čím a kým Som Ja a Ja Som tým, čím a 
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kým sú ony. Pretože sú všetky vo Mne a Ja Som v nich, všetky sú vo svojom 

vlastnom stave a procese Absolútnosti. 

Pri chápaní a aplikácii týchto dôležitých termínov v mysliach a životoch všetkých 

relatívnych sentientných entít je nevyhnutné uvedomiť si, že v pravej duchovnej 

realite svojho bytia a existencie alebo pseudo-bytia a pseudo-existencie sú všetky 

relatívne sentientné entity, nech sa nachádzajú kdekoľvek, svojimi vlastnými 

láskami, múdrosťami, dobrami, pravdami, energiami, atď., alebo ich náprotivkami 

v pseudo-bytí a pseudo-existencii, na základe ktorých sú tým, kým skutočne sú a 

akí alebo čo sú. 

Takže definícia individuality, osobnosti a jedinečnosti každého je odvodená zo 

stavu, procesu, podstaty a charakteru špecifickej lásky, múdrosti, dobra, pravdy, 

energie, života, atď., každého, alebo z ich náprotivku v negatívnom stave. V nich 

tieto termíny nie sú termínmi, ale sú sentientne sebauvedomelé, sebavnímajúce, 

sebapoznávajúce, sebastotožnené, sebareálne, sebapoznajúce, sebacítiace a seba-

všetko. Ony všetky sú tým, čím a kým ste vy, a vy ste tým, čím alebo kým sú ony. 

Táto prirodzenosť týchto termínov a prirodzenosť všetkých sentientných entít 

pochádza z Mojej Absolútnej Prirodzenosti. 

Ak to, kým a čím je každý a všetko, závisí od toho, Kým Som Ja a aká je Moja 

Prirodzenosť, potom je jasné, že všetci a všetko bude odzrkadľovať túto kondíciu a 

prirodzenosť vo svojej vlastnej relatívnej kondícii a prirodzenosti. A pretože všetky 

nekonečné jedinečnosti sú vo svojej úplnosti a vo všetkých svojich možnostiach a 

deriváciách obsiahnuté vo Mne v Absolútnom zmysle, každá jedna sentientná 

entita, to je jedno na ktorom mieste alebo v ktorej dobe, odzrkadľuje túto 

jedinečnosť vo svojom vlastnom individualizovanom a zosobnenom živote. Tento 

fakt znamená, že láska, múdrosť, dobro, pravda, energia, život, atď., každého 

jedného jedinca sú tiež nekonečne jedinečné a iné vo svojej vlastnej prirodzenosti, 

obsahu a manifestácii. Znamená to tiež, že len z tejto pozície dokáže a môže byť 

medzi Mnou a nimi a nimi a Mnou trvalo a večne nadviazaný akýkoľvek 

zmysluplný vzťah. Hovorí vám to tiež, aké nesprávne a nebezpečné sú všetky 

náboženské systémy na vašej planéte, keď násilne vnucujú svojim prívržencom 

uniformný a všetkým spoločný spôsob nadväzovania vzťahu so svojím Bohom, 

alebo uctievania svojho Boha. Takým konaním maria akúkoľvek možnosť 

nadviazania náležitého vzťahu so Mnou. A nielen to, ale na základe takých 

uniformných predpisov sa úspešne skontaktovali a začali uctievať tvory v Peklách, 

ktoré propagujú a žijú filozofiu uniformity, masového uctievania a kolektívnosti, 

všemožne odmietajúc čokoľvek individualizované, zosobnené, jedinečné a odlišné. 

Tento nevhodný spôsob pramení zo skreslených a falošných definícií Boha a toho, 

aká je skutočne Jeho/Jej Prirodzenosť. 

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý si treba uvedomiť ohľadom Mojej Novej 

Prirodzenosti a ohľadom všetkých vyššie opísaných termínov, prostredníctvom 

ktorých Som definovaný, je niečo, čo sa týka tajomstva Môjho inkarnovania sa na 
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planétu Nula. Pred tou udalosťou bola Moja interakcia so všetkými sentientnými 

entitami iná, než je teraz alebo než akou sa stala po Mojom návrate z planéty Nula. 

Predtým existoval určitý stupeň separácie, či dokonca v určitom zmysle izolácie 

Mojej Absolútnej Esencie a Mojej Absolútnej Substancie a všetkých vyššie 

opísaných termínov, obsiahnutých v Mojej Absolútnej Prirodzenosti, od zvyšku 

Môjho Stvorenia a pseudo-stvorenia. 

Ako si pamätáš z Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, akákoľvek interakcia alebo 

komunikácia medzi Mnou a nimi prebiehala sprostredkovane, cez anjelov, ktorých 

Som zvlášť na ten účel určil a vycvičil. Táto situácia veľmi často vyvolávala 

nevhodný dojem, najmä u ľudí a u ostatných tvorov v Zóne Vymiestnenia, že Som 

nedostupný a že nie je možné so Mnou priamo komunikovať. To Ma dostávalo do 

pozície neosobného, vzdialeného, nehmotného, chladného a veľmi prísneho Boha, 

ktorý nemal žiadny spôsob, ako zostúpiť na úroveň relatívnych sentientných entít 

alebo ľudí a komunikovať s nimi zoči-voči. Táto situácia viedla aj k tomu, že 

termíny láska, múdrosť, dobro, pravda, energia, život, atď., boli ponímané ako 

niečo abstraktné, čo nemá vo svojej vlastnej prirodzenosti a charakteristických 

črtách žiadny spôsob konkrétnej a hmatateľnej manifestácie. Takže na základe 

tohto chápania a interpretácie sa pre mnohých tieto termíny stali prázdnymi 

pojmami, bezvýznamnými slovami, teoretickými konštrukciami a filozofickými a 

psychologickými hypotézami, pomocou ktorých boli opísané ľudské emocionálne 

stavy a procesy a ľudské vonkajšie správanie. 

Aby sa táto situácia zmenila a aby bolo umožnené definovať v konkrétnych, 

skúsenostných a faktických pojmoch pravú Prirodzenosť Božiu — Moju 

Prirodzenosť — a Jej sentientné atribúty, odzrkadlené vo vyššie opísaných 

termínoch, bolo pre Mňa nevyhnutné, aby Som Seba a Svoju Prirodzenosť učinil 

reálnymi, konkrétnymi, hmatateľnými a vnímateľnými nielen pre Mňa Osobne, v 

Mojom Absolútnom Seba-Vnímajúcom a Seba-Pociťujúcom Stave a Procese, ale aj 

pre každého v Mojom Stvorení, v pseudo-stvorení, a tiež pre ľudí. Aby Som to 

urobil, bolo nutné, aby Som sa vtelil na najodľahlejšiu, najnižšiu možnú úroveň 

(obrazne povedané) vonkajška — ktorá bola úplne oddelená a izolovaná od Môjho 

Stvorenia — reprezentovanú ľuďmi na planéte Nula. 

Ako vieš, existovalo veľa nanajvýš dôležitých dôvodov, prečo Som podnikol Svoje 

vtelenie sa do ľudského života. Avšak vyššie uvedený dôvod možno považovať za 

jeden z najdôležitejších. Poskytol Mi najpevnejšie, najkonkrétnejšie, najhmotnejšie 

(v zmysle hmoty), najhmatateľnejšie, najvnímateľnejšie, najzmyslovejšie a 

najexternejšie prostriedky k tomu, aby Som Seba, Svoju Prirodzenosť a všetky Jej 

sebasentientné Atribúty učinil Tým, Čím a Kým skutočne Sme — pravou Seba-

Vnímanou a Seba-Sentientnou Realitou, z ktorej pochádzajú všetky ostatné reality 

a od ktorej všetky z nich, vrátane pseudo-reality a ľudského života, závisia. 

Kvôli tomuto faktoru sa Moja Prirodzenosť úplne zmenila — videné zo 

subjektívneho a objektívneho časopriestorového kontinua a pseudo-kontinua — a 
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Ja som získal z ich perspektívy, a aj fakticky, Svoju Novú Prirodzenosť. Z pozície 

Mojej Novej Prirodzenosti sa všetky také termíny ako láska, múdrosť, dobro, 

pravda, realita, život, energia, sentiencia, viera a všetko ostatné, stali  právom 

sebavnímajúcimi, sebasentientnými a sebareálnymi. Prostredníctvom nich všetky 

sentientné entity skutočne žijú, sú nažive a sú fakticky a skúsenostne sentientné. 

Pretože vo Mne sú všetky tieto termíny absolútne nažive a žijúce, a teda plne 

sentientné, tvoriac Absolútnu Esenciu a Substanciu Môjho Vlastného Života, sú 

rovnako nažive a žijúce, a teda plne sentientné aj vo všetkých sentientných 

entitách, tvoriac ich vlastné relatívne esencie a substancie ich vlastných životov. 

Takže, keď odteraz poviete čosi také ako — Boh je Láska, bude to znamenať, že tá 

Láska je v Bohu nažive a žijúca a je plne sentientná vo svojej objektívnej a 

subjektívnej sentiencii, a preto je schopná nadväzovať vzťah s každým z pozície 

čistoty svojej plne sentientnej prirodzenosti. Je si teda plne vedomá svojho 

vlastného stavu a procesu a plne si uvedomuje, ako sála teplo a vyžaruje svetlo, 

ovplyvňujúc a podporujúc život na každom mieste a v každom čase. A toto je to, o 

čo ohľadom Prirodzenosti Božej — Mojej Novej Prirodzenosti — ide, medzi 

mnohými inými vecami. 

Tento aspekt Mojej Novej Prirodzenosti je uvoľňovaný práve teraz, ako príprava 

na globálne uvoľnenie duchovnej zložky, ktorá bude riadiť nastávajúci, nový 

časový cyklus, aj ako príprava na uvoľnenie úplne nového aspektu Mojej Novej 

Prirodzenosti. Bude tiež odzrkadľovať prirodzenosť a obsah novej fázy súčasného 

pokračujúceho posunu, ktorú zahajujem práve teraz, ako Peter zaznamenáva tieto 

slová. Momentom tohto prvého Dialógu v druhom kole vedenia našich dialógov sú 

všetci Moji predstavitelia pripravovaní na túto udalosť (odohrá sa počas toho, ako 

bude každý individuálne čítať tento jednotlivý Dialóg). 

A teraz, Peter, sa venujme obsahu listu-sťažnosti, ktorý si nedávno dostal e-

mailom. Aby mal jeho obsah plný dopad a bol plne vysvetlený, odporúčal by Som 

citovať ho doslovne, so zachovaním anonymity jeho autora. Bude to v úplnom 

opaku k tomu, o čom hovoríme, čo je opísané vyššie. 

Peter: Než to urobím, chcel by som Ti veľmi pekne poďakovať za vyššie 

zaznamenané zjavenie. Má hlboký význam a skutočne znamená niečo nové a 

odlišné. A teraz nasleduje zmienený list v jeho plnom obsahu (meno autorky je 

kvôli zachovaniu diskrétnosti vynechané): 

„Čo v tomto roku doteraz povedal Pán Ježiš Kristus: 

1. Doteraz mi bolo v tomto roku povedané, že žijem na mieste s 

podnebím ako na Sibíri, umiestnená tu z dôvodov, ktoré majú čosi 

dočinenia s tým, čo sa odohráva v novom vesmíre alebo na nejakom inom 

mieste, ktoré môj drobučký ľudský mozog naozaj nedokáže pochopiť. 

Zhrnuté: Nauč sa, aby sa ti páčilo na Sibíri. 
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2. Nemiluj sa s nikým, pokiaľ nepraktizuje a nečíta Nové Zjavenie, a 

okrem toho, nemusel by byť na tvojej úrovni, takže už nikdy viac sa s 

nikým nemiluj — malo by to byť, samozrejme, na základe tvojej vlastnej 

voľby, no nepribehni ku Mne, ak sa popáliš. 

3. Nepi alkohol ani kávu, alebo nejedz čokoládu. Ak to budeš robiť, môže 

ťa napadnúť negatívny stav. A nekonzumovanie tých vecí by malo byť na 

základe tvojej vlastnej slobodnej vôle a voľby. Nechoď sa však ku Mne 

sťažovať, keď s tým budeš mať problémy. 

4. Pracuj, pokiaľ nie si už-už pripravená zomrieť v práci, ktorá zaberá 

všetok tvoj čas a ktorá skutočne nemá žiadny význam alebo vôbec nič 

neznamená, pretože svet je aj tak hore nohami a naruby — len akýsi 

čudný demonštračný projekt s ktovieakým cieľom, ktorý je čímsi, čo by 

tvoj drobučký ľudský mozog aj tak nemohol pochopiť — pretože si sa to 

dohodla urobiť, než si prišla sem, takže ani na to sa nesťažuj. 

5. Stráv všetok svoj voľný čas čítaním materiálu, z ktorého sa ti krížia oči 

a ktorý je o téme, ktorú tvoj drobučký mozog skutočne nemôže pochopiť, 

alebo ktorá ti aj tak práve teraz nemôže byť úplne vysvetlená. 

6. A mimochodom, zbav sa všetkých svojich domácich zvieracích 

miláčikov, pokiaľ nechceš byť napadnutá negatívnym stavom. Ak to 

neurobíš, bude to tvoja voľba a ak sa to stane, nesťažuj sa mi kvôli tomu. 

A ak to znamená dožiť svoje roky celkom sama, bez akejkoľvek útechy 

alebo spoločníka, nuž, súhlasila si s tým predtým, ako si sem prišla. 

Samozrejme, na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby. 

Divím sa, ako som mohla byť tak hlúpa, že som s týmto všetkým 

súhlasila. 

Bavíme sa ešte???????? 

Chcem vyhrať v lotérii.“ 

Pán Ježiš Kristus: Najskôr by Som chcel vyjadriť Svoje Osobné ocenenie a 

vďaku autorke tohto listu, že nám všetkým poskytla príležitosť zobraziť niečo 

duchovne veľmi dôležité. Tento list je vynikajúcim príkladom, ktorý veľmi jasne 

ukazuje, čo sa stane, ak niekto pristupuje k životu, k akémukoľvek životu, ako aj k 

Môjmu Novému Zjaveniu a k tomu, čo obsahuje, nie duchovne, nie z hľadiska 

svojej pravej prirodzenosti alebo tej časti svojej prirodzenosti, ktorú som zapojil Ja, 

ale z aspektu svojej typickej neduchovnej ľudskej prirodzenosti. Je to jasným 

zobrazením toho, ako taký typický neduchovný ľudský prístup vedie k vyloženým 

skresleniam a falzifikáciám všetkého, čo je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení, a 

obzvlášť v týchto Dialógoch. Ukazuje vám to tiež, čo sa stane, ak niekto ignoruje 

svoju vlastnú intuíciu a všetko hodnotí z pozície svojej vonkajšej ľudskej mysle a z 

pozície pseudo-hodnôt typického ľudského života. V tom prípade je všetko, čo je 
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vám oznamované v Mojom Novom Zjavení, úplne nepochopené, stratené alebo 

ignorované. Vezmime si všetky body v tom liste jeden za druhým. 

V prvom bode sa autorka sťažuje na žitie na mieste, ktoré je zrovnateľné so žitím 

na Sibíri, a že to má dočinenia s niečím, čo sa odohráva v Novom Vesmíre alebo na 

nejakom inom mieste, ktoré autorkin ,drobučký mozog‘ skutočne nedokáže 

pochopiť. Prijať vo všetkej skromnosti, pokore a poníženosti svoj zvolený osud, 

bez sťažovania sa na to, kde sa jedinec nachádza, prečo sa tam nachádza a čo to 

znamená pre všetkých zaangažovaných, s ktorými je integrálne spojený, si 

vyžaduje nesmiernu duchovnú zrelosť a duchovné uvedomenie. Dokonca ani pre 

,drobučký ľudský mozog‘ nie je až také ťažké pochopiť fakt multidimenzionálnej 

spojitosti všetkých a všetkého a ako život každého alebo jeho/jej zvládanie a žitie 

jeho/jej života, nezáleží na tom, kde a za akých podmienok, prispieva k poučeniu a 

pozdvihnutiu všetkých. Jediné, čo musí každý urobiť, je ísť dovnútra a poprosiť 

Mňa osobne, aby Som ho/ju v tejto záležitosti osvietil a objasnil mu/jej všetky 

dôvody volieb, ktoré boli v tomto ohľade vykonané. Autorka zmieneného listu má 

schopnosť urobiť to. Ak autorka nevyužíva tú Bohom danú schopnosť, je to 

autorkina voľba. Ani Ja, ani nikto iný v ostatných dimenziách nebudeme autorku 

karhať alebo viniť za nevyužívanie tej schopnosti. My pochopíme autorkinu 

potrebu zažiť ľudský pseudo-život z pozície ľudskej kože, a nie z pozície pravej 

reality autorkinho vnútorného, duchovného ja. Nikto nebude nikoho súdiť, a najmä 

nie autorku toho listu. 

V druhom bode sa autorka sťažuje na našu radu nemilovať sa s nikým, pokiaľ 

nepraktizuje a nečíta Nové Zjavenie, a dokonca aj potom byť opatrný, pretože ak 

váš sexuálny partner nie je na tej istej duchovnej úrovni, mohli by ste sa popáliť. 

Autorka teda v podstate usudzuje, že by ste sa už nikdy viac s nikým nemali 

milovať. Tu je úplne zjavná zatrpknutosť a úplné nepochopenie našej rady. Nikdy 

vám nebolo naznačené, že by ste sa už nikdy viac nemali s nikým milovať. Bolo 

vám však naznačené, že kým s niekým nadviažete styk s úmyslom milovať sa, 

prednostne s niekým, kto číta a prijíma Moje Nové Zjavenie, a prednostne, ak je to 

vôbec možné, s niekým, kto je na rovnakej alebo vám blízkej duchovnej úrovni, 

máte sa obrátiť na Mňa v stave svojho zvnútornenia a overiť si, či by pre všetkých 

zaangažovaných na všetkých úrovniach bolo užitočné, prospešné a osožné mať 

také milostné stretnutie; a či je to Moja vôľa, aby ste nadviazali taký vzťah; a či by 

to prispelo k väčšiemu poznaniu Mňa, ostatných a seba samého/samej; a či by sa to 

stalo skutočným zdrojom radosti, potešenia a rozkoše, a nie pascou síl negatívneho 

stavu, aby váš život učinil nepohodlným, biednym a komplikovaným a aby vás 

pripravil o vaše vzácne energie v prospech svojich vlastných cieľov, učiniac vás 

pomocou vášho sexuálneho partnera svojím otrokom a nasledovníkom. 

V Osemdesiatom Druhom Dialógu bolo tiež jasne naznačené, že za súčasne 

existujúcich duchovných podmienok a podmienok v negatívnom stave a v ľudskom 

živote vo všeobecnosti, keď renegáti pátrajú po všetkých možných prostriedkoch, 

aby vyhrali boj s pseudo-tvorcami a zriadili si svoj vlastný druh pseudo-života, 
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jeden z najsilnejších nástrojov našli vo vašej ľudskej sexualite. Preto vás budú 

pokúšať, aby ste sa sexuálne zaplietli s najnebezpečnejšími a duchovne 

najzničujúcejšími partnermi, ktorí sa vám budú spočiatku javiť ako anjeli svetla, 

aby vás chytili do pasce a naklonili k ich veci. 

Nuž, žiadne s týchto varovaní nenaznačilo, že by ste sa nemali už nikdy s nikým 

sexuálne zapliesť. V skutočnosti vaše sexuálne zapletenie sa so správnym 

sexuálnym partnerom, ak je to schválené a požehnané Mnou a ak Som zahrnutý do 

toho procesu, môže byť veľkým, pozitívnym príspevkovým faktorom v prospech 

Môjho pozitívneho stavu, a najmä vášho života. Nikdy nezabúdajte na tento faktor 

počas vášho čítania týchto Dialógov alebo akýchkoľvek iných kníh Môjho Nového 

Zjavenia, kedykoľvek v nich diskutujeme o sexuálnych záležitostiach! Je tak ťažké 

pochopiť túto záležitosť alebo prijať fakt, že Moja rada bola/je poskytnutá na vašu 

vlastnú ochranu, a nie preto, aby Som vám niečo zakazoval? Verte Mi, Ja nemám 

záujem niečo niekomu zakazovať. Opak je pravdou: Nech vykonávate alebo budete 

vykonávať akékoľvek voľby, budete mať Moju plnú podporu a pomoc, ako aj 

podporu a pomoc všetkých členov vašej duchovnej rodiny a Nového Vesmíru. 

V treťom bode sa autorka sťažuje na to, že nemôže piť alkohol alebo kávu, alebo 

jesť čokoládu. Mimochodom, na žiadnom mieste v Mojom Novom Zjavení alebo v 

týchto Dialógoch nebola ani zmienka o nejedení čokolády. Tu dochádza k 

záležitosti paušálneho zovšeobecňovania. A tu sa objavuje záležitosť závislostí, 

ktoré prekážajú jedincovmu životu a bránia jeho správnemu, normálnemu a 

zdravému fungovaniu. Alkohol, nikotín a silná čierna káva, ktorá obsahuje veľkú 

dávku návykového kofeínu, a podobné chemické substancie, znefunkčňujú 

mozgové bunky jedinca, takže strácajú svoju autonómnu schopnosť produkovať 

nutné substancie potrebné pre zachovanie rovnováhy vášho organizmu. Ak ich 

niekto používa na častej báze, ako je to u väčšiny tých, ktorí pijú alkohol, silnú 

čiernu kávu a fajčia cigarety, získa silnú vonkajšiu závislosť od nich a stráca svoju 

vlastnú vnútornú, bezpečnú závislosť od schopnosti svojho vlastného organizmu 

postarať sa o seba a o svoje správne a zdravé fungovanie. Tento fakt je známy aj 

lekárskej vede. O čo viac duchovného nebezpečenstva tkvie v takých závislostiach! 

Negatívna duchovná súvzťažnosť tohto faktu tkvie v držaní ľudí v pazúroch 

negatívneho stavu, odlúčene od nich samotných a od ich pravej vnútornej reality, 

nútiac ich spoliehať sa na vonkajšie vstupy, kde neexistuje nijaká realita. Takto je 

nastoľovaná pseudo-realita negatívneho stavu a typického ľudského života, ktorú 

následne považujú za skutočnú realitu. Takto došlo k ilúziám ľudského života a 

negatívneho stavu a takto sú týmito užívateľmi považované za jediný 

uskutočniteľný životný štýl. 

Okrem toho, ako bolo uvedené v jednom z predošlých Dialógov, také látky ako 

alkohol, nikotín (fajčenie cigariet) a veľké dávky kofeínu sú účinne využívané 

renegátmi, aby nepriaznivo ovplyvňovali, pokiaľ možno, dokonca aj Mojich 

pravých predstaviteľov. Dôvod, prečo sme hovorili o týchto typoch chemických 
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závislostí, bol ten, že pozícia renegátov vo vzťahu k vám, nachádzajúcim sa na 

planéte Nula, je taká, že potrebujú odkloniť vaše energie v prospech svojho 

vlastného použitia. Čo musíte v tomto ohľade pochopiť, je to, že renegáti 

prechádzajú procesom nepretržitého recyklovania svojich vlastných pseudo-

energií, ktoré potrebujú pre svoje vlastné negatívne a zlé pseudo-aktivity, aby 

zvečňovali svoj vlastný pseudo-život. V procese nepretržitého recyklovania týchto 

pseudo-energií tieto energie strácajú určitú mieru svojej sily. Takže viac a viac 

slabnú a následne sa stávajú menej a menej účinnými vo svojich vlastnostiach. 

Kvôli tomu potrebujú renegáti nejaké nové zdroje dodávky týchto energií, ktoré 

môžu poskytnúť len a len Moji predstavitelia a Moji ľudia vo všeobecnosti. 

Alkohol, nikotín, silná čierna káva a všetky ostatné chemické látky, ktoré majú 

schopnosť pozmeniť jedincovo vedomie a ktoré sú schopné vyvolať fyziologické a 

psychologické závislosti od nich do tej miery, že vyvolajú ťažké abstinenčné 

príznaky, sú vynikajúcim nástrojom v rukách renegátov na odklonenie vašich 

duchovných energií — ktoré prichádzajú priamo odo Mňa — vo svoj vlastný 

prospech. Podľahnutím svojej žiadostivosti piť alkohol, dokonca aj v tých 

najmenších množstvách, alebo fajčiť cigarety, alebo podľahnutím všetkým 

ostatným chemickým látkam tejto povahy otvárate dvere renegátom, aby vás 

pokúšali a aby vás naklonili na svoju stranu, umožniac im tým, aby kradli vaše 

duchovné energie, ktoré sú potrebné niekde inde. 

Pokiaľ ide o čokoládu a o podobné potravinové substancie, dôvod, prečo neboli 

uvedené v našich Dialógoch, je ten, že nemajú schopnosť pozmeniť vašu vedomú 

myseľ a nevytvárajú fyziologické a s nimi súvzťažiace duchovné, abstinenčné 

príznaky, ktoré by renegátom umožnili využiť ich na svoje vlastné škodlivé ciele. 

Je skutočné potešenie ľudského života v pití alkoholu a kávy, vo fajčení cigariet, 

alebo v niektorých ďalších podobných, avšak myseľ pozmeňujúcich chemických 

látkach? Premýšľajte o tom a učiňte si svoje vlastné závery! 

Vo štvrtom bode sa autorka sťažuje, že pracujete, až kým nie ste na zomretie a že 

vykonávate taký druh práce, ktorá nemá nijaký význam alebo vôbec nič 

neznamená, pretože svet je aj tak hore nohami a naruby — len akýsi čudný 

demonštračný projekt, s ktovieakým cieľom, ktorý je čímsi, čo by váš ,drobučký‘ 

ľudský mozog aj tak nemohol pochopiť. Nuž, tu je niečo, čo je úplne mimo 

kontextu s čímkoľvek, čo bolo zjavené vo všetkých zdrojoch Môjho Nového 

Zjavenia. 

Po prvé, v celom Mojom Novom Zjavení bol význam, účel, cieľ a výsledok 

všetkého, čo sa týka pseudo-existencie a pseudo-bytia negatívneho stavu a 

ľudského života obšírne prediskutovaný veľmi priamočiarym spôsobom. Venujúc 

trochu viac pozornosti obsahu Môjho Nového Zjavenia, každý by mohol veľmi 

jasne pochopiť účel, kvôli ktorému bolo dovolené, aby došlo k škodlivému 

uskutočneniu sa negatívneho stavu a ľudského života. 
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Po druhé, v týchto Dialógoch a inde v Mojom Novom Zjavení bolo jasne uvedené, 

že čokoľvek robíte, kdekoľvek ste, nech máte podľa vášho názoru akokoľvek 

,drobučkú‘ alebo nedôležitú prácu alebo nech ste na akomkoľvek mieste, v 

akomkoľvek podnebí, krajine, ak to robíte pre Mňa a so Mnou na mysli, energie, 

ktoré na to v priebehu vykonávania vašich povinností počas vášho zamestnania 

alebo práce vynakladáte, využívam v prospech pozitívneho stavu. Takže pre vás, 

Mojich pravých predstaviteľov, niet nijakej takej veci ako nezmyselné alebo 

nedôležité zamestnanie alebo práca. Z Môjho pohľadu všetko, čo robíte, ak to 

robíte zo správnych duchovných dôvodov, ako bolo načrtnuté vyššie, je nanajvýš 

významné a zmysluplné. Nikdy tento fakt nepodceňujte! Tento fakt možno 

pochopiť dokonca aj ,najdrobučkejším‘ ľudským mozgom. Len z typického 

ľudského hľadiska, ktoré neberie do úvahy nijaké duchovné faktory, je všetko 

nezmyselné a bezvýznamné. Nechyťte sa do pasce tým, že sa budete na svoj život 

pozerať z pozície svojej ľudskej prirodzenosti. Vo svojej zosobnenej a 

individualizovanej štruktúre máte čosi viac než to. 

V piatom bode sa autorka sťažuje, že je potrebné všetok svoj voľný čas tráviť 

čítaním materiálu, z ktorého sa vám krížia oči a ktorý je o témach, ktoré váš 

drobučký ľudský mozog skutočne nemôže pochopiť, alebo ktoré vám práve teraz aj 

tak nemožno úplne vysvetliť. Aj toto vyhlásenie je skreslením faktov. Viac než dve 

tretiny všetkého, čo je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení, a najmä v týchto 

Dialógoch, je úplne zrozumiteľné, pochopiteľné a praktické, čo by dokonca aj 

,drobučký‘ ľudský mozog mohol pochopiť. Áno, menšinu z ich obsahu je trochu 

ťažké pochopiť, ak k tomu pristupujete z pozície svojho ,drobučkého‘ ľudského 

mozgu. 

Ak však k tomu pristupujete z pozície svojej intuície, ktorou ste Mnou hojne 

obdarení, budete schopní pochopiť alebo intuitívne porozumieť, o čom hovoríme. 

Možno nebudete schopní vyjadriť význam toho ľudskými slovami svojho 

vonkajšieho jazyka, vnútorne však budete vedieť, o čo všetko ide. Súčasne, ako ich 

budete čítať stále dokola, ich význam bude jasnejší a jasnejší a po niekoľkých 

viacerých čítaniach plne pochopíte ich význam. Na druhej strane, určité veci 

nemôžu byť úplne vysvetlené v čase, keď o nich hovoríme, jednoducho z dôvodu 

bezpečnosti. Robíme to kvôli vašej vlastnej ochrane, aby ste sa nestali terčom 

negatívneho stavu, aby vás nepokúšal. Je tak ťažké pochopiť to dokonca aj vaším 

,drobučkým‘ ľudským mozgom? 

A ešte, sú určité veci, ktoré pochádzajú z Môjho Absolútneho Stavu a Procesu, a 

teda sú z Absolútnej Prirodzenosti. Kvôli svojej zjavnej absolútnosti nemôžu byť 

pochopené nijakým typom mysle, a nielen ,drobučkou‘ ľudskou mysľou. 

Sentientné mysle všetkých si uvedomujú a vedia o existencii mnohých faktorov v 

bytí a existencii, ktoré pramenia z tohto Absolútneho Aspektu, a ktoré preto nie sú 

úplne pochopiteľné vo svojej pravej prirodzenosti. Sentientné mysle všetkých však 

vo všetkej svojej skromnosti a pokore prijímajú túto nevyhnutnosť, vediac úplne 

jasne, že všetko, čo robím z pozície Svojho Absolútneho Stavu a Procesu, je v 
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prospech všetkých, a preto to môže mať na nich všetkých a u nich všetkých len 

najpozitívnejší, najužitočnejší a najprospešnejší dopad a dôsledok. 

Súčasne, nikdy nezabúdajte na veľakrát v týchto Dialógoch uvedený a v Stom 

Dialógu veľmi naliehavo opätovne zdôraznený fakt, že vaše nepretržité čítanie 

Môjho Nového Zjavenia je veľmi potrebné nielen pre váš vlastný duchovný rozvoj, 

rast a pokrok, aj keď niektoré jeho časti je pre vás ťažké, alebo dočasne dokonca 

nemožné pochopiť, ale hlavne pre množstvo iných sentientných bytostí v iných 

dimenziách a pseudo-dimenziách. Jedným z dôležitých dôvodov, prečo Som vás 

spojil s takým množstvom dimenzií a pseudo-dimenzií, bolo to, aby Som umožnil, 

aby sa toto stalo. Toto je obzvlášť dôležité pre všetky tie rôzne negatívne entity z 

mnohých iných pseudo-dimenzií, ktoré sú vám presne za týmto účelom pridelené. 

Nuž, opäť opakujem tento fakt za účelom veľmi naliehavej pripomienky, lebo, ako 

je zrejmé z tej sťažnosti, na tento veľakrát uvedený fakt sa pekne-krásne zabudlo. 

V šiestom bode sa autorka sťažuje na našu radu, aby ste sa vzdali svojich domácich 

zvieracích miláčikov a aby ste dožili svoje roky úplne sami, bez akejkoľvek útechy 

alebo spoločníka. Ďalším znakom duchovnej zrelosti je byť samostatný a 

sebestačný vo všetkých svojich potrebách, bez vyhľadávania útechy alebo 

spoločníkov vo vonkajších objektoch a subjektoch, alebo bez závislosti od nich pri 

hľadaní takej útechy alebo spoločnosti. Ako bolo veľmi jasne uvedené v 

Osemdesiatom Piatom Dialógu, s pozíciou renegátov a všetkých ostatných síl 

negatívneho stavu sa v súčasnosti veci majú tak, že domácich zvieracích 

maznáčikov môžu využiť na to, aby vás chytili do pasce, aby vás odviedli na 

vedľajšiu koľaj a aby vás okradli o vaše energie a čas, ktoré treba venovať službám 

pozitívnemu stavu a Mojim službám osobne. 

Na druhej strane, čo sa stalo s vaším plným uvedomením si, že Ja, ako aj všetci 

členovia vašej pravej duchovnej rodiny, ako aj členovia Nového Vesmíru, ktorí sú 

vám pridelení, sme neustále pri vás prítomní na 24-hodinovej báze? Prečo by ste sa 

potom mali sťažovať na to, že nemáte nijakú útechu alebo že ste osamelí — ak 

máte toto pravé duchovné uvedomenie? Toto je vnútorná závislosť, ktorá je 

známkou skutočnej nezávislosti, pretože je založená na samostatnosti a na 

spoliehaní sa na Mňa a na Môj pozitívny stav. 

Ak vezmete do úvahy fakt, že Ja som Absolútna Nezávislosť, potom z toho logicky 

vyplýva, že na základe faktora tohto stavu každý, kto sa spolieha na Mňa, stáva sa 

úplne právom nezávislý. Všetky ostatné faktory, ako napríklad vonkajšie potreby 

vonkajšej útechy a spoločníkov, ak sú vyhľadávané za účelom vyhnutia sa svojej 

takzvanej osamelosti a kvôli hľadaniu útechy, sú zotročujúce, okrádajúce jedinca o 

jeho/jej vlastnú nezávislosť, učiniac z neho/nej otroka vonkajšej nutnosti, bez 

akejkoľvek slobody voľby. V tom prípade sa začína spoliehať na to, čo prichádza z 

vonka, a nie z jeho vlastného vnútra. 
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Nuž, toto neznamená, že by ste sa mali vyhnúť akémukoľvek vonkajšiemu 

spoločníkovi alebo úteche, pokiaľ ide o bytie s niekým alebo niečím na vašej 

fyzickej, vonkajšej úrovni. Motivačné a intenčné činitele však určujú, za akým 

účelom vyhľadávate takú spoločnosť alebo útechu, a či je to výlučne kvôli 

vyhýbaniu sa svojej takzvanej samote. 

Pravou známkou skutočnej duchovnej zrelosti a pokroku je schopnosť byť fyzicky 

osamote, ale nie osamelý, vediac, že Som vždy s vami, tak ako sú vždy s vami aj 

členovia vašej duchovnej rodiny a Nového Vesmíru, a súčasne byť schopný tešiť sa 

spoločnosti iných, nachádzajúc plnú útechu v ktoromkoľvek z týchto stavov. V 

pravej duchovnej realite pravého bytia a existencie nájsť útechu v bytí sám/sama so 

sebou, rovnako ako aj v bytí s inými, je duchovne najsprávnejším spôsobom bytia. 

Naproti tomu, v pravej neduchovnej pseudo-realite pseudo-bytia a pseudo-

existencie byť sám/sama, osamote, je skutočnou mukou a utrpením, pretože nemáte 

nijaké východisko alebo schopnosť spoliehať sa na Mňa a na Môj pozitívny stav, 

aby sme vám poskytli nejakú skutočnú spoločnosť a útechu. Koniec koncov, ak sa 

všetci v negatívnom stave, ako aj väčšina typických ľudí, obrátili ku Mne chrbtom, 

potom nie sú schopní vidieť, cítiť, rozlíšiť a vnímať Moju prítomnosť alebo 

prítomnosť kohokoľvek z pozitívneho stavu. Preto sa skutočne cítia osamelo a 

biedne. 

Z týchto faktov je úplne zrejmé, že ak sa niekto z vás ešte stále cíti osamelo a 

bezútešne vo svojej vlastnej spoločnosti, ak neustále vyhľadávate vonkajšieho 

spoločníka a útechu, s výlučným zámerom vyhnúť sa sebe samému/samej, a s 

nijakým iným zámerom, potom v tom prípade ste z toho či onoho dôvodu ku Mne 

otočení chrbtom. Keby to malo byť tak, potom by to naznačovalo, že ste v 

negatívnom stave a že ste sa ukotvili v typickom aspekte svojej ľudskej 

prirodzenosti, úplne a kompletne ignorujúc svoje duchovné dedičstvo, ktoré Som 

vám odovzdal tesne pred vaším inkarnovaním sa na planétu Nula. 

Keby sa toto komukoľvek z vás stalo, v tom prípade by Som pokorne radil, aby ste 

napravili svoje cesty a začali pracovať na sebe a na svojich potrebách mať také 

vonkajšie, zničujúce závislosti, ktoré vás držia v negatívnom stave a v negatívnych 

aspektoch vašej ľudskej prirodzenosti. Nanešťastie, každý, kto sa nachádza v takej 

nepriaznivej situácii, vkladá všetky svoje duchovné energie prostredníctvom 

akýchkoľvek aktivít a životného štýlu, ktorý vedie, do veci negatívneho stavu, 

podporujúc tak pokračovanie jeho pseudo-života. Pamätajte si to! 

Autorka listu sa ďalej diví, ako mohla byť taká hlúpa, že súhlasila s týmto všetkým. 

Toto vyhlásenie naznačuje, že autorka hodnotí život, ktorý vedie, z typického 

negatívneho aspektu ľudskej prirodzenosti. Preto z ľudskej pozície — ak sa na 

význam ľudského života pozeráte takým spôsobom, akým väčšina ľudí chápe a 

poníma, aký by mal byť život a čo je skutočná radosť, šťastie a slasť — rozhodnúť 

sa viesť správny duchovný život je nudné, vážne, reštriktívne a obmedzujúce. V 
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tom prípade, ak sa pozeráte na svoj život z tejto negatívnej perspektívy, považovali 

by ste sa, samozrejme, za hlúpych, že ste súhlasili s týmto druhom života. To, že 

takýto náležitý duchovný život pripadá autorke ťaživý a nenapĺňajúci, vyplýva 

z vyhlásenia — ,ešte sa bavíme‘ — s ôsmimi otáznikmi. 

Aký je duchovný význam tohto vyhlásenia? Čo je považované za skutočnú 

zábavu? Koľko zábavy môžete nájsť v pití alkoholu, kávy, vo fajčení cigariet, v 

odstraňovaní moču a fekálií vašich domácich zvieracích miláčikov, v bytí v 

spoločnosti ľudí, ktorí pijú a fajčia a hovoria o bezvýznamných, banálnych a 

nudných veciach bez akéhokoľvek duchovného uvedomenia? Alebo vo výhre v 

lotérii? Toto je skutočná zábava, radosť, šťastie, potešenie, slasť, spokojnosť a 

uspokojenie či čokoľvek, čo máte? Nie sú tieto veci dočasné, pomíňajúce sa, 

spejúce k zániku, anti-zábavou, anti-radosťou, anti-šťastím, anti-potešením, anti-

slasťou, anti-spokojnosťou a anti-uspokojením? Nie sú len ilúziami skutočnej, 

pravej zábavy, radosti, šťastia, potešenia, spokojnosti a uspokojenia či čohokoľvek, 

čo v tomto ohľade máte? Popremýšľajte o tom a uvidíte, na čom v skutočnosti 

lipnete. Je takou nesmiernou radosťou, potešením, slasťou, šťastím, atď., zobudiť 

sa ráno po nejakej divokej párty či čomkoľvek podobnom, s kocovinou, v nanajvýš 

biednom, odpornom stave na zvracanie? Tento stav je veľmi dobrým náznakom, k 

čomu vedie ľudské ponímanie zábavy, potešenia, slasti, radosti, šťastia či 

čohokoľvek, čo majú. Želáte si pokračovať v tomto type zábavy? 

Samozrejme, je to vaša vlastná slobodná voľba. A ak si zvolíte tento typ typického 

ľudského života na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a slobodnej voľby, nikto, 

vrátane Mňa, vás nebude súdiť alebo odsudzovať. Pretože vás však všetci 

bezpodmienečne milujeme, vôbec netúžime po tom, aby ste v akomkoľvek ohľade 

trpeli alebo biedili. Pamätajte si to! 

Nie je to záležitosťou nesťažovania sa na dôsledky svojich nesprávnych volieb. 

Vždy sa môžete sťažovať. Dvere ku Mne sú vždy otvorené a vždy budú otvorené, 

za každých okolností. Vždy budete vítaní, aby ste vstúpili a sťažovali sa Mi 

ohľadom čohokoľvek chcete. A ak poprosíte o Moju pomoc, aby ste si uvedomili 

všetky tieto fakty a aby ste správne pochopili všetko, čo bolo doteraz zjavené v 

Mojom Novom Zjavení (vo všetkých jeho zdrojoch) a aby Som vám pomohol 

napraviť vaše cesty, úplne určite Moju pomoc dostanete. Moja pomoc vám nebude 

nikdy odoprená, nech ste urobili alebo robíte, alebo urobíte čokoľvek. Jediné, čo 

musíte urobiť, je poprosiť o ňu. 

Na záver tohto Dialógu Mi dovoľ, Peter, aby Som ti pripomenul tvoje zážitky s 

Mojimi predstaviteľmi v Rusku, na Slovensku, v Českej republike a s Ľudmilou a 

Manfredom. Pamätáš sa, akú ohromnú radosť, potešenie, slasť, zábavu, 

spokojnosť, šťastie a všetky ostatné pozitívne pocity ste všetci zažívali, súc vo 

vzájomnej spoločnosti? Aby ste boli takí, potrebovali ste za tým účelom nejaké 

takzvané typické ľudské prostriedky, ako napríklad alkohol, kávu, cigarety, drogy, 

hlasnú nezmyselnú pseudo-hudbu alebo nejaké ďalšie také prostriedky? Využívali 
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sa len čisto duchovné faktory, ktoré boli sprevádzané nealkoholickými nápojmi, 

dobrým jedlom a cukrárenským pečivom, vrátane čokolády. A predsa, každý bez 

výnimky odchádzal z tých stretnutí a zo vzájomnej spoločnosti v stave 

intenzívnejšej radosti, potešenia a príjemného pocitu, takmer do bodu zažívania 

stavu pozitívnej eufórie. A všimol si si, ako sa všetci účastníci sústredili skôr na 

duchovné diskusie než na pitie svojich nealkoholických nápojov alebo jedenie 

svojho jedla, cukrovín alebo čokolády? 

Napriek faktu, koľko ľudí sa zúčastňovalo na tých stretnutiach, zvyšky jedla a pitia 

boli ohromné. Nehovorí vám to jasne, aké sú skutočné priority Mojich ľudí? V 

duchovných diskusiách našli výživnejšie uspokojenie než v samotnom fyzickom 

jedle a nápojoch. Takmer si ich musel nútiť, Peter, aby sa dali do jedla, alebo aby 

niečo pili, veľmi dobre si uvedomujúc aj ich fyzické potreby. 

Tvoj zážitok, Peter, v tomto ohľade je veľmi dobrou ilustráciou a demonštráciou 

faktu, kde možno nájsť skutočný zdroj radosti, potešenia, slasti, šťastia, 

spokojnosti, uspokojenia a všetkého ostatného pozitívneho charakteru. Toto je 

nádherným doplnením toho Dialógu, ktorý sa zaoberal záležitosťou ,hľadajte 

Kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť, a všetky tieto veci vám budú pridané‘. 

Musím dnes v tomto ohľade povedať viac? 

Napriek tomu, tieto fakty bolo potrebné uviesť do pozornosti každého, a my všetci 

by sme mali byť vďační autorke tohto listu, ktorý nám umožnil venovať sa týmto 

dôležitým, praktickým záležitostiam. A toto je všetko, o čom potrebujeme hovoriť 

v tomto úvodnom Dialógu druhého dielu vedenia našich dialógov. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoj hlboko zmysluplný príspevok. 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. A teraz sa choď prejsť. 
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Sto Druhý Dialóg 

8. septembra 1999 

Peter: Než sa budeme venovať kladeniu otázok položených niektorými Tvojimi 

predstaviteľmi na Slovensku a v Českej republike, domnievam sa, že by Si chcel 

pokračovať v diskusii o témach Stého a Sto Prvého Dialógu, týkajúcich sa 

správneho chápania Tvojej Novej Prirodzenosti. Budem viac než šťastný, keď 

tento čas prenechám Tebe. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, máš pravdu. A ďakujem ti veľmi pekne, že si tento 

čas prenechal Môjmu vstupu alebo ďalšiemu spresneniu záležitostí nastolených v 

tých dvoch Dialógoch. Ako si pamätáš, poskytli sme obšírnu definíciu termínu 

,Absolútno‘, ktorý sa neoddeliteľne týka Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti. Ak 

tú definíciu dôkladne analyzuješ, všimneš si jej dva najdôležitejšie aspekty. Jeden 

hovorí o všeobsiahlej prirodzenosti Absolútneho, čo naznačuje fakt, že v tom 

Absolútnom nič nechýba. Toto ,nič nechýba‘ by mohlo v niekom vyvolať 

nesprávny dojem, že Absolútno obsahuje aj všetko, čo je vrodené pseudo-

prirodzenosti negatívneho stavu; čiže, že je dobré aj zlé — ako tvrdia niektoré 

bláznivé pseudo-filozofie a pseudo-duchovnosti na vašej planéte a v Zóne 

Vymiestnenia. Na čo zabúdajú a čo neberú do úvahy, je fakt — ako bolo naznačené 

v jednom z európskych Dialógov — že negatívny stav a všetky jeho produkty a 

fabrikácie sú len ilúziami a zdaním reality, nie však realitou ako takou a samou 

osebe. Pretože sú takej neskutočnej povahy, v pravej realite z praktického hľadiska 

neexistujú. Preto vo všeobsiahlej, pravej realite Absolútneho — v Mojej Novej 

Prirodzenosti — nemôže byť obsiahnuté nič z tej pseudo-prirodzenosti. 

Pripisovanie nereálnosti pravej realite nedáva nijaký logický zmysel. 

Ako však vieš, jedným z hlavných kľúčových bodov negatívneho stavu a všetkých 

jeho obyvateľov je to, aby presvedčil seba a každého vo svojej doméne, že je 

skutočný a trvalý. Dlhú dobu teda pracoval na tom, aby ľuďom nahovoril, že je 

skutočný a trvalý. A ako možno lepšie uskutočniť ten úskok alebo podvod, než 

prehlásením, že Absolútno — Ja, je pôvodcom obidvoch — dobra aj zla? Takým 

spôsobom, na základe faktora, že by niečo také mohlo vzniknúť vo Mne, si zaistíte 

svoju vlastnú reálnosť a trvalosť. Keby to malo byť tak, potom by negatívny stav 

so všetkými svojimi produktmi a fabrikáciami bol skutočne reálny. Toto vyhlásenie 

negatívneho stavu viedlo mnohých ľudí na vašej planéte k založeniu všemožných 

pseudo-duchovných hnutí, ktoré propagujú túto vyloženú lož. Avšak v pravej 

realite bytia a existencie — čo sú jediné veci, ktoré sú vždy reálne a trvalé — z ich 

pozície, je Absolútno všeobsiahle, ktorému nechýba absolútne nič. 

Druhým najdôležitejším aspektom vyššie zmienenej definície Absolútna je to, že 

,Absolútno úplne súčasne všetko z toho presahuje‘. Čo v skutočnosti znamenajú 

tieto záverečné slová našej definície? Toto vyhlásenie odzrkadľuje fakt, že nakoľko 

Absolútno je skutočne Absolútne vo všetkých svojich aspektoch, nemôže byť 
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obmedzené len na to a len tým, čo je definované ako všeobsiahle, čomu nechýba 

absolútne nič v Jeho Prirodzenosti. V tomto zmysle je teda Absolútno viac než to 

všetko. Čo to ale je to — viac než to všetko? V relatívnej sentientnej mysli jestvuje 

idea ohľadom tohto Absolútna, ktorá tejto mysli hovorí, že to Absolútno vo svojej 

transcendentnosti obsahuje vo Svojej Prirodzenosti niečo, čo nemožno ani 

pomenovať nijakými existujúcimi slovami, predstavami či obrazmi; ani nie sú k 

dispozícii alebo možné žiadne súvzťažné idey, ktoré by sa čo i len vzdialene 

priblížili k chápaniu alebo uchopeniu toho, čo to Absolútno vo Svojej celistvosti 

skutočne Je. Sentientná myseľ však vie o tomto v podstate najdôležitejšom aspekte 

Absolútna. Takisto vie, že táto súčasť Môjho Absolútna nemôže byť nijakým 

spôsobom pomenovaná ničím, čo je k dispozícii v repertoári slov, výrazov, ideí, 

pojmov, atď., ktoré boli do tohto momentu v každom danom čase alebo nie-čase k 

dispozícii. 

Existuje však ďalšia stránka tohto aspektu Absolútna, ktorá nie je predmetom 

pomenovania alebo chápania žiadnou sentientnou mysľou. Ako bolo tak pekne 

uvedené v Spisoch Dr. Pietera Noomena, ktoré obsahujú Moje zmysluplné 

rozhovory s ním (strana 346), ,je absolútne zaručené, že ani k tejto Mojej súčasti 

nemožno preniknúť alebo ju ovplyvniť skresleniami a klamstvami, ako je to možné 

u Mojich iných mien a aspektov. Čo je neznáme, to nemožno poprieť alebo 

skresliť.‘ Keby bolo možné zjaviť alebo oznámiť čokoľvek z tejto časti Mojej 

Absolútnej Prirodzenosti (čo je úplnou nemožnosťou!), nemajúc nijaký náležitý 

základ, na ktorom by sentientná myseľ mohla správne definovať alebo určiť, čo 

táto časť Mojej Absolútnej Prirodzenosti skutočne je alebo čo skutočne znamená a 

predstavuje, nemala by v tejto veci nijakú voľbu, než skresliť alebo sfalšovať Jej 

význam. V tom prípade, na základe faktora konkrétnej závislosti svojho života od 

tej Absolútnej Časti, sentientná myseľ by prestala existovať v absolútnom zmysle. 

A nielen to, ale na základe faktora vzájomného spojenia všetkých a všetkého by 

počas prenášania tohto skreslenia a klamstva prestali existovať aj všetci ostatní a 

všetko ostatné. 

Pamätáš sa na vyhlásenie v kresťanskej Biblii o odpúšťaní hriechov? A ako Som v 

ňom uviedol, že všetky hriechy budú odpustené, ale hriech proti Duchu Svätému je 

považovaný za neospravedlniteľný, a preto ho nemožno odpustiť? V konotácii tejto 

diskusie Duch Svätý je tou časťou Absolútna, ktorú v jej pravej Esencii a 

Substancii nemôže pomenovať, pochopiť, porozumieť alebo poňať nijaká 

sentientná myseľ. Neodpustiteľný hriech proti Nemu znamená, že keby boli možné 

nejaké skreslenia a falzifikácie tejto Časti (čo nie je možné), viedlo by to 

k úplnému a konečnému zániku sentientného života tak individuálne, ako aj 

celkove. Takže, nielenže nie je možné preniesť pravý význam Jeho Prirodzenosti, 

ale nemožnosťou urobiť to sú sentientné entity naveky chránené pred stratou 

svojich individualizovaných a zosobnených životov. Tieto životy sa nanajvýš 

bezprostredne týkajú a sú spojené s touto jednotlivou Časťou Absolútna. 
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Faktor vyššie zmienenej transcendentnosti by vyvracal akúkoľvek predstavu, ktorá 

by niekoho viedla k tomu, že by z našej definície Absolútna vyvodzoval 

panteistické stanovisko. Termín ,všeobsiahly‘ by u niektorých ľudí mohol viesť k 

takému falošnému záveru — ako je to v mnohých prípadoch medzi filozofmi a 

mysliteľmi na vašej planéte. Ak presahujete niečo, čo je zahrnuté vo vašej 

všeobsiahlej prirodzenosti, nemôžete byť ako celok úplne súčasne alebo presne v 

tom istom momente tým niečím. Inak by ste boli tým niečím obmedzení. Faktor 

obmedzenia čímkoľvek by vopred vylučoval, aby ste boli Absolútni. 

Vezmi si napríklad svoju ideu ohľadom tvorenia alebo produkovania niečoho. 

Vezmime si tvoju ideu o stavbe domu. Prídeš s plánom, aký by ten dom mal byť, 

čo by mal obsahovať, aký funkčný má byť, atď. Všetko sú to tvoje vlastné idey, 

nachádzajúce sa v tebe. Takže, riadiac sa tými ideami, buduješ dom svojich snov. 

Ten dom pramení priamo z teba a všetky jeho idey sú v tebe a ty si vo svojom 

dome, a prostredníctvom jeho ideí v tvojej mysli je ten dom v tebe, ty si však viac 

než tvoj dom, pretože ty nie si dom a dom nie je ty. Tvoj dom úplne závisí od teba 

kvôli údržbe, opravám, prístavbám či čomukoľvek, čo potrebuje pre svoju 

nepretržitú, správnu funkciu. Napriek tomu však ty a tvoj dom ste dve odlišné 

entity. Takže vo všetkých aspektoch svojej prirodzenosti prevyšuješ svoj dom. Si 

nezávislý od svojho domu. 

Z vyššie uvedeného opisu môžete jasne vydedukovať, aký bláznivý a nenáležitý je 

panteistický názor. Vôbec neodzrkadľuje realitu vzťahu medzi Absolútnym — 

Stvoriteľom, a relatívnym — Stvorením. Vyššie uvedený opis vám môže tiež 

poskytnúť predstavu o tom, aké je to byť Absolútny a čo to znamená prevýšiť 

všetko, čo je v našej definícii označené ako všeobsiahle. Nie je to teda také 

abstraktné alebo také nehmatateľné, ako sa na prvý pohľad zdá. 

Ten druhý aspekt Prirodzenosti Absolútna, ktorý ho činí skutočne Absolútnym a 

ktorý úplne a kompletne vopred vylučuje možnosť panteistického názoru, je jeho 

absolútna nezávislosť od kohokoľvek či čohokoľvek. Ak ste závislí od domu a dom 

je závislý od vás, ak ste dom a dom je vy, potom nemôžete byť chápaní ako 

absolútne nezávislí od kohokoľvek alebo čohokoľvek. Vo svojom bytí a existencii 

by ste boli závislí od bytia a existencie domu, rovnako ako by bol dom vo svojom 

bytí a existencii závislý od vás. Taká vzájomná závislosť by vopred vylučovala 

existenciu Absolútna v ktoromkoľvek z jeho aspektov. Jednou z hlavných 

charakteristických čŕt Prirodzenosti Absolútna je však to, že vo svojom vlastnom 

Absolútnom Bytí a Existencii je úplne a kompletne nezávislé od kohokoľvek či 

čohokoľvek. Zatiaľ čo Stvorenie úplne pochádza zo svojho Stvoriteľa a je od 

Neho/Nej závislé, Stvoriteľ vo svojej Absolútnej Prirodzenosti nepochádza zo 

Svojho Stvorenia a nie je od neho nijakým spôsobom závislý. 

Prečo v tomto jednotlivom Dialógu hovoríme o zdanlivo abstraktnej a čisto 

teoretickej a nepraktickej téme, akou je Absolútno? Pretože sa to priamo týka 

Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti a toho, ako ju potrebujú chápať Moji 
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predstavitelia, aby na planéte Nula zaviedli správnu ideu o tom, Kto Som a o čo 

všetko ide ohľadom Mojej Absolútnej Prirodzenosti. Aby došlo k uvoľneniu úplne 

nového a odlišného aspektu Mojej Novej Prirodzenosti, je najskôr nutné rozptýliť 

úplne všetky nesprávne predstavy obsiahnuté v prevládajúcich názoroch 

existujúcich medzi ľuďmi a všetkými obyvateľmi Zóny Vymiestnenia, aby tí na 

základe svojich skreslení a lží nekontaminovali prichádzajúci nový aspekt Mojej 

Novej Prirodzenosti a nebránili jeho správnemu pochopeniu, porozumeniu a 

prijatiu. 

Takýmito Dialógmi, ktoré sa zaoberajú Mojou Novou Prirodzenosťou, budujeme 

základ, na ktorom je založené správne a náležité vnímanie Mojej Novej 

Prirodzenosti. Bude využitý na prijatie nového a odlišného aspektu Mojej Novej 

Prirodzenosti každým v bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii. Dôvod, 

prečo sa to robí z vašej pozície, z pozície planéty Nula, a nie z nejakej inej 

dimenzie, je ten, že so zachovaním nesprávnych ideí a ponímania ohľadom Mojej 

Novej Prirodzenosti v sentientných mysliach tých, ktorí sú alebo budú situovaní v 

Zóne Vymiestnenia a/alebo na planéte Nula v čase tohto uvoľnenia, títo by skreslili 

a sfalšovali prirodzenosť zmieneného aspektu a na základe tohto faktora by naďalej 

podporovali pseudo-život negatívneho stavu a ľudský život, vopred vylučujúc 

uzavretie tohto časového cyklu a zahájenie prechodnej periódy. 

Spôsob, akým musíte chápať tento problém, tkvie vo fakte, že aj keď niektoré 

sentientné entity sídlia v stave, na mieste a v kondícii, ktoré boli označené ako nie-

stav, nie-miesto a nie-kondícia, napriek tomu, pretože v sebe predsa len obsahujú 

pravú sentientnú myseľ, na základe toho faktora sú spojené s pravou realitou bytia 

a existencie. Na základe tohto spojenia si zachovávajú svoje vlastné subjektívne 

sebauvedomenie si bytia nažive a žijúcimi. Prostredníctvom tohto spojenia však 

môžu preniesť aj nesprávne, skreslené a falošné idey k zvyšku sentientných entít v 

bytí a existencii o tom, Kto Som a o čo všetko ide ohľadom Mojej Novej 

Prirodzenosti. A hoci v pozitívnom stave by žiadna zo sentientných entít nemohla 

byť znečistená a kontaminovaná takými nesprávnymi, skreslenými a falošnými 

ideami, napriek tomu by boli v pozícii nutnosti nepretržitého vypudzovania idey vo 

svojej mysli, že môžu, ak si to želajú, na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a 

voľby prijať také nesprávne, skreslené a falošné idey ako správne a pravdivé; 

prijatím takých ideí by Ma teda prakticky odmietli v Mojej Absolútnej Novej 

Prirodzenosti ako jediného Stvoriteľa, ktorý presahuje Svoje Stvorenie. 

Ako viete z Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, pokiaľ by taká idea bola 

ponechaná v sentientných mysliach, bez ohľadu na to, kde alebo v ktorej dobe sa 

nachádzajú, negatívny stav a jeho finálny produkt — ľudský život v jeho 

negatívnych aspektoch, by nemohli byť eliminované. Toto je dôvod, prečo 

potrebujeme vybudovať správny základ v najexternejšom z najexternejšieho 

faktora sentientnej mysle, reprezentovanom ľuďmi na planéte Nula, na ktorom by 

mohlo dôjsť k prijatiu náležitých, správnych a pravdivých ideí o Mojej Absolútnej 

Novej Prirodzenosti a následne by mohli byť postupne transmitované k zvyšku 
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bytia a existencie a pseudo-bytia a pseudo-existencie. Prostredníctvom pozície 

Mojich predstaviteľov na planéte Nula, ktorým sú všetky tieto fakty oznamované 

pomocou týchto Dialógov, a prostredníctvom Môjho Nového Zjavenia vo 

všeobecnosti sa buduje a účinne zriaďuje taký základ. Ako z týchto faktov vidíte, 

vaše pozície na planéte Nula majú multiúrovňový význam a funkciu a pomocou 

vás, prostredníctvom vás a s vami pripravujem všetkých a všetko na prijatie — keď 

bude všetko pripravené a v správnej pozícii — nového a odlišného aspektu Mojej 

Absolútnej Novej Prirodzenosti. Toto je hlavný dôvod, prečo tak veľa času 

venujeme a  v budúcnosti budeme venovať diskusii o záležitostiach Mojej Novej 

Prirodzenosti. A toto je všetko, čo Som chcel dnes uviesť do vašej pozornosti. 

Môžeš pokračovať, Peter, a položiť svoje otázky v mene Mojich predstaviteľov v 

Európe. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto zmysluplné a dôležité spresnenie. Otázka 

prišla od Borisa Bellu zo Slovenska. Chcel by vedieť, či je pre nás a pre súčasnú 

fázu pokračujúceho posunu obsiahnuté niečo dôležité v scéne opísanej v Matúšovi 

26:36-41. Dovoľ mi, aby som kvôli jasnosti našej diskusie citoval tie verše v ich 

plnom obsahu: Potom Ježiš prišiel s nimi na miesto zvané Getsemane a povedal 

učeníkom, „Sadnite si tu, kým sa pôjdem tamto pomodliť.“ A vzal so Sebou Petra a 

dvoch synov Zebedeových, a pocítil zármutok a hlbokú úzkosť. Potom im povedal, 

„Moja duša je hlboko zarmútená, až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so Mnou.“ 

Odišiel trochu ďalej a padol na tvár a modlil sa, hovoriac, „Ó, Otče Môj, ak je to 

možné, nech Ma obíde tento kalich; ale nie ako Ja chcem, ale ako Ty chceš.“ 

Potom prišiel k učeníkom a našiel ich spať, a povedal Petrovi, „Či ste nemohli 

bdieť so Mnou jednu hodinu? Bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. 

Duch síce chce, ale telo je slabé.“ 

Pán Ježiš Kristus: Teraz už vieš, Peter, že keď je kladený tento typ otázok, 

znamená to, že sa skutočne týkajú súčasnej fázy pokračujúceho posunu a vašich — 

Mojich predstaviteľov — životov osobne a individuálne. Vezmime si uvedený text 

krok za krokom a pozrime sa, ako je aplikovateľný na vašu súčasnú situáciu. So 

Svojimi učeníkmi Som prišiel na miesto zvané Getsemane. Niektorí hovoria, že to 

bola Getsemanská záhrada. Samozrejme, nebola to záhrada vo vašom konkrétnom 

zmysle. Bola to ilúzia záhrady, nie však jej skutočná realita. Vo všeobecnom 

zmysle záhrada znamená všetko poznanie a jeho múdrosť, nazhromaždené v 

jednom stave. V tomto prípade bolo ale toto jednotlivé miesto bez akéhokoľvek 

pravého poznania a jeho múdrosti. Príchod na toto miesto so všetkými Mojimi 

učeníkmi znamená prinesenie tam čohosi, čo v skutočnej realite nemá — Moju 

Pravdu a všetky jej deriváty (príchod s Mojimi učeníkmi). 

Pretože však bolo to miesto odľahlé od vonkajšieho sveta, súvzťaží tiež so stavom, 

ktorý nemá nijaké správne spojenie s ničím pozitívnym. Ak nemáte nijaké 

poznanie a nijakú pravdu, nemáte v sebe nič pozitívne. Preto miesta tohto 

charakteru, ako napríklad divočina, púšť, atď., na dôvažok k týmto typom 

takzvaných záhrad, majú tiež konotáciu odlúčenosti od všetkého Božského. Ako si 
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si všimol, vždy, keď Som išiel na miesta tohto charakteru, modlil Som sa k Svojmu 

Otcovi; to znamená, že Som bol odlúčený od Svojej Pravej Esencie a Substancie a 

na to časové obdobie Som sa ukotvil vo Svojej ľudskej prirodzenosti. V tomto 

zmysle Som sa z praktického hľadiska stal typickým ľudským tvorom. Miesto 

Getsemane súvzťaží s týmto stavom. To umožnilo Moje odlúčenie sa a odlúčenie 

všetkého, čo reprezentovali Moji učeníci, od Mojej Božskosti, aby bolo umožnené 

uskutočnenie sa posledného a najhroznejšieho pokušenia voči Mne. K takému 

pokušeniu mohlo dôjsť len vtedy, keď Som bol ľudským tvorom, a nie Bohom. 

Bolo to prípravou na konečný ľudský zážitok, ktorý neexistuje na žiadnom inom 

mieste a v žiadnom inom čase — smrť ľudského fyzického tela — a prípravou na 

Moje zostúpenie do Pekiel. Bolo to tiež za účelom nastolenia naplnenia finálnej 

fázy Môjho poslania na planéte Nula a za účelom Môjho konečného víťazstva nad 

negatívnym stavom a nad negatívnymi aspektmi Mojej ľudskej prirodzenosti. 

Vo vašom jednotlivom prípade táto scéna poukazuje na fakt, že vy ako Moji praví 

predstavitelia na planéte Nula tiež vstupujete do poslednej fázy svojho poslania, 

ktoré máte odo Mňa. Keďže je toto najrozhodujúcejší aspekt vášho poslania, bude 

tiež najcitlivejší na pokušenia síl negatívneho stavu. Všetky aspekty tej časti vašej 

prirodzenosti, ktoré pochádzajú priamo z negatívneho stavu, budú vystavené 

najintenzívnejšiemu pokušeniu renegátov a ich poskokov a všetkých ostatných v 

negatívnom stave. Z tohto dôvodu práve teraz dochádza k mohutnému pokusu 

oddeliť vás od Môjho aspektu vo vašej prirodzenosti a ukotviť vás v ľudskom 

aspekte vašej prirodzenosti, ktorý možno ľahšie pokúšať a ovplyvňovať sľubmi 

negatívneho stavu než tie druhé aspekty vašej prirodzenosti, prameniace zo Mňa. 

To, že Som Svojim učeníkom povedal, „Sadnite si tu, kým sa pôjdem tamto 

pomodliť“, znamená umiestnenie všetkého do určitej pozície, ktorá by umožnila 

kompletnú a úplnú separáciu Môjho Božského od Môjho ľudského a Môjho 

ľudského od Môjho Božského, aby Som bol pripravený na začatie Môjho 

posledného pokušenia, vrcholiaceho vo fyzickej smrti Môjho ľudského tela. Dal 

Som ich teda bokom, alebo povedal Som im, aby si sadli na jedno miesto, zatiaľ čo 

Ja som od nich odišiel trochu ďalej, aby Som vytvoril stav tejto separácie a modlil 

sa k Svojej Esencii a Substancii — k Svojmu Otcovi. 

To, že Som so Sebou vzal Petra a dvoch synov Zebedeových (Jakuba a Jána) na 

miesto, kde Som mal byť v stave úplného a kompletného odlúčenia od Môjho 

Božského a kde Som Sa mal ocitnúť len vo Svojej ľudskej prirodzenosti, znamená 

potrebu zachovať Môj ľudský život pomocou faktora duchovnej reprezentácie a 

súvzťažnosti tých troch učeníkov, ktorá umožnila pokračovanie takého života v 

jeho funkcii bez ohľadu na to, v akej strašnej, zúfalej a žalostnej situácii sa 

nachádza — láska a dobro, múdrosť a pravda a pozitívne skutky a viera. Len tieto 

faktory môžu udržať akúkoľvek formu života. Z týchto dôvodov, ocitnúc Sa pre ten 

moment len v ľudskej prirodzenosti ako ktorýkoľvek iný ľudský tvor, vediac, čo 

Ma očakáva, cítil Som hlbokú úzkosť, nesmierny zármutok, až na smrť. 



Dialóg 102 

- 23 - 

Toto rozpoloženie, čiže bytie len v ľudskej koži, jasne všetkým ilustrovalo, čo to 

znamená byť ľudským tvorom. Bol to stav smútku, hlbokej úzkosti a umierania, 

ktorý sám osebe a ako taký nemal nijakú nádej v nič, a preto nemal v tejto veci 

nijakú inú voľbu, než zomrieť. Obrazne povedané, všetko vôbec, čo má ľudskú 

prirodzenosť, musí najskôr zomrieť, aby to skutočne žilo. Faktorom ľudskej smrti 

je smrť zdolaná a zmenená na pravý život. Procesom Môjho umierania bol teda pre 

ľudí večne ustanovený jeden z najdôležitejších faktorov pre získanie pravého 

života. Najskôr však musia zomrieť, aby žili. Takže aj Ja som musel najskôr 

zomrieť, aby Som dal život ľuďom a všetkým, ktorí sa chytili do pasce 

negatívneho stavu. 

Než Som to však uskutočnil, musel Som zobraziť všetky aspekty bytia ľudským 

tvorom a ocitnutia sa v procese umierania. Umieranie bolo posledným pokušením, 

ktorého Som sa musel zúčastniť, takým istým spôsobom, akým ho budete musieť 

podstúpiť vy všetci. Bude to aj vaším posledným pokušením. Ako typický ľudský 

tvor, obával Som sa umierania a všetkého, čo sa Mi už-už malo stať. Z tej pozície 

Som sa modlil k Svojmu Otcovi, pýtajúc sa, či by Ma nemohol ušetriť tohto 

strašného osudu. Súčasne tým, že Som veľmi jasne trikrát za sebou povedal, ,Buď 

Tvoja, a nie Moja vôľa‘, podriadil Som Svoju ľudskosť Svojej Božskej Esencii a 

Substancii, a tým momentom Som Sa smelo pripravil na všetko, čím Som 

potreboval prejsť, aby Som úspešne zavŕšil Svoje poslanie. Tým, že Som Sa 

podriadil Vôli Svojho Otca, fakticky Som premohol všetky pokušenia a bol Som 

pripravený na všetko, čo sa chystalo udiať. Ako si si všimol, stalo sa to trikrát a 

trikrát Som našiel Svojich troch učeníkov spať; a trikrát Som im povedal, ,Bdejte a 

modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Duch síce chce, ale telo je slabé‘. 

„Trikrát“ predstavuje v diskutovanej konotácii stav integrácie všetkých aspektov 

Mojej ľudskej prirodzenosti a — pokiaľ ide o proces — jej prípravu na zjednotenie 

s Mojou Božskou Esenciou a Substanciou, ktorá vyvrcholila získaním a 

ustanovením Mojej Novej Prirodzenosti. V prípade Mojich učeníkov to, že Som 

ich našiel trikrát spať, znamená ich úplné odlúčenie sa od reprezentujúcej funkcie, 

ktorú mali, a ich opätovný návrat späť k ich bývalej kondícii, zakorenenej v ich 

vlastnej typickej ľudskej prirodzenosti. Toto bolo nutné ustanoviť, aby sa 

negatívnemu stavu umožnilo, aby nastúpil a pripravil ľudstvo na zradu všetkých 

pravých duchovných princípov týkajúcich sa Mojej Pravej Prirodzenosti. Len čo 

zaspíte, čiže len čo ignorujete svoju duchovnú esenciu a substanciu (čo znamená 

upadnutie do hlbokého spánku), tým faktorom sa ukotvíte vo svojom vonkajšku, 

kde neexistuje nič z pravého života, a preto je v ňom všetko akoby v hlbokom 

spánku. 

V tomto jednotlivom prípade spiaci učeníci predstavovali rozpoloženie ľudstva v 

stave úplnej odlúčenosti a ústupu od všetkého vskutku duchovného a od všetkých 

aspektov pozitívneho stavu, ktoré sú zakorenené v láske a dobre, múdrosti a 

pravde, a pozitívnych skutkoch a viere. Chýbanie týchto najzákladnejších 

predpokladov života, akéhokoľvek života vôbec, navodzuje stav podobný 
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hlbokému, neprebuditeľnému spánku. Aby sa vyhli tejto kondícii, musel Som im 

pripomenúť, že len duchovné faktory života sú schopné premôcť akékoľvek stavy 

pokušenia a majú nejaký význam, moc a platnosť. Všetko ostatné z ľudskej 

prirodzenosti, reprezentované tu telom, je slabé, a preto veľmi náchylné k 

podľahnutiu pokušeniam negatívneho stavu. 

Ako bolo uvedené v jednom z predošlých Dialógov, znamená to tiež, že ak sa 

ukotvíte len v ľudských aspektoch svojej prirodzenosti, ocitnete sa v 

permanentnom stave pokušenia, pretože ľudský život, ako aj negatívny stav vo 

všeobecnosti, nie je ničím iným než stavom nepretržitého pokušenia. Vo vašom 

jednotlivom prípade je scéna, opísaná vo vyššie citovaných veršoch, varovaním, že 

za súčasne existujúcich podmienok, počas súčasnej fázy pokračujúceho posunu, ste 

vstúpili do svojho vlastného posledného stavu pokušenia, ktorý bude pokračovať 

až do vášho odvolania. V priebehu tejto fázy budú sily negatívneho stavu 

vynakladať maximálne úsilie, aby vás uspali, a tým, ako bolo uvedené vyššie, vás 

odlúčili odo Mňa alebo od tej časti vašej prirodzenosti, ktorá je odo Mňa a v ktorej 

Som prítomný; a tiež, aby vás odlúčili od vašej intuície. Keď ste v stave spánku, 

vaša intuícia tiež zadrieme. 

Akým spôsobom by sa z praktického hľadiska mohol tento spánok prejavovať vo 

vašom individualizovanom a zosobnenom živote? Po prvé, ignorovaním svojej 

schopnosti vidieť veci také, ako sa odohrávajú za scénou, a nie na scéne. Inými 

slovami, hodnotením a potvrdzovaním všetkého z typického ľudského hľadiska. Po 

druhé, trávením všetkého svojho času v aktivitách, ktoré nemajú nijakú duchovnú 

hodnotu alebo konotáciu. Po tretie, robením kompromisov vo svojich duchovných 

hodnotách, pokúšajúc sa vyhovieť niekomu inému (napríklad svojmu partnerovi, 

ktorý oponuje vášmu angažovaniu sa v Mojom a s Mojím Novým Zjavením), a 

ospravedlňovaním a vymýšľaním si dôvodov pre svoje typické ľudské postoje, 

správania, túžby, snahy, želania, požiadavky a potreby, ktoré samé osebe a ako 

také nemajú nijakú duchovnú hodnotu a ktoré sú dočasné a pominuteľné. Po štvrté, 

zabúdaním komunikovať so Mnou a s členmi svojej duchovnej rodiny a Nového 

Vesmíru prostredníctvom čítania, premýšľania a meditovania o všetkom, čo sa 

nachádza v Mojom Novom Zjavení. Po piate, nevhodnou priorizáciou svojich 

každodenných aktivít, dávajúc prednosť neduchovným a nepozitívnym aktivitám, 

ktoré by boli dané na vrchol zoznamu vašich priorít. Po šieste, trávením väčšiny 

svojho času, na základe svojho vlastného želania, v spoločnosti tých, ktorým učaril 

negatívny stav, súc jeho vernými agentmi, keď sa za nijakých okolností nežiada, 

aby ste boli v ich spoločnosti. A po siedme, obklopovaním sa všemožnými 

objektmi a subjektmi, živými i neživými, ktoré spotrebovávajú väčšinu vašej 

energie a času, takže ste príliš unavení, aby ste niečo z nich venovali duchovným 

činiteľom svojho života. 

Nuž, tieto situácie a mnohé im podobné vás budú, duchovne povedané, uspávať. 

Negatívny stav bude robiť všetko, čo je v jeho moci, aby vás držal v tom spánku, 

aby nič z vašich vzácnych energií nebolo venované vášmu poslaniu v Mojich 
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službách. Takto sa diskutovaná udalosť týka vašej súčasnej situácie. Plne sa týka 

vás všetkých — Mojich predstaviteľov. Preto, aby ste sa vyhli upadnutiu do tohto 

spánku, bdejte a modlite sa (to znamená, čítajte, premýšľajte a meditujte o Mojom 

Novom Zjavení a pravidelne komunikujte so Mnou a s členmi svojich duchovných 

rodín a s členmi Nového Vesmíru, akýmikoľvek prostriedkami, ktoré máte k 

dispozícii). Pretože duch síce chce, ale telo je slabé. Inak by ste mohli dopadnúť 

ako Moji učeníci, utečúc po Mojom zatknutí; alebo ako Peter, zradiac Ma trikrát, 

tvrdiac, že Ma nikdy nepoznal. A toto je všetko, o čom dnes potrebujeme hovoriť. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto aktuálnu pripomienku. 
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Sto Tretí Dialóg 

10. septembra 1999 

Peter: Dnes u mňa dochádza k nejakým veľmi protivným rušeniam pri zahajovaní 

procesu zaznamenávania tohto Dialógu. Mám pocit, že niekto alebo niečo nechce, 

aby som zaznamenal čokoľvek z toho, o čom dnes potrebujeme diskutovať. Mám 

skutočne záplavu otázok prichádzajúcich od Tvojich európskych predstaviteľov. 

Jedna z týchto otázok je zaujímavá tým, že prichádza od veľmi mladého Marka 

(mladší ako 14 rokov) z Ostravy, z Českej republiky, ktorý čítal niektoré knihy 

Tvojho Nového Zjavenia. Jeho otázka sa týka záležitosti sexuálneho styku alebo 

sexuálneho pomeru v pozitívnom stave, ktorý si vyžaduje tri, a nie dve osoby, 

pričom treťou osobou si Ty. Otázky ostatných ľudí, alebo aspoň dve z nich, nie je 

vôbec vhodné položiť, pretože sú buď príliš individuálne, týkajúce sa len osobných 

záležitostí pýtajúceho sa, alebo ich nemáme klásť, pretože sa týkajú špecifických 

súvzťažností národov a ich národností (Cigánov a ich roly v tomto jednotlivom 

prípade). Ty osobne si žiadal, že otázky ako táto by sa z bezpečnostných dôvodov 

nemali klásť. Samozrejme, než sa budeme venovať odpovediam na ktorékoľvek z 

týchto otázok, možno máš Ty niečo iné, čo by Si uviedol do našej pozornosti v toto 

frustrujúce ráno. 

Pán Ježiš Kristus: Máš pravdu, Peter, pre teba je to frustrujúce ráno, majúc tak 

veľa problémov so svojimi počítačovými programami, ktoré ti neustále zlyhávajú. 

Je to znamením, že negatívny stave nechce, aby ste vedeli o čomkoľvek, čo by 

Som vám všetkým dnes ráno chcel oznámiť predtým, než sa budeme venovať 

otázke veľmi mladého Marka a —  ak by sme mali ešte stále čas — aj niektorým 

otázkam iných. 

Potrebujeme si trochu viac pohovoriť o pojmoch, pomocou ktorých sentientné 

entity a ľudia opisujú Moju Absolútnu Novú Prirodzenosť. Po prvé, keď sme 

určovali také termíny ako Život, Láska, Dobro, Múdrosť, Pravda, Pozitívne 

Skutky, Viera, Energia, Teplo, Svetlo, Oheň, Sloboda, Nezávislosť, Radosť, 

Rozkoš, Potešenie, Smiech, Zábava, Poriadok, Manifestácia, Sexualita, Jednota, 

Zjednotenie, Harmónia, atď., že majú vo Mne svoju vlastnú Absolútnu Reálnosť v 

tom zmysle, že sú sebauvedomelé, sebasentientné, sebareálne, sebavnímajúce, 

samožijúce, v niektorých ľuďoch a ďalších obyvateľoch Pekiel to mohlo vyvolať 

veľmi nesprávny dojem, že trpím poruchou rozpadu osobnosti (majúc niekoľko 

osobností). Túto záležitosť musíte chápať tak, že všetky tieto kategórie sú vo Mne 

plne zjednotené do jednoty svojich funkcií, a čo je najdôležitejšie, že sú sentientne 

živé. Keďže Ja som Jediný/Jediná, Kto je sentientný, nažive a žijúci Samostatne, 

Sám/Sama od Seba, Sám/Sama zo Seba a Sám/Sama skrz Seba, čokoľvek, čo sa 

nachádza v Mojej Prirodzenosti, plne odzrkadľuje túto kondíciu a je to také isté, 

ako Som Ja, pretože ony všetky sú Mnou a Ja som nimi v plnom význame tohto 

ponímania. Ony sú Mojou Pravou Prirodzenosťou a Ja som ich Prirodzenosťou. 
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V tomto zmysle môžete jasne povedať, že — v ich absolútnej konotácii a kondícii 

— Ja som Život; Ja som Láska; Ja som Dobrota; Ja som Múdrosť; Ja som Pravda; 

Ja som Pozitívne Skutky; Ja som Viera; Ja som Energia; Ja som Teplo; Ja som 

Svetlo; Ja som Oheň; Ja som Sloboda; Ja som Nezávislosť; Ja som Radosť; Ja som 

Slasť; Ja som Potešenie; Ja som Smiech; Ja som Zábava; Ja som Poriadok; Ja som 

Manifestácia; Ja som Sexualita; Ja som Jednota; Ja som Zjednotenie; Ja som 

Harmónia, atď. Úplne súčasne Som však viac než to všetko. Mám v Sebe niečo — 

v Jadre samotnej Svojej Esencie a Substancie, čo je viac než to všetko a čo 

nemožno pomenovať; alebo čo nie je možné pomenovať nijakými slovami, 

pojmami, ideami, obrazmi či čímkoľvek, čo je k dispozícii výrazovým 

schopnostiam akejkoľvek sentientnej mysle. Problémom pomenovania 

ktoréhokoľvek z týchto atribútov je fakt, že keď sa pomenujú alebo koncipujú, 

alebo predstavia, alebo pojmú akýmkoľvek dostupným spôsobom, pretože toto 

pomenovanie uskutoční relatívna myseľ sentientných entít, tieto sentientné entity 

na základe faktora svojej relativity obmedzia úplné a kompletné pochopenie a 

porozumenie Absolútneho Významu týchto pojmov, a teda Mojej Pravej 

Absolútnej Novej Prirodzenosti. Toto je dôvod, prečo Absolútne Jadro Mojej 

Samotnej Absolútnej Prirodzenosti nemôže nikto pomenovať. Keďže je Absolútne, 

na základe logického faktora Svojej Absolútnosti nemôže byť ničím alebo nikým 

obmedzené. 

Zároveň môžete povedať, že — vo svojom absolútnom obsahu a význame — Život 

je Mnou; Láska je Mnou; Dobrota je Mnou; Múdrosť je Mnou; Pravda je Mnou; 

Pozitívne Skutky sú Mnou; Viera je Mnou; Energia je Mnou; Teplo je Mnou; 

Svetlo je Mnou; Oheň je Mnou; Sloboda je Mnou; Nezávislosť je Mnou; Radosť je 

Mnou; Slasť je Mnou; Potešenie je Mnou; Smiech je Mnou; Zábava je Mnou; 

Poriadok je Mnou; Manifestácia je Mnou; Sexualita je Mnou; Jednota je Mnou; 

Zjednotenie je Mnou; Harmónia je Mnou; a všetko ostatné pozitívne je Mnou. 

Súčasne je však toho viac, Kto skutočne Som, než len tieto sentientne živé atribúty 

Mojej Pravej Novej Prirodzenosti. 

Takže, nie je to tak, akoby Som bol rozdelený na mnoho osobností, pretože 

význam definície pojmu ,Absolútny‘ naznačuje, že všetky sú vo Mne a Ja som vo 

všetkých, ale úplne súčasne ich všetky vo Svojej Absolútnej Esencii a Substancii 

presahujem. Ja som viac, oveľa viac, než všetky tieto pojmy a to, čo v sebe 

zahrnujú, obsahujú a čo označujú. Tento fakt musíte mať neustále na pamäti, aby 

ste neupadli do nevhodného chápania pravého významu týchto pojmov a Mojej 

Absolútnej Novej Prirodzenosti. Je dôležité uvedomovať si tieto fakty v príprave 

na uvoľnenie nového a odlišného aspektu Mojej Novej Prirodzenosti. 

Okrem toho, v Mojom Absolútnom Stave a Absolútnom Procese sú všetky tieto 

termíny alebo atribúty vzájomne zameniteľné. Môžete teda napríklad povedať, že 

Láska je Energia a Energia je Láska; Láska je Manifestácia a Manifestácia je 

Láska; Láska je Sexualita a Sexualita je Láska; Láska je Múdrosť a Múdrosť je 

Láska; Láska je Pravda a Pravda je Láska; Láska je Sloboda a Sloboda je Láska; 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom— Druhý diel 

- 28 - 

Láska je Nezávislosť a Nezávislosť je Láska; atď. Môžete použiť ktorýkoľvek z 

týchto atribútov a všetko ostatné, obsiahnuté vo Mne, a vzájomne ich zamieňať, 

pretože sú integrované a zjednotené v celku Mojej Jednotnosti a Jedinosti. 

Po druhé, vyššie uvedené termíny a pojmy, ako ich ponímajú, chápu a definujú 

ľudia a všetci ostatní v Zóne Vymiestnenia, sú v porovnaní s tým, ako sú 

ponímané, chápané a definované v pozitívnom stave, úplne a kompletne skreslené 

a sfalšované a následne nanajvýš nevhodne aplikované vo všetkých svojich 

kontextových vlastnostiach. Ako si pamätáš, Peter, pred mnohými rokmi Som ťa 

informoval, že v ľudskom živote a v živote všetkých v negatívnom stave nejestvuje 

ani jeden pojem, termín, idea alebo podobné veci, áno, ani jediný, ktorý by nebol v 

nejakom smere alebo nejakým spôsobom skreslený a/alebo sfalšovaný. Vtedy sme 

použili termín ,myriady skreslení všade a vo všetkom‘. To vyhlásenie a to, čo 

skutočne znamená, platí pre súčasnosť v ešte väčšej miere než pre vtedajšiu dobu. 

Ako negatívny stav speje k svojej konečnej a najintenzívnejšej kondenzácii vo 

svojom okruhu pôsobnosti a na planéte Nula, vyššie uvedené termíny sú viac a viac 

skresľované, falšované, nesprávne chápané, dezinterpretované a nesprávne 

aplikované. Faktor obmedzení, tak vlastný ľudskej prirodzenosti a prirodzenosti 

negatívneho stavu, umožňuje, aby sa to stalo. 

Aby sa dosiahlo úplné pseudo-víťazstvo negatívneho stavu na vašej planéte, je 

nutné odviesť ľudí čo možno najďalej od čo i len vzdialeného chápania a aplikácie 

toho, čo tieto termíny, pojmy a idey skutočne znamenajú a značia. Čím správnejšie 

a vhodnejšie by ľudská myseľ chápala tieto pojmy a čím účinnejšie by aplikovala 

ich pravý význam, tým menej šancí by mal negatívny stav na svoje pseudo-

víťazstvo na vašej planéte. Preto si buďte vedomí, že v súčasnosti pokračuje 

maximálne úsilie síl negatívneho stavu čo najviac skresliť a sfalšovať chápanie 

týchto termínov, ako aj to, ako sa odzrkadľujú alebo aplikujú z hľadiska všetkých 

svojich vlastností a aspektov v ľudskom každodennom správaní. Hlavnou snahou 

negatívneho stavu je v tomto bode, samozrejme, totálne sfalšovanie toho, ako ľudia 

a všetky tvory a sub-tvory v doméne negatívneho stavu vnímajú, ponímajú, chápu a 

prijímajú Mňa a Moju Pravú Prirodzenosť. Pretože všetky tieto pojmy sú chápané 

ako substanciálne a esenciálne atribúty Mojej Novej Prirodzenosti, ich skreslenie, 

sfalšovanie a nevhodné ponímanie vedie u nich k najbláznivejšiemu, 

najnepravdivejšiemu a najšialenejšiemu chápaniu a akceptovaniu toho, Kto Som, 

Aká je vlastne Moja Pravá Prirodzenosť a aký vzťah nadväzujem s každým vo 

Svojom Stvorení, pseudo-stvorení a s ľuďmi. 

Ak Ja som všetkým, čo tie termíny v pravej realite svojho Absolútneho Stavu 

obsahujú, a ak sú ony vo svojom vlastnom Absolútnom Stave Mnou, a ak Ja som 

viac, oveľa viac, než ony všetky, potom, aby mal negatívny stav akúkoľvek šancu 

pseudo-zvíťaziť alebo byť pôvodne aktivovaný, bolo nutné prísť s dvoma 

fundamentálnymi faktormi: Po prvé, bolo nevyhnutné prísť s úplnými opakmi toho, 

čo tieto termíny znamenajú a značia vo svojej pravej podstate a obsahu, ako boli 

formulované vo svojom prapôvodnom stave a procese, ako sa odzrkadľujú vo Mne 
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a v Mojich aktivitách. V tomto prípade aktivátori negatívneho stavu úspešne 

vymysleli a zadefinovali také termíny ako nenávisť, zlo, lož, nepravda, závislosť, 

obmedzenia, nejednotnosť a všetko ostatné, čo má opačné charakteristiky k 

všetkému, čo je obsiahnuté v prirodzenosti vyššie uvedených pozitívnych 

termínov. 

Po druhé, aktivátori negatívneho stavu, vediac, že by bolo vyslovene nemožné 

úplne a v dostatočnej miere vymazať Moje Meno a to, čo znamená, z myslí ich 

fabrikátov a ľudí, skreslili a sfalšovali význam tých termínov takým spôsobom, aby 

v nich nezostalo nič z ich pôvodného významu. 

Klam tejto situácie je úplne jasný. „Áno“, povedali si, „ponecháme všetky tie 

pojmy v slovníku ľudí a všetkých ostatných obyvateľov negatívneho stavu, ale 

implantujeme do ich myslí úplne iný význam, než čo skutočne znamenajú. A nielen 

to, ale vyfabrikujeme početné náboženské a pseudo-duchovné trendy v rámci našej 

oblasti pôsobnosti a na planéte Nula, ktoré by v mene Božom účinne propagovali, 

zachovávali a vyvolávali tento totálne falošný význam v mysliach všetkých ľudí a 

ostatných obyvateľov našej domény, a prostredníctvom ktorých by boli všetci 

úspešne držaní v pazúroch negatívneho stavu.“ 

Najprekrútenejším zdôvodnením tohto faktora v mysliach aktivátorov negatívneho 

stavu a fabrikátorov ľudí a ostatných bolo to, že sfalšovaním a skreslením pravého 

významu vyššie uvedených pojmov, a teda sfalšovaním a skreslením pravdy o 

Mojej Prirodzenosti, a teraz o Mojej Novej Prirodzenosti, Ma úspešne vylúčili zo 

životov nich všetkých. Inými slovami, tým sa ku Mne obrátili chrbtom, aby Som 

nebol priamo prítomný v aktivitách ich životov. Je povedané, ,priamo prítomný‘. 

Tieto dve slová naznačujú, že jestvuje Moja nepriama prítomnosť v ich životoch v 

tom zmysle, že akýkoľvek život — aby žil a bol nažive akýmkoľvek spôsobom 

alebo pseudo-spôsobom — je možné odvodiť len z Absolútnych Energií Môjho 

Absolútneho Života. Ako tie Energie zo Mňa nepretržite a neutíchajúco sálajú a 

vyžarujú, podporujú životy a pseudo-životy všetkých a všetkého. 

Len čo sú však tie Energie tam vonku (obrazne povedané), každý si ich môže vziať 

a využiť ich na akýkoľvek účel chce. V tomto prípade boli využité na účel 

aktivácie negatívneho stavu a na fabrikáciu ľudí a ostatných negatívnej 

prirodzenosti. A pretože tie Energie sú Mojimi Energiami, Ja som v nich prítomný 

ako vo Svojom Vlastnom. To, že sa obyvatelia negatívneho stavu ku Mne obrátili 

chrbtom, neuznajúc a neprijmúc pravý, pôvodný zdroj tých Energií, je úplne iný 

príbeh. Tým, že to urobili, a toto opakujem, vylúčili zo seba a v sebe Moju 

prítomnosť. A takto je udržiavaný a možný pseudo-život každého v negatívnom 

stave a v ľudskom živote v jeho negatívnych aspektoch. Každý, kto zo seba a v 

sebe na základe svojej slobodnej vôle a slobodnej voľby úspešne vylúči Moju 

prítomnosť, vylučuje súčasne všetky tie atribúty, ktoré sa odrážajú vo vyššie 

uvedených termínoch. Na základe ich vylúčenia žijú životy lží, podvodov a 
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klamstiev. Takto je vo svojej pseudo-esencii a pseudo-substancii definovaný 

pseudo-život. 

V podstate teda môžeme so stopercentnou istotou povedať, že v nikoho ponímaní, 

chápaní a prijímaní Mojej Pravej Prirodzenosti, ako aj ktoréhokoľvek z Jej 

všetkých Atribútov, označených a opísaných vyššie, nebolo počas histórie ľudstva 

a počas histórie celého negatívneho stavu nikdy nič pravdivé, pravé a správne. 

Takže v ľudskom ponímaní a chápaní takéto termíny ako život, láska, múdrosť, 

dobro, pravda, pozitívne skutky, viera, energia, svetlo, teplo, oheň, sloboda, 

nezávislosť, manifestácia, radosť, slasť, potešenie, sexualita, zábava, jednota, 

zjednotenie, harmónia a všetko ostatné pozitívnej povahy, neboli nikdy v žiadnom 

zo svojich aspektov náležite a správne ponímané, chápané, definované a 

aplikované. V skutočnosti môžete s istotou povedať, že pred všetky tieto pojmy, 

aby odrážali pravú realitu tohto faktu, by ste mohli pokojne pridať slovo ,anti-‘. 

Preto by to bol anti-život, anti-láska, anti-dobro, anti-pravda, anti-pozitívne skutky, 

anti-viera, anti-energia, anti-svetlo, anti-teplo, anti-oheň, anti-sloboda, anti-

nezávislosť, anti-manifestácia, anti-radosť, anti-slasť, anti-potešenie, anti-sexualita, 

anti-zábava, anti-jednota, anti-zjednotenie, anti-harmónia a anti-všetko. Alebo 

namiesto slova ,anti‘ by ste tiež mohli pred nimi použiť slovo ,pseudo‘. Preto nie je 

v tomto pravom význame v ľudskom živote a ohľadom neho a v živote 

negatívneho stavu a ohľadom neho nič reálne. Vo všetkých aspektoch svojej 

pseudo-manifestácie nie sú ničím iným než podvodom a trikom. 

Kvôli tomuto neoddiskutovateľnému faktoru to, čo má ľudstvo a všetci obyvatelia 

negatívneho stavu, nie je Boh — Ja, ale Anti-Boh alebo Pseudo-Boh — Nie-Ja, 

ktorý je im prezentovaný ako jediný pravý Boh. A kvôli početným pseudo-

duchovným a náboženským hnutiam sa dávajú touto lžou oklamať. 

Ako sa táto téma týka súčasného stavu záležitostí v súvislosti s vami, Mojimi 

predstaviteľmi, a v súvislosti s charakterom fázy súčasného pokračujúceho 

posunu? Môžete očakávať pokus síl negatívneho stavu zviesť vás pomocou veľmi 

pekných, presvedčivých, tolerantných, vzájomne sa akceptujúcich a podporujúcich 

náboženských a pseudo-duchovných debát, publikácií a prehlásení, ktoré budú 

využívať všetky vyššie uvedené termíny, predstierajúc, že poznajú, chápu, 

prijímajú a podporujú ich pravý význam takým spôsobom, ako sú chápané a 

praktizované v pozitívnom stave. Budú vám ich teda prezentovať ako pozitívny 

stav. A pretože budú znieť tak pekne, tak presvedčivo, tak pravdivo, tak úprimne, 

tak pozitívne a tak dobre, bolo by veľmi ťažké nedať sa nimi oklamať alebo 

neprijať ich ako prichádzajúce od pravého Pána Ježiša Krista — Mňa. Nezabúdajte 

na súčasnú rafinovanosť negatívneho stavu a všetkých jeho poskokov. Túto 

rafinovanosť čerpajú z vedomostí o Mojom Novom Zjavení. Ako ste si vedomí, 

Moje Nové Zjavenie bolo a je sprístupňované každému. Rovnako bolo 

sprístupnené silám negatívneho stavu. Z neho sa naučili všetky pekné slová a to, 

ako hovoriť, čo povedať a ako sa navonok správať, aby mohli ich agentov a 

falšovateľov všetci prijať ako Mojich pravých predstaviteľov. 
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Poučením z tejto ťažkej situácie je fakt, že nie všetci, ktorí k vám v blízkej 

budúcnosti prídu v koži Mojich pravých predstaviteľov a ktorí budú tvrdiť, že 

prijímajú Moje Nové Zjavenie ako zdroj Absolútnej Pravdy pre súčasný časový 

cyklus, nimi budú. Budú tak vyzerať, no bude to len zdanie, nie však skutočná 

realita. Úsilie síl negatívneho stavu bude v tomto ohľade nesmierne. Samozrejme, 

nechcú, aby ste o tomto vedeli. Toto je jedným z dôvodov, Peter, prečo si mal dnes 

ráno toľko problémov so svojimi počítačovými programami. Veľmi usilovne sa 

pokúšali zabrániť tomu, aby bol tento jednotlivý Dialóg a to, čo obsahuje, uvedený 

do vašej plnej pozornosti. Aby ste sa nechytili do tejto jednotlivej pasce, overte si 

akékoľvek také tvrdenia so Mnou prostredníctvom svojej intuície. Tí z vás, ktorí 

tvrdia, že si veľmi málo uvedomujú pôsobenie svojej intuície, budú schopní 

rozoznať toto nebezpečenstvo na základe vedomej prosby, aby Som im pomohol 

zistiť akékoľvek nezrovnalosti vo vonkajšom správaní takých osôb, ktoré by boli 

nezlučiteľné s princípmi Môjho Nového Zjavenia, ako aj s tým, čo je a čo bude 

zjavené v týchto Dialógoch. 

Samozrejme, túto situáciu môžete tiež využiť vo svoj prospech. Len čo zistíte, že 

ide o takýto prípad, môžete tej osobe pomôcť tak, že uvediete do jeho/jej 

pozornosti možnosť jeho/jej konverzie do pozitívneho stavu, ponúknuc mu/jej tým, 

aby sa v pravej realite stal/stala Mojím pravým predstaviteľom. Taká možnosť 

skutočne existuje a je reálna dokonca aj v súčasnej dobe. S istotou môžete povedať, 

že v súčasnej dobe je táto možnosť ešte uskutočniteľnejšia, než bola v minulosti. 

Preto by ste sa nemali vyhýbať nikomu tejto povahy, alebo by ste sa nemali 

dištancovať od takej osoby, pokiaľ by sa taká osoba po odhalení svojej pravej 

totožnosti na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby nerozhodla, že sa bude 

dištancovať od vás. Pamätajte si, ste tu, aby ste dali živý, konkrétny a žijúci príklad 

toho, čo je to byť Mojím predstaviteľom — tým, kto žije a nachádza sa svojím 

pravým duchom a dušou uprostred pozitívneho stavu, zatiaľ čo je úplne súčasne 

svojím ľudským telom uprostred negatívneho stavu a v ľudskom živote v jeho 

negatívnych aspektoch. Pamätajte si tento fakt! 

Takže, kvôli zopakovaniu, pre vaše správne duchovné uvedomenie je veľmi 

dôležité, aby ste si boli vedomí týchto faktov, týkajúcich sa pravého významu 

vyššie uvedených pojmov, a ako sú v ľudskom jazyku nesprávne chápané, 

skreslené, sfalšované a neodrážajú skutočnú realitu svojho pravého významu. 

Tento faktor bol už do vašej pozornosti uvedený v jednom z posledných Dialógov. 

Opakujeme to kvôli zdôrazneniu. 

Na základe týchto informácií sa možno niektorí z vás budú pýtať na autentickosť a 

pravosť, ako aj na správne chápanie každého termínu, pojmu, idey, princípu alebo 

čohokoľvek, čo je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení vo všetkých jeho zdrojoch. 

„Koniec koncov“, môžete si povedať, „používame slová typického skresľujúceho a 

skresleného ľudského jazyka. Ak také slová neodrážajú pravú realitu toho, čo je za 

nimi alebo aký je pravý význam oznamovaných informácií, ako potom vieme, či je 
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naše chápanie čohokoľvek, čo je obsiahnuté v Novom Zjavení, správne, presné a 

vhodné, odzrkadľujúc pravú realitu Slova Pána Ježiša Krista?“ 

Čo sa týka ktoréhokoľvek čitateľa Môjho Nového Zjavenia, pokiaľ k nemu 

pristupuje s pozitívnym a dobrým úmyslom, kvôli princípom, kvôli tomu, aby sa 

dozvedel pravdu a za účelom praktizovania jeho princípov, bez akýchkoľvek 

postranných úmyslov, potom v tom prípade Ja osobne nadelím takú osobu 

zvláštnym typom intuície, ktorá mu/jej bude oznamovať správny význam alebo 

správny zmysel toho, čo je skutočne za použitými slovami. Všetkých Svojich 

pravých predstaviteľov na planéte Nula Som vybavil takou zvláštnou a špecifickou 

intuíciou, okrem všeobecného typu intuície, aplikovateľného na správne 

pochopenie druhých záležitostí. Táto špecifická intuícia sa týka výlučne a len 

správneho chápania a prijímania všetkých princípov Môjho Nového Zjavenia. Toto 

je dôvod, prečo ste vy — Moji predstavitelia — boli počas svojho čítania schopní 

zistiť, pochopiť a prijať pravdu Môjho Nového Zjavenia bez akýchkoľvek 

zjavných ťažkostí. A ak u niekoho z vás boli nejaké počiatočné ťažkosti s jeho 

chápaním a/alebo prijímaním, boli ste schopní prekonať ich vďaka dispozícii tej 

zvláštnej a špecifickej intuície v sebe, v ktorej Som bol prítomný 

najnezvyčajnejším a najvýraznejším možným spôsobom. Prostredníctvom tejto 

Mojej prítomnosti Som vás viedol k správnemu pochopeniu a prijatiu všetkého, čo 

je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení, napriek faktu, že nemalo nijaké iné 

východisko, než použiť typické slová typických ľudských jazykov (angličtiny, 

ruštiny, španielčiny, češtiny a slovenčiny). Takto bol problém v tomto ohľade 

vyriešený. A takto bude vyriešený s každým, kto bude pristupovať k čítaniu Môjho 

Nového Zjavenia v budúcnosti (samozrejme, aby sme si to opäť zopakovali, len ak 

sa k nemu pristupuje so správnym a pozitívnym úmyslom, spôsobom načrtnutým 

vyššie. Ak nie, to by potom viedlo len k ešte väčším skresleniam a falzifikáciám a 

k vyloženému odmietnutiu všetkého, čo sa v ňom nachádza, než by tomu bolo 

inak). 

Obsah tohto Dialógu sa priamo týka otázky veľmi mladého Marka z Českej 

republiky. Jeho otázka sa týka nutnosti Mojej priamej prítomnosti počas 

pohlavného styku dvoch pozitívnych sentientných entít v pozitívnom stave. Prečo 

je tak životne dôležité a rozhodujúce, že Ja osobne potrebujem byť zapojený do 

tohto dôležitého procesu? 

Ako je zrejmé z vyššie uvedenej diskusie, v pravej pozitívnej konotácii sexuality, 

ako je ponímaná, chápaná a praktizovaná v pozitívnom stave, táto pochádza z 

Absolútneho Stavu Mojej Sexuality, pretože Ja som Absolútnou Sexualitou a 

pretože Absolútna Sexualita je Mnou. Ona vo Mne sentientne funguje. 

Prostredníctvom nej a pomocou nej vyžarujú a sálajú jej energie do celého bytia a 

existencie, ako aj pseudo-bytia a pseudo-existencie, udržiavajúc a podporujúc 

tvorivý proces života všade v pozitívnom stave a dávajúc podnety k fabrikácii ľudí 

a všetkých v negatívnom stave, samozrejme, bez toho, aby uznali a prijali, že je to 

faktom ich vlastného pseudo-života. 
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A teraz, keď dvaja jedinci opačného pohlavia nadviažu v pozitívnom stave 

vzájomný kontakt za účelom pohlavného styku, vždy si uvedomujú obmedzenia, 

ktoré majú kvôli svojej relatívnej kondícii. Uvedomujú si tiež, že akýkoľvek 

sexuálny akt je možný len preto, lebo má svoj Absolútny zdroj — Mňa, ktorý im 

umožňuje, aby sa angažovali v takom akte. Aby mali úplný, neobmedzujúci a 

neobmedzený zážitok sexuality v jej pravej esencii a substancii, ako to má byť, a 

aby získali väčšie poznanie Mojej Prirodzenosti a seba navzájom, a aby zažili 

pravú radosť, potešenie, rozkoš, zábavu, eufóriu a všetko ostatné čisto pozitívne, 

obsiahnuté v takom akte, potrebujú pozvať Mňa, aby Som sa podieľal na tom 

procese, pretože Ja som jediný dostupný Absolútny Zdroj všetkých týchto 

blažeností v ich absolútnych kondíciách, stavoch a procesoch. Kvôli svojej 

relatívnej kondícii by takí dvaja jedinci bezo Mňa neboli schopní zažiť plnosť a 

kompletnosť sexuálneho pomeru. Preto by ich milostné akty veľmi skoro skončili 

nudou, prázdnotou, nezmyselnosťou, nekomunikatívnosťou a nenaplnením, bez 

akejkoľvek schopnosti preniesť k nim akékoľvek nové poznanie o Mne a o nich 

navzájom. Keby sa malo stať niečo také, nevdojak by skončili v negatívnom stave, 

pretože len v negatívnom stave sexuálny akt nakoniec plodí tento typ výsledku. 

Dôvod, prečo má sexualita v negatívnom stave a v ľudskom živote tendenciu 

skončiť takým negatívnym spôsobom, je ten, že z ich sexuálnych praktík je Moja 

priama prítomnosť úplne vylúčená. Ak vylúčite samotný zdroj všetkého, čo sa 

nachádza v pravej sexualite, vylúčite z nej jej schopnosť preniesť k vám jej pravý 

zmysel a účel. V tom prípade skončíte v stave sklamania a prázdnoty, bez 

akéhokoľvek pravého naplnenia a skutočného uspokojenia. Získate len dočasné 

zdanie naplnenia a uspokojenia. Z tejto situácie v ľudskom sexuálnom živote, ako 

aj v sexuálnom živote všetkých v negatívnom stave, pochádzajú všetky formy 

sexuálnych perverzností. 

Jestvuje však aj ďalšie tajomstvo sexuality v pozitívnom stave, pokiaľ ide o 

potrebu Môjho osobného a priameho angažovania sa v akomkoľvek sexuálnom 

akte dvoch jedincov opačného pohlavia. Sexualita vo Mne, pretože je vo svojej 

Absolútnej Sentiencii a pretože je hlavným a životne najdôležitejším zdrojom 

energií životnej sily, prostredníctvom a pomocou ktorých sú všetky obsahy života 

prenášané k Môjmu Stvoreniu a pseudo-stvoreniu, z toho dôvodu jej hlavná a 

podstatná časť pramení zo samotného Jadra Mojej Novej Prirodzenosti. Je to to 

Jadro, ktoré nemôže pomenovať, poňať, porozumieť a pochopiť nijaká relatívna 

sentientná myseľ. V skutočnosti táto časť Mojej Sexuality udržiava akúkoľvek 

možnosť existencie sexuálneho života. Aby sa sexuálny akt mohol odohrať vo 

svojej čisto a výlučne pozitívnej konotácii, je potrebné Moje osobné angažovanie 

sa, aby zo samotného Jadra Mojej Novej Prirodzenosti mohlo byť k tým dvom 

jedincom úplne prenesené všetko, čo je obsiahnuté v pozitívnej sexualite. Bez 

Môjho angažovania sa z pozície toho Jadra by sa počas takého sexuálneho aktu 

nemohlo odohrať nič pozitívnej a trvalej povahy. V tom prípade by sexualita veľmi 
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skoro stratila svoj pravý význam, a v dôsledku toho by každý stratil stimuly pre 

tvorenie a pre svoje vlastné žitie. 

Moje Jadro je s ktoroukoľvek sentientnou entitou v pozitívnom stave spojené cez 

jej sexualitu, ktorá je prenášateľom pozitívnosti vo všeobecnom zmysle. V tomto 

vyhlásení je hlboké tajomstvo. Samotná prirodzenosť pozitívneho stavu, pretože je 

pozitívna, ako vieš, Peter, pochádza z Mojej Absolútnej Prirodzenosti, ktorá je 

Absolútne Pozitívna. A teraz, táto samotná Pozitívnosť, na základe ktorej je vôbec 

možný a z ktorej pramení život pozitívneho stavu, pochádza a je prenášaná k 

všetkým v pozitívnom stave zo samotného Jadra Mojej Absolútnej Kondície, Stavu 

a Procesu. Aj keď toto Jadro a podstatu toho, čo k všetkým prenáša, nemôže 

v žiadnom prípade pomenovať, porozumieť a pochopiť nijaká relatívna sentientná 

myseľ, napriek tomu je to potrebné zaintegrovať do relatívneho celku sentientnej 

mysle, aby sa zachovala jej prirodzenosť byť pozitívnou alebo aby sa zachovala 

pozitívnosť vo všeobecnosti. Inými slovami, aby vôbec bol a existoval pozitívny 

stav, musí byť na príjmovom konci toho, čo je neustále transmitované zo 

samotného Jadra Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti. Alebo, aby Som to 

povedal inak, bez spojenia s tým Mojím Jadrom pozitívny stav nemôže ani žiť či 

byť nažive, ani nemôže byť pozitívny, obsahujúc v sebe vo svojej relatívnej 

kondícii všetko, čo sa nachádza v Mojej Novej Prirodzenosti v jej Absolútnej 

Kondícii. 

A teraz, ako bolo uvedené vyššie, relatívna sentientná myseľ nemôže bez tohto 

spojenia vôbec prežiť. Zároveň, na základe svojho vlastného úsilia, kvôli svojej 

relatívnej kondícii a kvôli svojej neschopnosti uchopiť, pochopiť a porozumieť 

čomukoľvek, čo sa nachádza v tom Jadre, nie je schopná sama sa spojiť s tým 

Mojím Jadrom. Aby Som teda umožnil, aby došlo k tomuto spojeniu, a aby Som 

zachoval život pozitívneho stavu v jeho čistej pozitívnosti, Ja osobne potrebujem 

byť prítomný v každom v pozitívnom stave, aby Som to spojenie mohol poskytnúť 

všetkým sentientným entitám v ňom. Toto spojenie sa dosahuje prostredníctvom 

pohlavného styku dvoch pozitívnych sentientných entít, počas ktorého sa Ja osobne 

podieľam na jeho priebehu ako tretia Osoba, a počas ktorého Som schopný do nich 

preniesť z toho Jadra všetko, čo potrebujú, aby pokračovali vo svojom živote a — 

čo je najdôležitejšie — aby mohli byť naďalej pozitívni. A pretože v pozitívnom 

stave sú vždy nejaké entity, ktoré sa milujú, na základe spôsobu ich vnútornej 

a vonkajšej spojitosti so všetkými ostatnými v pozitívnom stave je prostredníctvom 

Mojich veľmi špecifických Absolútnych Sexuálnych Energií, prameniacich z tej 

ich časti, ktorá je v Mojom Absolútnom Jadre, nepretržite a večne udržiavaný život 

pozitívneho stavu a jeho čistá a nekontaminovaná pozitívnosť. Nielenže je 

udržiavaný, ale aj poskytuje všetkým sentientným entitám v pozitívnom stave 

nepretržité stimuly pre tvorivosť, produktívnosť, konštruktívnosť, invenčnosť, 

progresívnosť a väčšiu a väčšiu pozitívnosť v ich vlastných jedinečných, 

neopakovateľných a neduplikovateľných prirodzenostiach, podľa ich vlastných 

práv a privilégií. Ako teda z tohto hlbokého tajomstva vidíte, je absolútne 
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podstatné, že Som do akéhokoľvek pohlavného styku dvojice zaangažovaný ako 

tretia Osoba, čo sa v Mojom pozitívnom stave deje v každom danom čase. 

Čo sa týka situácie obyvateľov negatívneho stavu a ľudí v tomto ohľade, hoci 

počas ich pohlavného styku chýba Moja priama prítomnosť, a preto mu chýba 

akákoľvek pozitívna konotácia spôsobom, akým je to v pozitívnom stave, napriek 

tomu je tam nepriama prítomnosť v tom zmysle, že akýkoľvek život vôbec, 

dokonca aj keď je to pseudo-život negatívneho stavu a ľudský život, je možný len 

kvôli životu pozitívneho stavu. Takže, ako sú všetky sentientné entity v stave 

nepretržitého prijímania Môjho Života skrz a prostredníctvom svojho vlastného 

pohlavného styku alebo milovania sa, energie vytvárané počas takého aktu sa šíria 

všetkými smermi (obrazne povedané) a ako vstupujú do Zóny Vymiestnenia a 

dosahujú planétu Nula, umožňujú všetkým ich obyvateľom, aby pokračovali vo 

svojom pseudo-živote. Aký dopad má toto tajomstvo na vás, Mojich predstaviteľov 

na planéte Nula? Aby ste sa priblížili k vyššie uvedenému významu pohlavného 

styku alebo milovania sa a aby ste zredukovali, nakoľko je to len možné, negatívnu 

konotáciu ľudskej sexuality a jej rôznych perverzností, ktorými je ľudská sexualita 

tak hojne zamorená, odporúča sa vám, aby ste Ma pozvali, aby Som bol vždy 

prítomný počas vášho pohlavného styku. Okrem toho, aby ste taký akt učinili 

pozitívnejším a napĺňajúcejším, odporúča sa vám tiež, aby ste poprosili členov 

svojej duchovnej rodiny a členov Nového Vesmíru, aby sa zapojili do vašich 

sexuálnych aktov. Na základe takého pozvania budú Sexuálne Energie z ich časti v 

Mojom Absolútnom Jadre schopné ustanoviť sa vo vašich životoch, poskytujúc 

vám lepšie a účinnejšie stimuly a túžby pokračovať vo vašom poslaní na planéte 

Nula, ktoré máte odo Mňa. A nielen to, ale, čo je najdôležitejšie, taká spoluúčasť 

všetkých z pozitívneho stavu, ktorí sú vám pridelení, ako aj Moja osobná účasť, 

dostane vašu intuíciu na najvyššiu možnú úroveň, za účelom pochopenia, 

uchopenia a spoznania pravého významu a obsahu všetkých tých termínov a 

atribútov, o ktorých sme hovorili v prvej časti tohto Dialógu — ako aj kvôli 

získaniu väčšieho poznania Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti, prirodzenosti 

iných a svojej vlastnej prirodzenosti — na oveľa vyššiu úroveň chápania ich 

pravého významu a obsahu, než vám bola dovtedy k dispozícii. Pamätajte si to! 

Keď ste hovorili o veľmi mladom Markovi, ako si pamätáš, Peter, pri svojej 

konverzácii s Mgr. Kamilom Brančíkom z Českej republiky ste sa obaja divili, ako 

je možné, že taký veľmi mladý človek, ktorý nemá ani 14 rokov, číta a chápe obsah 

Môjho Nového Zjavenia. A nielen to, ale počas vašich stretnutí bol pozornosťou 

prítomný, plne sa na nich podieľajúc, a dokonca kladúc veľmi vhodné a hlboké 

otázky. Potom si sa dozvedel o ďalšom prípade mladého dievčaťa, 16 ročného, 

ktoré je prakticky slepé a ktoré tiež číta a praktizuje Moje Nové Zjavenie. Jej 

čítanie je zvláštne tým, že nevidí jasne slová, ale počas svojho sústredenia sa na tie 

slová ich vidí alebo číta nie svojimi očami, ale svojím vnútorným zmyslom. Čo 

vám hovoria tieto príklady? Hovoria vám, že text Môjho Nového Zjavenia, pretože 

obsahuje Moje pravé Slovo v jeho absolútnej Pravde, vyžaruje a vypúšťa krásnu, 
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nepretržite sa obnovujúcu a regenerujúcu Ideu, ktorá je schopná dosiahnuť mysle 

týchto veľmi mladých ľudí a preniesť do nich pravý význam svojho obsahu. Tento 

fakt odzrkadľuje spôsob, akým je Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista vo všetkých 

jeho zdrojoch čítané a prijímané v Mojom pozitívnom stave. A to je všetko, o čom 

by sme dnes mali hovoriť, Peter. Z toho dôvodu by Som odporúčal, aby sme 

položenie ďalších otázok odložili na náš ďalší dialóg — ak s tým súhlasíš, Peter. 

Peter: Jednoznačne súhlasím. A ďakujem Ti veľmi pekne za všetky tieto krásne 

slová. 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. A teraz choď v pokoji a prajem ti veľmi 

príjemné popoludnie. 

 



- 37 - 

Sto Štvrtý Dialóg 

13. septembra 1999 

Peter: Už určitú dobu som trochu znepokojený ohľadom filozofickej povahy 

posledných Dialógov. Ja osobne ich mám najradšej. Ale to je len moja osobná 

voľba. S istotou viem, že veľa čitateľov týchto Dialógov v nich radšej vidí diskusie 

o praktickejších záležitostiach každodenného žitia na planéte Nula. Už sme mali 

jednu sťažnosť ohľadom ťažkostí s chápaním niektorých z týchto Dialógov. Aj 

ústne som sa dopočul, že niektorí čitatelia dávajú prednosť praktickým, 

každodenným typom tém, ktoré radi dostávajú do svojej pozornosti. Nejaký 

komentár ohľadom týchto mojich starostí, alebo ohľadom čohokoľvek iného z 

Tvojej strany, než sa budeme venovať niektorým konkrétnym otázkam? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, pozri sa na túto záležitosť nasledovným spôsobom: 

Keď sa zaoberáme záležitosťami multivesmírneho významu, keď sa zaoberáme 

témami týkajúcimi sa zložitej štruktúry Stvorenia a komplikovanosti pseudo-

stvorenia, keď hovoríme o niečom takom, ako je prirodzenosť Absolútneho, a o 

podobných životne dôležitých a významných témach, je nevyhnutné zájsť do ich 

filozofických aspektov, pretože len pomocou takýchto metód zaoberania sa nimi 

môžete dospieť k nejakému správnemu chápaniu toho, o čo všetko pri nich ide. 

Môžem vás uistiť, že v ľudskom jazyku alebo zobrazovaní neexistujú nijaké iné 

metódy, ktoré by mohli náležite vyjadriť pravý význam všetkých týchto záležitostí. 

Nezabúdajte na jeden dôležitý fakt: V realite celého bytia a existencie neexistuje 

nič rozhodujúcejšie a dôležitejšie než správne chápanie týchto záležitostí. Od ich 

správneho chápania a ponímania závisí a na ňom je založená pozícia každého v 

Mojom Stvorení. Z tej pozície môže každý nadviazať so Mnou najvhodnejší vzťah. 

Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa potrebujeme zaoberať týmto typom tém 

alebo záležitostí a prečo sa nimi potrebujeme zaoberať čisto filozofickým alebo, 

aby Som bol presnejší, čisto duchovno-filozofickým spôsobom, a prečo sa nimi 

potrebujeme zaoberať z vašej pozície na planéte Nula, je založenie správneho 

základu, na ktorom by bolo možné v príhodnej dobe účinne a úspešne dosiahnuť 

elimináciu a/alebo nápravu všetkých skreslení a lží v ľudskom živote. Aj keby mali 

mnohí z vás tvrdiť, že majú ťažkosti s chápaním toho, čo obsahujú tieto typy 

Dialógov, alebo že ich vôbec nechápu, aj tým, že ich čítate, ešte stále prispievate k 

budovaniu takého základu. Z nášho hľadiska sú tieto typy tém rozhodujúcejšie pre 

konečnú elimináciu negatívneho stavu než akékoľvek iné témy. A hoci z pozície 

vášho vlastného osobného a individuálneho života je to, ako je potrebné alebo sa 

žiada, aby ste žili svoj život v role Mojich predstaviteľov — praktické záležitosti 

vášho každodenného správania a váš život vo všeobecnosti — tak isto dôležité a 

významné, napriek tomu z hľadiska globálnosti multivesmírnych potrieb sú naše 

duchovno-filozofické diskusie potrebnejšie a žiadanejšie než akékoľvek iné. 
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Nuž, toto neznamená, že odteraz sa budeme vyhýbať takýmto praktickým 

diskusiám. Budeme sa im venovať, ako je potrebné a ak to bude potrebné, 

paralelne s tými ostatnými diskusiami. Na druhej strane, berte do úvahy typickú 

štruktúru typickej ľudskej mysle, ako ju pôvodne vyfabrikovali pseudo-tvorcovia. 

Vcelku vzaté, u väčšiny ľudí majú ich mysle tendenciu spoliehať sa na niečo a 

uprednostňovať niečo, čo je pre nich dôverne známe. Pretože ich život bol 

štruktúrovaný takým spôsobom, aby sa starali o svoje slušné každodenné prežitie 

na planéte Nula, ich mysle sa tiež zaoberajú radšej len témami a chápu len témy 

týkajúce sa tohto prežitia alebo praktických záležitostí toho prežitia. Také veci sú 

im dôverne známe. Takto to pôvodní fabrikátori ľudstva zámerne usporiadali, aby 

mali ľudia vo väčšine prípadov vrodené ťažkosti s chápaním tém multivesmírneho 

významu, vyžadujúcich si duchovno-filozofické myslenie; a aby sa z toho dôvodu 

vyhýbali, alebo aby dokonca úplne odmietali potrebu takého myslenia, aby počas 

premýšľania o nich nechtiac neobjavili skutočnú pravdu o všetkom súcom a 

existujúcom. Keby to boli schopní urobiť, pre negatívny stav by neexistovala 

nijaká šanca, aby si svoj život zriadil na príliš dlhé časové obdobie. 

Vo vašom konkrétnom prípade sa však ako Moji praví predstavitelia na planéte 

Nula potrebujete cvičiť v spôsobe myslenia, ktorý by presiahol typický ľudský 

spôsob — dôvernú známosť a praktickosť vášho vonkajšieho každodenného typu 

života. Tí z vás, ktorí snáď majú nejaké ťažkosti v tomto ohľade, by mali počas 

čítania týchto typov Dialógov poprosiť Mňa osobne, aby Som im pomohol získať 

správne chápanie toho, čo obsahujú a ako by také témy mohli prispieť k ich 

duchovnému pokroku a k zlepšeniu ich celkového života (duchovného, duševného, 

spoločenského, profesionálneho, fyzického, materiálneho, atď.). Nikdy 

nezabúdajte, že vo vás existuje zvláštny typ intuície, ktorá vám môže pomôcť 

náležite a plne pochopiť, čo je obsiahnuté v takých Dialógoch. Na základe toho, že 

Ma poprosíte o pomoc v tomto ohľade, budem aktivovať tú časť vašej intuície, 

ktorá je venovaná takým schopnostiam chápania. 

Na druhej strane, v diskusiách o čisto praktických záležitostiach vášho 

každodenného správania a žitia jestvuje určité duchovné nebezpečenstvo. Ako vieš, 

správanie a životný štýl každého je vrodene zosobnený a individualizovaný. Z toho 

dôvodu je zodpovednosťou každého, aby samostatne objavil, aký by bol najlepší 

spôsob správania a životného štýlu pre každého konkrétneho jedinca. Dávať 

ľuďom v tomto zmysle paušálne, všetko zahrnujúce smernice, ako žiť svoj život, 

by podporovalo ich závislosti na vonkajších vstupoch. V tom prípade by ste mali 

dočinenia s vnucujúcimi faktormi, tak typickými pre prirodzenosť negatívneho 

stavu a pre ľudský život. Ako si si vedomý, väčšina ľudí má rada, keď im hovoria, 

čo robiť, ako to robiť, ako sa správať, ako nadväzovať vzťah, atď. Nechcú myslieť 

za seba a nechcú preberať za seba zodpovednosť. Takto bol pôvodne štruktúrovaný 

ľudský život. Ako tiež vieš, všetky metódy, inštrukcie a praktiky, ktoré majú túto 

všetko zahrnujúcu, paušálnu povahu, úplne a kompletne prevzal negatívny stav. 

Preto odporúčať niekomu, ako riešiť svoje problémy alebo ako žiť svoj život, alebo 
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ako sa správať, alebo aký druh postoja zaujať, by znamenalo pozvať do svojho 

života negatívny stav a byť ovládaný negatívnym stavom. Tento fakt plne platí len 

pre Mojich predstaviteľov. Tu nehovoríme o iných ľuďoch, ktorí v súčasnosti 

nemajú nijaký iný spôsob fungovania. Najskôr si musia uvedomiť svoju kritickú 

situáciu v tomto ohľade a musí im byť daná alternatíva pre riešenie ich problémov, 

nech sú akékoľvek. Keď tú alternatívu prijmú, vtedy a len vtedy môžete na nich 

aplikovať faktor individuality a zosobnenia. 

Ďalším nebezpečenstvom obsiahnutým v diskusii o týchto praktických 

záležitostiach je to, že ako Moji predstavitelia by ste mohli nechtiac aktivovať 

potrebu svojej typickej ľudskej prirodzenosti byť závislí na tom, čo je vám 

hovorené prostredníctvom týchto Dialógov. Pretože ľudská časť vašej 

prirodzenosti je náchylná očakávať, že jej povedia alebo že jej poradia v týchto 

praktických záležitostiach, chytila by vás do pasce vrátenia vás späť k tomu, akí ste 

bývali predtým, než ste sa stali Mojimi predstaviteľmi. Inými slovami, sami od 

seba by ste neurobili nijaký pohyb, alebo svoje vlastné problémy by ste sa 

nepokúsili riešiť svojím vlastným úsilím, bez toho, aby ste žiadali niekoho iného, 

aby vám s tým pomohol. 

Vezmi si napríklad svoj zážitok v tomto ohľade, Peter. Pred pár dňami si bol 

požiadaný o pomoc alebo o radu pri riešení číchsi veľmi osobných problémov. 

Napriek faktu, že každému jednému z vás bolo povedané, že bude vašou osobnou 

zodpovednosťou pracovať na svojich problémoch svojím vlastným spôsobom, s 

pomocou odo Mňa a od členov vašej duchovnej rodiny a členov Nového vesmíru 

vo vás, napriek tomu niektorí z vás ešte stále prejavujú tendenciu utiekať sa 

k Petrovi alebo k niekomu inému, aby mohol vyriešiť vaše problémy za vás alebo 

aby vás aspoň nasmeroval správnym smerom ohľadom ich riešenia. V takej 

tendencii existuje dvojaké nebezpečenstvo. Po prvé, pestuje to vašu závislosť na 

niekom inom, atrofujúc v tom procese vašu vlastnú schopnosť vyriešiť si svoje 

vlastné problémy, a tak z vás robí otroka negatívneho stavu; a po druhé, neodvážili 

by ste sa odmietnuť žiadnu takú radu, dokonca ani keby mala byť úplne nesprávna 

a nevhodná vo vašom jednotlivom prípade, lebo keby prichádzala napríklad od 

Petra, a ak je Peter transmiterom Môjho Nového Zjavenia, potom v tom prípade 

oponovať mu by znamenalo oponovať Mne. A kto by sa odvážil oponovať Mne? 

Nuž, toto vôbec neznamená, že by ste sa mali vyhýbať zdieľaniu svojich 

problémov či čohokoľvek iného v tejto veci s ostatnými Mojimi predstaviteľmi. 

Kvôli poučeniu je vhodné zdieľať ich. Problém začína len vtedy, keď neurobíte ani 

jediný rozumný pokus, aby ste si vyriešili svoje problémy sami, poprosiac Mňa 

osobne, nezávisle od nikoho, aby Som vám pomohol zvládnuť váš život v súlade s 

vašimi najlepšími možnosťami a podľa vašich najlepších schopností. 

Je však potrebné, aby ste boli opatrní počas zdieľania svojich záležitostí a ohľadom 

spôsobu, ako ste vyriešili svoje problémy či čokoľvek, čo máte. Čo by sa v tomto 

prípade mohlo stať? Povedzme, že získate nejaké nahliadnutie a pochopenie 
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ohľadom povahy svojho problému a ohľadom toho, ako si počínať pri jeho riešení. 

Potom sa na to opýtate niekoho iného alebo zdieľate informácie, ktoré ste získali 

sami, s niekým iným, kto je vo vašich očiach väčšou autoritou na riešenie 

problémov, než si myslíte o sebe. Keby to bol napríklad Peter, ktorý je 

transmiterom Môjho Nového Zjavenia a ktorý má preto vo vašich očiach oveľa 

väčšiu vierohodnosť v tejto oblasti, než si myslíte o sebe. Okrem toho, bol aj 

psychológom, čo len posilňuje váš rešpekt k spôsobu, akým by hodnotil vaše 

problémy; a k jeho návrhom, ako ich riešiť. V tom prípade by ste mali nebezpečnú 

tendenciu zavrhovať svoje vlastné objavy a spôsob riešenia svojich problémov a 

dali by ste prednosť Petrovým. Peter, samozrejme, majúc súcit a ťažkosti pri 

povedaní slovka ,nie‘, bol by nútený s neochotou vám povedať niečo o vašich 

problémoch a o tom, ako ich riešiť. Dokonca aj keby sa mýlil — čo by sa veľmi 

ľahko mohlo stať — a vaše pôvodné závery by boli správne, ešte stále by ste mali 

tendenciu počúvať skôr Petra alebo niekoho podobného, než postupovať podľa 

svojho pôvodného chápania svojho problému a toho, ako si počínať pri jeho riešení 

k svojej plnej spokojnosti. 

Nuž, toto sú skutočné nebezpečenstvá diskutovania o praktických záležitostiach 

každodenného života, ktoré majú vo väčšine prípadov veľmi zosobnený a 

individualizovaný charakter. Áno, sú niektoré praktické záležitosti, ktoré nemajú 

tento charakter. Týkajú sa napríklad všeobecného charakteru toho, čo to je byť 

Mojím pravým predstaviteľom. Ak je ktorýkoľvek z Mojich pravých 

predstaviteľov svojím duchom a dušou umiestnený uprostred pozitívneho stavu, 

potom je jasné, že potrebujeme definovať všetky všeobecné znaky bytia takým 

predstaviteľom a ako sa líši od niekoho, kto je uprostred negatívneho stavu alebo 

kto je typickým ľudským tvorom, alebo typickým agentom negatívneho stavu. 

Pokiaľ však ide o ich konkrétnu aplikáciu v živote každého a o to, ako sa tieto 

znaky prejavujú v každom jednom z Mojich predstaviteľov, je to výlučne medzi 

Mnou a ním/ňou a je to záležitosťou jeho/jej vlastnej jedinečnej, zosobnenej a 

individualizovanej prirodzenosti. Nemožno dať alebo definovať nijaké špecifické 

rysy takého charakteru a správania, pretože je osobnou zodpovednosťou každého, 

aby tento faktor stanovil zo svojho vlastného vnútra — priamo zo Mňa alebo 

prostredníctvom Môjho osobného vstupu. 

Ako vidíte z tejto diskusie, je úplne jasné, že Dialógy, ktoré majú čisto duchovno-

filozofický charakter a ktoré sa zaoberajú všeobecnými záležitosťami týkajúcimi sa 

multivesmírnych pomerov, a najmä Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti, 

neobsahujú ten typ nebezpečenstva ako Dialógy, ktoré sa zaoberajú takzvanými 

špecifickými praktickými záležitosťami. Preto ste povzbudzovaní, aby ste mali 

trochu viac ochoty študovať ich intenzívnejšie a pozornejšie než tie, ktoré sú 

nesporné a ktoré pre vás pri ich chápaní nepredstavujú nijaké problémy. 

Nezabúdajte tiež, že ich neštudujete len pre seba, ale aj pre všetkých ostatných, 

ktorí sú s vami spojení, najmä z negatívneho stavu. Nepodceňujte ich schopnosť 
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pochopiť, o čo všetko ide v týchto Dialógoch, aj keď svoju schopnosť niekedy 

hrubo podceňujete. Pamätajte si to! 

Ešte jednu vec by Som chcel pripomenúť čitateľom týchto Dialógov, kým sa 

budeme venovať konkrétnym odpovediam na otázky niektorých európskych 

jedincov. Aj keď bola táto záležitosť veľmi naliehavo zdôraznená predtým, napriek 

tomu jej niektorí z vás ešte stále nevenujú pozornosť a naďalej porušujú 

požiadavky v tomto ohľade. Po prvé, boli ste vo všetkej Mojej poníženosti a 

pokore poprosení, aby ste nekládli otázky ohľadom národností, krajín, miest, atď., 

a toho, čo reprezentujú alebo s čím súvzťažia, kvôli duchovnému nebezpečenstvu 

pre nich a pre vás, keby vám také odpovede mali byť dané. Po druhé, boli ste 

poprosení, aby ste veľmi dôkladne preskúmali, či majú vaše otázky skutočne 

multivesmírny význam a či je potrebné, aby boli zodpovedané v prospech 

všetkých, alebo či sú čisto osobnej povahy alebo pramenia z nejakého druhu čírej 

zvedavosti. Veľmi jasne vám bolo naznačené, že je vašou osobnou 

zodpovednosťou, a nie Petrovou, aby ste zo svojho vlastného vnútra zistili, či majú 

vaše otázky taký multivesmírny význam, a či by preto mali byť položené cez Petra, 

alebo či by mohli byť zodpovedané z vášho vlastného vnútra, pretože nemajú tento 

význam. Niektorí z vás zjavne zabudli na túto požiadavku, a preto naďalej kladú 

tieto typy otázok. 

Vezmi si napríklad otázku, ktorá prišla zo Slovenska od veľmi milej, láskavej a 

úprimnej pani (Heleny V.) ohľadom Cigánov a ich roly. Je to veľmi zaujímavá 

otázka z hľadiska toho, čo sa odohráva v tábore renegátov a pseudo-tvorcov. Avšak 

úplná odpoveď na ňu by ohrozila rolu, ktorú Cigáni v tomto ohľade zohrávajú. 

Jediná vec, ktorú o nich teraz môžem povedať, je tá, že reprezentujú a súvzťažia s 

určitou frakciou renegátov, ktorých rolou je vytvárať, spôsobovať a manifestovať 

všetky formy najkrajnejšej tváre prirodzenosti negatívneho stavu na najnižšej 

úrovni ľudstva. Odohráva sa určitý obrátený paralelný proces medzi ich 

ilustrovaním a demonštrovaním, a tým, čo reprezentovali a ilustrovali v minulosti 

Židia. Zatiaľ čo židovský ľud v minulosti reprezentoval a ilustroval, medzi 

mnohým iným, význam vlastnenia Môjho Slova, ktoré obsahovalo vo svojom 

vnútornom zmysle najvyššiu možnú úroveň duchovného uvedomenia a opis pravej 

prirodzenosti pozitívneho stavu, Cigáni robia v súčasnosti to isté, lenže z opačných 

pseudo-duchovných aspektov života negatívneho stavu; čiže v priebehu svojej 

vlastnej histórie, ako boli rozptyľovaní medzi ostatné národy tak ako Židia, Cigáni 

so sebou prinášali všetko, čo bolo obsiahnuté v životnom štýle negatívneho stavu, 

ilustrujúc a demonštrujúc ten pseudo-život svojím vlastným správaním a postojom. 

Kvôli svojej špecifickej role v súčasnosti pôsobia ako vystretá silná ruka renegátov, 

aby čo najviac znepokojovali pseudo-tvorcov a tie krajiny na vašej planéte, ktoré 

sú pod ich nadvládou a/alebo vplyvom. Toto je dôvod, prečo vo východnej Európe, 

kde je cigánska populácia najväčšia, ste svedkami určitého druhu diaspóry, ku 

ktorej dochádza z ich strany a počas ktorej a prostredníctvom ktorej sa pokúšajú 

rozptýliť medzi národy a krajiny, ktoré sú pod nadvládou a vplyvom pseudo-
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tvorcov. Takže nie sú to Cigáni sami osebe, ale frakcia renegátov, ktorí to všetko 

robia pomocou vonkajších prostriedkov — Cigánov. 

Na druhej strane, Helenina otázka ohľadom významu ľudského hlasu, a prečo by 

niekoho mohol priťahovať alebo prečo by ním mohol byť fascinovaný, je úplne iný 

príbeh. Má čisto osobnú a individuálnu konotáciu. Áno, je pravda, že ľudský hlas, 

to, ako znie, keď niekto hovorí, môže mať dôležitý vplyv na ktoréhokoľvek 

poslucháča. Môže mať veľmi príťažlivý, príjemný, láskavý, pozitívny, upokojujúci, 

hypnotický účinok. Alebo môže navodiť sexuálne alebo zmyslové vzrušenie. 

Alebo môže byť veľmi prefíkaný, podvodnícky, chladný, odmietavý, krutý, 

nepríjemný, zavrhujúci, odsudzujúci, sarkastický a negatívny vo všeobecnosti. Čo 

vám hovoria tieto fakty? Hovoria vám, že ľudský hlas určitým spôsobom odráža 

povahu svojho nositeľa. Prečo však má určitý príjemný, príťažlivý, alebo 

negatívny, alebo akýkoľvek vplyv na vás osobne, je príliš individuálne a príliš 

osobné, aby to malo akýkoľvek všetko zahrnujúci, všeobecný význam. 

Je vašou osobnou povinnosťou a zodpovednosťou preskúmať dôvod, prečo má 

ktorýkoľvek ľudský hlas na vás taký vplyv. Čo by sa stalo, keby Som vám mal 

povedať dôvody, prečo vás hlas niekoho iného sexuálne alebo akokoľvek inak 

priťahuje? Koniec koncov, ten dôvod by nebol aplikovateľný na nikoho iného, len 

na vás osobne a individuálne. Avšak, pretože som to povedal Ja a pretože Som 

Absolútny Boh, Ktorý/Ktorá vie všetko v Absolútnom zmysle, všetko, čo v tomto 

ohľade poviem, nech je to čokoľvek, by ste okamžite všetci aplikovali na svoju 

vlastnú situáciu. V tom prípade by ste boli pod vplyvom klamstiev a lží ohľadom 

svojich vlastných osobných a individuálnych dôvodov takej príťažlivosti či 

čohokoľvek, čo by ste mali. Toto je duchovným nebezpečenstvom akýchkoľvek 

takých odpovedí, ktoré majú túto individuálnu a osobnú konotáciu. 

Musíte jasne rozlišovať medzi troma typmi týchto otázok: Prvým typom sú tie, 

ktoré majú čisto multivesmírnu konotáciu a odpoveď na ne platí pre každého v bytí 

a existencii, pseudo-bytí a pseudo-existencii a na planéte Nula, pretože obsahuje 

všeobecnú multivesmírnu Pravdu, prameniacu z Mojej Absolútnej Pravdy. 

Odpovede na tieto typy otázok sú veľmi rozhodujúce a dôležité, pretože poskytujú 

správne pokyny, podľa ktorých multivesmír postupuje vpred. Druhým typom 

otázok sú tie, ktorých časť by mohla mať nejaký všeobecný, všetko zahrnujúci 

význam buď pre Mojich predstaviteľov, alebo pre pozitívny stav vo všeobecnosti, 

alebo dokonca pre celé Stvorenie, a ktorých druhá časť má čisto individuálnu a 

osobnú konotáciu. V prípade položenia takýchto otázok tá ich časť, ktorá má 

multivesmírnu aplikáciu, môže byť a bude zodpovedaná tak, ako je potrebné a ak je 

potrebné. Avšak ich individuálnu a osobnú časť nemôžem zodpovedať 

prostredníctvom Petra, pretože túto časť môžem zodpovedať len prostredníctvom a 

cez každého jednotlivca, ktorý ich kladie. Tretí typ otázok má len a len 

individuálnu a osobnú konotáciu. Tieto typy otázok by nemali byť nikdy položené 

sprostredkovane cez niekoho, v tomto prípade cez Petra. Odpovede na ne sú vecou 

vzťahu medzi Mnou a každým jednotlivcom. Preto sa naučte chodiť s nimi za 
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Mnou, obrátiac sa ku Mne tvárou v tvár vo svojom vnútri alebo intuícii, alebo 

čomkoľvek, čo máte, a poprosiac Ma, aby Som vás osvietil, inšpiroval a aby Som 

vám poskytol nahliadnutie do dôvodov alebo príčin čohokoľvek, čo máte v tomto 

ohľade na mysli. Je veľmi dôležité, aby ste to robili. 

Alebo, vezmite si napríklad jednu zo štyroch otázok, ktoré kladie Monika J. z 

Českej republiky (predtým zo Slovenska). Jej otázka znie: Je taký telesný fenomén, 

ako je chrápanie, spôsobený negatívnou entitou, s ktorou potrebujete pracovať, aby 

ste sa tohto problému zbavili? Má takáto otázka nejaký multivesmírny význam? 

Iste, chrápanie je rušivý jav. Zrejme, pokiaľ je rušivý, nemôže mať pozitívnu 

konotáciu. Preto má vždy negatívnu konotáciu, lebo akékoľvek narúšanie 

normálnej funkcie čohokoľvek, v tomto prípade spánku, je ovplyvnené negatívnou 

entitou. Áno, v Peklách jestvuje kontingent negatívnych duchov, ktorí sa 

špecializujú na navodzovanie tohto stavu tak, že sa pripoja alebo ovplyvňujú 

ľudské dýchacie orgány, hrdlo, ústa a všetko ostatné v tej oblasti ľudského tela, aby 

mohli v ľudskom živote nepretržite udržiavať všemožné dysfunkcie a poruchy a 

aby tak život niekoho učinili biednym a nepohodlným. 

Prečo však niektorí ľudia chrápu a niektorí nie, je vecou ich vlastných 

individuálnych a osobných dôvodov. Mali by ste pracovať s tými negatívnymi 

entitami, ktoré navodzujú taký stav? To úplne závisí od vašich vlastných, 

individuálnych a osobných potrieb a preferencií. Opäť, prečo sa neopýtať Mňa 

počas svojej vlastnej komunikácie so Mnou, ako by ste mali v tomto prípade 

postupovať? Niekedy si to vyžaduje jednoduchú zmenu polohy vášho tela v posteli, 

aby ste skoncovali s týmto mrzutým stavom. Alebo brať nejaké vonkajšie liečebné 

prostriedky, ktoré umožnia zmiernenie tohto problému. Alebo niečo iné, čo by 

účinkovalo len u vás, a u nikoho iného. 

V tomto momente, Peter, by Som odporúčal, aby si formuloval Monikine ďalšie 

otázky, aby mohli byť zodpovedané tak, ako prišli. 

Peter: Jej prvá otázka sa týka stavu narkózy. Počas narkotického spánku, keď je na 

Tvojich predstaviteľoch vykonávaná nejaká liečebná procedúra, kde sa nachádzajú 

alebo kde prebývajú ich duchovia a duše? V akých dimenziách alebo svetoch sú 

umiestnení, okrem toho, že sú v pozitívnom stave? Jej druhá otázka: Ak je náš 

duch a duša v súčasnosti v pozitívnom stave a ak by sa niektorí z nás rozhodli 

vzdať sa alebo zriecť sa Tvojho Nového Zjavenia, kde by potom bol náš duch a 

duša? V negatívnom stave? A ak by ten duch a duša na základe svojej slobodnej 

vôle a voľby učinil rozhodnutie vrátiť sa späť k Tvojmu Novému Zjaveniu, čo by 

sa stalo s tým duchom a dušou? Svoju tretiu otázku položila telefonicky: Aká je 

rola Tvojich mužských predstaviteľov, ak vôbec nejaká, pri práci s pseudo-

tvorcami v Novej Škole, v porovnaní s rolami Tvojich ženských predstaviteliek, 

ktorých roly boli obšírne prediskutované v jednom z predošlých Dialógov? Jej 

štvrtá otázka bola zodpovedaná vyššie. 
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Pán Ježiš Kristus: Počas akejkoľvek medicínskej procedúry, ktorá si vyžaduje 

celkovú anestéziu, váš duch a duša zostávajú hneď vedľa vášho tela, bdejúc nad 

ním, aby sa uistili, že sa tomu telu nestane nič, čo by bolo mimo alebo navyše k 

akejkoľvek dohode, ktorá bola uzavretá v tomto ohľade pred vaším inkarnovaním 

sa na planétu Nula. Tu je paradox: Narkóza je umelo navodený stav. Nie je 

prirodzený. Všetko umelé má negatívny pôvod alebo zdroj. Avšak, v tomto prípade 

je to využité na dobrý účel — uzdravenie. Účelom bdelosti ducha a duše je uistenie 

sa, že ak je učinené rozhodnutie, aby došlo k uzdraveniu, nič nebude tomu procesu 

prekážať. Na druhej strane, kvôli svojej negatívnej povahe môže byť tento proces 

využitý aj negatívnymi entitami, aby spôsobili nejaké poškodenie, komplikácie a 

podobné negatívne stavy, na ktoré nebol daný nijaký predošlý súhlas. Účelom 

prítomnosti ducha a duše je zabrániť, aby sa stalo čokoľvek tejto škodlivej povahy. 

Odpoveď na druhú otázku by mala byť jasná z jedného zo skorších Dialógov, v 

ktorom sme diskutovali o záležitosti milosrdenstva a odpustenia a o otázke Môjho 

učeníka apoštola Petra ohľadom toho, koľkokrát by sa malo odpustiť svojmu 

bratovi. Predovšetkým, ak sa niekto rozhodne vzdať sa alebo odmietnuť Moje 

Nové Zjavenie po jeho počiatočnom prijatí, duch a duša tej osoby nemôžu zostať v 

pozitívnom stave. Pobyt kohokoľvek, kto spočiatku prijal Moje Nové Zjavenie, je 

v pozitívnom stave možný len prostredníctvom Môjho Nového Zjavenia. Ak ho 

odvrhnete zo svojho života, odvrhnete aj pozitívny stav. Takže na základe toho 

faktora sa umiestnite do negatívneho stavu. Ak sa na základe svojej vlastnej 

slobodnej vôle a voľby rozhodnete, že sa vrátite späť k Môjmu Novému Zjaveniu, 

a teda ku Mne, a ak poprosíte o milosrdenstvo a odpustenie, váš duch a duša sa 

vrátia späť do pozitívneho stavu. Neexistuje nijaké obmedzenie, koľkokrát je 

niekomu k dispozícii milosrdenstvo a odpustenie. Pamätáte sa, čo Som odpovedal 

vtedajšiemu Petrovi a dnešnému Petrovi? Vtedajšiemu Petrovi: Nie sedem krát 

sedem, ale sedemdesiat krát sedem. Dnešnému Petrovi: Nie sedemdesiat krát 

sedem, ale sedemdesiatsedem krát sedemdesiatsedem. Túto odpoveď môžete 

aplikovať na scenáre, na ktoré sa pýta Monika. 

Odpovedajúc na Monikinu tretiu otázku, ohľadom angažovania sa Mojich 

mužských predstaviteľov s pseudo-tvorcami v zvláštnom oddelení Novej Školy, 

okrem angažovania sa Mojich ženských predstaviteliek, nech je známe, že takisto 

zohrávajú dôležitú rolu v procese reštrukturalizácie a transformácie pseudo-

tvorcov. Po prvé, prostredníctvom ich čítania a prijímania Môjho Nového Zjavenia 

učia pseudo-tvorcov využívať ich druh logiky na pochopenie všetkých princípov 

Môjho Nového Zjavenia a ako je možné na základe procesu uvažovania dospieť k 

správnym záverom ohľadom čohokoľvek, čo sa týka skutočnej pravdy. Po druhé, 

umožňujú pseudo-tvorcom vidieť správne spojenie medzi logikou, rozumom a 

intelektom na jednej strane, a intuíciou, pocitmi, emóciami a vôľou na strane 

druhej. A po tretie, ilustrujú rovnosť princípov maskulinity a feminity z pozície 

svojej vlastnej maskulinity, rovnako ako to Moje ženské predstaviteľky robia z 

pozície svojej vlastnej feminity. Je veľmi dôležité prezentovať všetky tieto faktory 
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pseudo-tvorcom v procese ich učenia sa byť spolutvorcami. Všetci Moji 

predstavitelia, či už ženskí alebo mužskí, sú v tomto procese na základe svojho 

osobného prispenia v tomto ohľade veľmi nápomocní. 

V tomto momente, Peter, cítim potrebu venovať sa niektorým ďalším 

záležitostiam, vyplývajúcim z listu Heleny V. Aj keď je obsah toho listu 

predovšetkým osobný, niektoré z jej starostí môžu platiť pre všetkých čitateľov 

týchto Dialógov. 

V niektorých vyhláseniach alebo domnienkach niektorých z vás ohľadom typu 

života, ktorý by mali viesť Moji predstavitelia, pokiaľ sú na planéte Nula, možno 

badať určitú mieru nepochopenia. Z toho by mohol vzniknúť dojem, že váš život je 

veľmi reštriktívny a obmedzujúci, neumožňujúc vám vykonávať niektoré 

normálne, každodenné veci, ktoré robí väčšina ľudí, alebo ktoré považujú za nutný 

sprievodný jav každodenného žitia a/alebo relaxovania, ktoré nasleduje po 

namáhavej celodennej práci. Sú tu takmer pocity viny ohľadom robenia vecí, o 

ktorých si myslíte, že by ste ich nemali robiť, pretože to zdanlivo odporuje 

požiadavkám Môjho Nového Zjavenia, pokiaľ ide o spôsob, akým by ste mali žiť 

svoj každodenný život. 

Áno, sú určité veci, ktoré by ste nemali nikdy robiť alebo mať. Jednou z nich je, že 

snáď dvaja či traja spomedzi vás naďalej fajčia cigarety, alebo si občas dajú pohár 

nejakého alkoholického nápoja, v ľubovoľnom množstve a koncentrácii. Nuž, 

takýto problém je skutočným problémom, predstavujúc značné duchovné 

nebezpečenstvo pre vaše duchovné, ako aj duševné a fyzické blaho. Každému, kto 

pokračuje v týchto praktikách (a ty vieš, Peter, najmenej o dvoch takých ľuďoch, 

ktorí sú inak veľmi oddaní Mne a Môjmu Novému Zjaveniu, ktorí naďalej fajčia 

cigarety), sa odporúča účelovo sa vzdať svojho zničujúceho návyku, aby si 

zachoval svoje spojenie so Mnou a s Mojím pozitívnym stavom. V súčasnosti je 

situácia v tomto ohľade veľmi vážna. Čo si musíte jasne uvedomiť, je to, že vaším 

fajčením alebo pitím alkoholických nápojov umožňujete negatívnym duchom z 

klanu renegátov, aby sa na vás nalepili za účelom podkopania vášho poslania v 

Mojich službách, prostredníctvom a pomocou faktora podkopania vášho fyzického 

a duševného zdravia, starostlivosť o ktoré vás olúpi o všetky energie potrebné v 

službách Našej veci. Inými slovami, pokiaľ sa neprestanete oddávať svojmu 

návyku, tieto negatívne entity majú schopnosť spôsobiť vám všemožné duchovné, 

zdravotné a psychické problémy, ktoré by mohli viesť k vášmu odchodu z tohto 

sveta. A my nechceme, aby sa to stalo. Potrebujeme vás tam, kde ste. Samozrejme, 

toto sa navrhuje len a len preto, lebo ste Moji predstavitelia, a len preto, lebo nikto 

v pozitívnom stave, a obzvlášť Ja, nechce, aby ste vo svojom živote zbytočne 

podľahli možným útokom a deštrukcii negatívneho stavu prostredníctvom alkoholu 

a cigariet. Nemáte absolútne poňatia, čomu sa vystavujete na základe toho, že 

naďalej požívate tieto chemické substancie. Toto sú veľmi nebezpečné časy. 
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Kvôli tomuto faktu sa tým z vás, ktorí ešte stále pokračujú v týchto negatívnych 

praktikách, veľmi naliehavo odporúča, aby použili akékoľvek možné a dostupné 

prostriedky, aby sa ich čo najskôr zbavili. V tomto ohľade nemáte príliš veľa času. 

Hneď, ako si prečítate tieto slová, bude vám daná takmer posledná príležitosť, aby 

ste s tými praktikami prestali. Pokiaľ to neurobíte, budete vo vážnom 

nebezpečenstve, že podľahnete pokušeniam renegátov v tomto ohľade. 

Nuž, toto sú negatívne praktiky, ktoré skutočne dokážu a môžu nielen prekážať 

vášmu životu a vášmu poslaniu, ale dokážu a môžu zničiť vašu duchovnú integritu 

a odvrátiť vás odo Mňa a od Môjho Nového Zjavenia. Na druhej strane, sú niektoré 

praktiky alebo zvyky, ktoré nemajú nutne tento druh negatívnej konotácie. Niektorí 

z vás ich však môžu za také považovať. Niektorí z vás sa cítia veľmi vinní, keď 

pozerajú televíziu alebo počúvajú rádio, alebo idú do kina alebo na koncert, alebo 

za nejakým iným druhom zábavy; alebo keď čítajú nejakú beletriu alebo nejaký iný 

druh kníh; alebo keď robia nejaké iné príjemné, praktické a zábavné veci; alebo 

keď jedia nejaké jedlo obsahujúce živočíšne bielkoviny (napríklad mäso) v nejakej 

dobrej reštaurácii. Ako si pamätáte, v jednom z posledných Dialógov sme hovorili 

o zbytočnom a nebezpečnom mrhaní vášho času a energie čítaním kníh pseudo-

duchovnej povahy, ktorých účelom je, aby vás odklonili z vašej duchovnej cesty 

alebo aby vás odklonili od Môjho Nového Zjavenia. O žiadnych iných typoch kníh 

nebola zmienka. 

Ide tu o správne vyváženie vášho každodenného života. Pre vašu ľudskú 

prirodzenosť je nemožné stráviť všetok svoj čas jednou činnosťou. Je potrebná 

rozmanitosť aktivít. Táto potreba pramení z prirodzenosti pozitívneho stavu a z 

Mojej Absolútnej Prirodzenosti. Je to znamením pozitívneho vplyvu na váš život. 

Z toho dôvodu je veľmi vhodné z času na čas si prečítať dobrú beletriu, science-

fiction alebo nejakú mysterióznu knižku, alebo pozrieť si dobrý televízny program, 

alebo vypočuť si dobrý rozhlasový program, alebo ísť do kina alebo na koncert, 

alebo prečítať si noviny alebo sa zapojiť do nejakého iného typu aktivít alebo 

zábavy vo voľnom čase (prechádzka, cvičenie, atď.). Problém s angažovaním sa v 

takýchto aktivitách sa začína len vtedy, keď im prepadnete alebo keď sa na nich 

stanete závislí alebo keď strávite množstvo hodín napríklad ničnerobením, len 

pozeraním televízie. A potom sa môžete sťažovať, že nemáte čas čítať Moje Nové 

Zjavenie alebo meditovať a komunikovať so Mnou a s členmi svojej duchovnej 

rodiny a Nového Vesmíru. 

Áno, vo všetkých médiách máte k dispozícii menej a menej takých dobrých 

programov. Táto nedostupnosť odráža vplyv negatívneho stavu na všetko, čo je 

prezentované ľuďom, aby boli držaní v ich negatívnom, externalizovanom a 

povrchnom životnom štýle. Avšak, prostredníctvom svojej intuície budete vedieť, 

ktoré programy pozerať a koľko času denne alebo týždenne venovať takýmto 

oddychovým aktivitám. Najlepším postupom je, ako vždy, poprosiť Ma, aby Som 

vám naznačil, koľko času a na čo ten čas venovať vo vašom vlastnom 
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individuálnom a osobnom prípade. Pretože ste všetci rozdielni a máte zjavne 

odlišné potreby v tomto ohľade, vaše potreby sa budú meniť od prípadu k prípadu. 

Nuž, Peter, ako vidíš, tento Dialóg je veľmi praktický a obsahuje veľmi málo 

filozofickej diskusie. Dúfajme, že uspokojí všetkých, ktorí potrebujú tento typ 

dialógov. A toto bude pre dnešok všetko. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za tieto praktické návrhy. Mám síce nejaké ďalšie 

otázky, ktoré položili pre zmenu niektorí tu v Kalifornii, ako však vidím, mal by 

som ich predložiť počas nášho nasledujúceho dialógu. 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. A áno, máš pravdu, bolo by osožnejšie a 

vhodnejšie venovať sa im v nasledujúcom Dialógu, najmä preto, lebo majú snáď 

trochu duchovno-filozofické súvislosti. Zatiaľ ti prajem príjemné popoludnie, a po 

jedle choď na svoju dlhú meditatívnu prechádzku. 
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Sto Piaty Dialóg 

15. septembra 1999 

Peter: Dnes by som chcel do Tvojej pozornosti uviesť dve otázky, ktoré som 

dostal od Richarda Schumerta zo San Franciska, a jednu otázku od Oľgy z Miami, 

z Floridy (matky Oľgy Barbovej). Než sa však budem venovať formulovaniu 

týchto otázok, pokorne sa Ťa pýtam, či nemáš niečo, čím by Si dnes ráno prispel, 

aby Si nám niečo vysvetlil a objasnil. 

Pán Ježiš Kristus: Rád odpoviem na otázky Oľgy a Richarda. Chcel by Som sa 

však chopiť tejto príležitosti, aby Som hovoril najskôr o niečom inom. Prvou 

záležitosťou, ktorú je potrebné uviesť do vašej pozornosti alebo ktorú je potrebné 

opätovne zdôrazniť, je niečo, čo je spojené s témou diskutovanou v Dialógu 102, 

týkajúcou sa Môjho pokúšania na mieste zvanom Getsemane. Ako si z obsahu toho 

Dialógu pamätáš, aby Som bol pokúšaný negatívnym stavom, bolo pre Mňa 

nevyhnutné, aby Som Sa odlúčil od Svojej Božskej Esencie, zvanej Otec, 

a namiesto toho Sa ukotvil v ľudskej časti Svojej Prirodzenosti. V tom položení 

Som bol schopný zažiť všetko, čo zažívajú typickí ľudia: pocity úzkosti, strach, 

pochybnosti a podobné mentálne stavy, tak vrodené ľudskej prirodzenosti. Prečo 

uvádzam do vašej pozornosti tieto zrejmé fakty v tejto jednotlivej dobe? Medzi 

Mojím zážitkom a čo Som ilustroval a demonštroval celému Stvoreniu a tým, čo 

príležitostne zažívate vo svojich vlastných životoch, jestvuje určitý paralelný 

proces. 

Ako vieš, vždy, keď ste ako Moji predstavitelia v tej funkcii alebo role, skutočne sa 

nachádzate v pozitívnom stave a v priebehu toho ste v pozitívnom stave. V tom 

stave nemáte nijaké pochybnosti, obavy, stavy úzkosti, starosti ani nijaké iné 

podobné nepríjemné emócie či pocity. Avšak v momente, keď z toho stavu 

zostúpite (obrazne povedané), navrátite sa k tej časti svojej prirodzenosti, ktorá je 

typicky ľudská. Vo svojom ľudskom stave začínate mať pochybnosti, cítite 

neistotu ohľadom čohokoľvek a správate sa, cítite, myslíte, nadväzujete vzťahy, 

atď., ako typickí ľudia. 

Vezmi si napríklad svoju osobnú situáciu v tomto ohľade, Peter. Jedným z tvojich 

hlavných problémov je to, že sa príliš často ocitávaš v pochybnostiach ohľadom 

pravdivosti vyhlásení Môjho Nového Zjavenia a ohľadom toho, či som to skutočne 

Ja, kto s tebou vedie dialóg alebo kto ti dal všetky tie idey obsiahnuté vo všetkých 

knihách Môjho Nového Zjavenia. Tvoje pochybnosti veľmi často končia stavmi 

úzkosti, strachom a takmer zdesením, že možno klameš iných i seba. V takých 

momentoch si sa ukotvil v ľudskej časti svojej prirodzenosti. Kvôli tomu cítiš, 

myslíš, konáš, správaš sa, nadväzuješ vzťahy, atď., ako ktorýkoľvek typický 

človek. Alebo vezmi si napríklad niektorých z Mojich predstaviteľov, ktorí, ako si 

sa dnes dozvedel, majú tendenciu zle zaobchádzať so svojimi partnermi, ktorí sú 

tiež Mojimi predstaviteľmi, ktorí však na niektoré situácie nereagujú z pozície 
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bytia Mojimi predstaviteľmi, ale z pozície svojej ľudskej prirodzenosti. Paradox 

tejto situácie tkvie vo fakte, že ak jeden partner spätne reaguje na niečo v tom 

druhom z pozície svojej vlastnej ľudskej prirodzenosti, potom obaja na seba 

vzájomne reagujú nie zo Mňa v sebe, nie z toho, že sú Mojimi pravými 

predstaviteľmi, ale ako typickí ľudia. V tomto jednotlivom prípade jeden partner je 

sarkastický, chladný, ľahostajný, vysmieva sa druhému, ponižuje ju/ho, je 

arogantný a prejavuje podobné negatívne, no typicky ľudské charakterové črty. 

Ten druhý partner v tomto prípade reaguje depresiou, pocitmi úzkosti, obavami, 

cíti sa biedne, odmietnutý, nechcený, zúfalý a nevie, čo robiť a ako pokračovať 

ďalej. 

Ako z tohto príkladu vidíš, vždy, keď na typický ľudský postoj alebo správanie 

niekoho spätne reagujete nie z pozície bytia Mojím pravým predstaviteľom, ale 

z pozície bytia typickým ľudským tvorom, otvárate dvere negatívnemu stavu, aby 

vo vašom vlastnom správaní vzbudil jediné — čosi, čo nie je obsiahnuté 

v pozitívnom stave. Na základe faktora vašej ľudskej prirodzenosti sa umiestňujete 

doprostred negatívneho stavu. Tak sa stávate negatívnymi. Podľahli ste 

pokušeniam negatívneho stavu. Na druhej strane, Peter, keď prenášaš naše Dialógy 

alebo keď si prenášal iné knihy Môjho Nového Zjavenia; keď si v spoločnosti 

iných Mojich predstaviteľov, diskutujúc o dôležitých duchovných záležitostiach, 

ocitneš sa ukotvený v tej časti svojej prirodzenosti, ktorá pramení priamo zo Mňa. 

V priebehu toho nemáš nijaké pochybnosti o tom, kto je pravým Autorom Môjho 

Nového Zjavenia alebo či klameš iných alebo seba. Vtedy sa cítiš ako Môj posol 

alebo Moje rozšírenie a proces. Stávaš sa skutočne tým, kým si vo svojej esencii 

a substancii bez ľudskej masky. Tento faktor platí pre všetkých Mojich 

predstaviteľov. 

V tomto časovom bode je veľmi dôležité a rozhodujúce, aby ste si uvedomovali 

tieto fakty a naučili sa spätne reagovať jeden na druhého alebo na seba samých len 

a len z pozície bytia Mojimi pravými predstaviteľmi, a nie z pozície svojej ľudskej 

prirodzenosti. Niekoľkokrát ste boli varovaní, že sily negatívneho stavu 

v súčasnosti vynakladajú mohutné úsilie, aby vás odlúčili od vašej roly a pozície 

Mojich pravých predstaviteľov a aby vás trvalo ukotvili vo vašej ľudskej 

prirodzenosti. Uspením v tejto snahe dezaktivujú vašu schopnosť konať si svoje 

povinnosti a záväzky pokiaľ ide o bytie Mojimi predstaviteľmi, a namiesto toho 

budú využívať vaše energie pre svoje vlastné negatívne a zlé ciele. 

Ak niekto, kto tvrdí, že je Mojím predstaviteľom, má ešte stále sklon chytať sa do 

svojej ľudskej pasce zlého zaobchádzania s niekým na základe zosmiešňovania, 

ponižovania, súc sarkastický, bezohľadný, arogantný a podlý k svojmu vlastnému 

partnerovi, alebo priateľovi, alebo komukoľvek, potom sa na základe faktora 

takého správania jedinec počas takej doby vzdáva svojho privilégia bytia Mojím 

pravým predstaviteľom. V tom prípade sa taká osoba premiestňuje z pozitívneho 

stavu a miesta do negatívneho stavu. Nech sa taká osoba akokoľvek domnieva, že 

sa vo svojom postoji k iným nemýli, nech by taká osoba mala tendenciu uvádzať 
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koľkokoľvek ospravedlňovania a opodstatňovania ohľadom správnosti svojho 

správania, nech boli alebo sú reakcia a správanie tej druhej osoby akokoľvek 

nevhodné, pre takú reakciu alebo správanie nejestvujú absolútne nijaké 

ospravedlnenia alebo výhovorky. Ak by sa u kohokoľvek z vás jednalo o takýto 

prípad, naliehavo by sa vám odporúčalo, aby ste okamžite napravili svoje cesty 

a urovnali túto nepriaznivú situáciu tým, že poprosíte o milosrdenstvo a odpustenie 

tú osobu, ku ktorej sa tak správate, ako aj tým, že poprosíte o milosrdenstvo 

a odpustenie Mňa a svoje vlastné pravé ja. Takým konaním sa následne vrátite do 

svojej roly a pozície bytia Mojimi pravými predstaviteľmi. Samozrejme, ako vždy, 

len ak sa tak rozhodnete na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby. 

Vyššie preberanú záležitosť možno považovať za praktickú, pretože sa zaoberá 

každodenným správaním, postojom a pozíciou vás všetkých. Druhá záležitosť, 

o ktorej by Som chcel diskutovať, je viac duchovno-filozofická. V tomto prípade tu 

budete mať dialóg, ktorý by obsahoval tak praktické, ako aj duchovno-filozofické 

aspekty našej diskusie. Táto jednotlivá záležitosť sa týka veľmi dôležitej témy — 

intuície. Už nejakú dobu, Peter, uvažuješ o tom, či jestvuje niečo viac ohľadom 

spôsobov, ako si možno overiť akúkoľvek pravdu vôbec, než len intuícia. Pred 

dvoma dňami, keď si si čítal Spisy Dr. Pietera Noomena, ti táto otázka opäť prišla 

na myseľ a ty si správne cítil, že je čas zaoberať sa touto záležitosťou počas 

vedenia nášho dialógu. V Jednom zo skorších Dialógov sme si už definovali pojem 

„intuícia“ tak z duchovného hľadiska, ako aj z typicky vedeckého hľadiska. Teraz 

však nejde o povahu intuície, ale o to, či je sentientným mysliam k dispozícii niečo 

viac než len intuícia, aby dospeli k pravde v akejkoľvek veci. 

Pozrime sa na túto záležitosť z trochu inej perspektívy. Aké sú metódy, pomocou 

ktorých dokáže a môže sentientná myseľ dospieť k zisteniu, či niečo je alebo nie je 

pravda, alebo či to je alebo nie je tak? V závislosti od pozície a umiestnenia 

sentientnej mysle v štrukturálnom rámci Stvorenia alebo pseudo-stvorenia je úplne 

prvá metóda zakorenená v schopnosti sentientnej mysle byť logická, analytická, 

intelektuálna a vlastniť rozumové nadanie. Na základe uvažovania, logiky, analýzy 

a intelektuálneho rozlišovania môže sentientná myseľ dospieť k syntéze 

skúmaných faktorov a učiniť ohľadom nich správne závery. Táto dôležitá 

schopnosť sentientnej mysle pramení z Mojej Absolútnej Vonkajšej Mysle, ktorú 

Som preniesol na všetky sentientné entity, aby boli schopné dospieť k správnym 

záverom ohľadom čohokoľvek vôbec prostredníctvom svojej vlastnej vonkajšej 

mysle. Tu je v hre súvzťažný faktor. Ako vieš, vonkajšia myseľ akejkoľvek 

sentientnej mysle je v súvzťažnej pozícii k Mojej Absolútnej Vonkajšej Sentientnej 

Mysli. Tá Myseľ generuje štrukturálnu integritu Môjho Stvorenia a všetkých jeho 

sentientných entít. Prírodná štrukturálna integrita pozostáva z logiky, rozumu, 

intelektu, racionality, analýzy a syntézy. V tomto zmysle môžete povedať, že zo 

štrukturálneho hľadiska, ako funguje Moja Absolútna Vonkajšia Sentientná Myseľ, 

Ja som Absolútna Logika, Rozum, Racionalita, Intelekt, Analýza a Syntéza 

v absolútnom zmysle. Z tejto Mojej Mysle pochádzajú všetky poznateľné 
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i nepoznateľné zákony, princípy, poriadok, elegancia, harmónia, súdržnosť 

a všetko ostatné, pomocou a prostredníctvom čoho je vykonávané náležité 

fungovanie a udržiavanie Môjho Stvorenia. 

Kvôli tomuto súvzťažnému faktoru, existujúcemu medzi Absolútnou Mysľou 

a relatívnou sentientnou mysľou, relatívna sentientná myseľ má schopnosť 

vydedukovať a/alebo vyvodiť správne závery o akomkoľvek pozorovateľnom, ako 

aj o niektorých iných javoch. Nanešťastie, táto jednotlivá schopnosť bola využitá 

na účel aktivácie a nastolenia negatívneho stavu. Všimnite si, prosím, že toto sa 

stalo v najexternejšej pozícii v Stvorení, z úplne externých faktorov, 

pochádzajúcich z Mojej Úplne Vonkajšej Mysle. Nič negatívnej povahy by sa za 

účelom svojho odvodenia nemohlo ani zďaleka vynoriť zo žiadneho iného stavu 

a položenia než pomocou, prostredníctvom a prostriedkami vonkajšej mysle. To 

vonkajšia myseľ je vždy schopná zneužiť čokoľvek, čo sa nachádza v jej 

rozumovom repertoári. Na základe faktora tohto zneužitia môže vonkajšia myseľ 

ospravedlniť, prepáčiť, opodstatniť a zdôvodniť si podľa ľubovôle ktorýkoľvek zo 

svojich záverov a postojov ohľadom čohokoľvek vôbec. Takto sú sentientné entity 

v negatívnom stave a ľudia schopní účinne sami seba presvedčiť o svojej 

správnosti. Na základe tejto schopnosti sentientnej mysle dokáže a môže ktokoľvek 

ospravedlniť, čokoľvek chce. 

Vezmite si napríklad štatistickú koreláciu medzi nejakou príčinou a následkom. Je 

následok skutočne výsledkom akejsi príčiny? Alebo je náhodný a nepredvídaný, 

neprevyšujúci úroveň pravdepodobnosti? Ktorýkoľvek bádateľ, ktorý sa pokúša 

merať také korelácie, veľmi často dostane výsledky, ktoré zvyčajne podporujú 

jeho/jej vlastné očakávania. Môže krásne doložiť a dokázať, že jeho/jej hľadisko 

a/alebo závery musia byť kvôli výsledkom jeho/jej meraní správne. Tento faktor sa 

teda stáva cyklickým, pretože očakávania napájajú výsledky a výsledky potvrdzujú 

očakávania. Niet divu, že niekto iný, kto sa pokúša opakovať výsledky nejakého 

iného bádateľa v tomto ohľade, často dospieva k úplne iným záverom. Takto 

dokáže a môže každý zneužiť a chybne a nesprávne použiť schopnosti, ktorými je 

obdarená vonkajšia myseľ. A takto je neustále ospravedlňované a zdôvodňované 

pseudo-bytie a pseudo-existencia negatívneho stavu a ľudského života. 

V súčasnosti jediný spôsob, ako môžete získať akékoľvek správne závery založené 

na tejto jednotlivej metóde skúmania a overovania, sú správne intenčné 

a motivačné faktory, vylúčiac úplne všetky svoje vlastné očakávania, projekcie 

a subjektívne potreby a túžby. Ak budete pristupovať pomocou tejto metodológie 

vôbec k čomukoľvek výlučne za účelom dozvedieť sa pravdu, kvôli pravde 

samotnej, kvôli jej reálnej, objektívnej existencii, táto metóda môže byť veľmi 

prospešná a užitočná. Môže vás doviesť k objaveniu skutočnej pravdy. Inak 

dospejete jedine k skresleniam a klamstvám. 

Druhá metóda objavovania pravdy a toho, či niečo je alebo nie je pravdivé, alebo či 

to je alebo nie je tak, je intuícia. Intuícia vo svojej prirodzenosti, esencii 
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a substancii presahuje prvú metódu, o ktorej sme diskutovali vyššie. Alebo 

predchádza logickým, racionálnym, intelektuálnym, analytickým, syntetickým 

a rozumovým procesom vonkajšej mysle, a potom ich následne využíva na ďalšie 

potvrdzovanie a overovanie svojich vlastných záverov. Táto schopnosť pramení 

z vnútornej sentientnej mysle (alebo prostrednej sentientnej mysle), ktorá zas 

dostáva túto schopnosť z Mojej Vlastnej Absolútnej Vnútornej Mysle. Počas 

využitia tejto jednotlivej metódy sa jedinec obráti dovnútra a pokúša sa nájsť 

takzvaný šiesty zmysel, ktorý by mu/jej naznačil nad akúkoľvek pochybnosť, či 

niečo je, alebo nie je pravda. Táto jednotlivá metóda, zvaná intuícia, má rôzne 

stupne a aspekty. Pretože pramení z Mojej Absolútnej Vnútornej Mysle, má 

v samotnom svojom zdroji Absolútnu Duševnú Kvalitu. Táto Kvalita generuje 

Svoju podstatu/prirodzenosť podľa úrovne každej sentientnej mysle, súvisiacej s 

osobnou a individualizovanou konštitúciou každého jedinca a so špecifickou 

povahou jeho/jej jedinečnej duševnosti. Pretože každý jedinec je vrodene iný 

a jedinečný, aj úroveň jeho/jej intuície je jedinečná a iná, dávajúc jej charakter 

rôznych stupňov a úrovní zhodných s potrebami každého jednotlivého jedinca. 

Intuíciu nemožno kvôli faktoru jej veľmi špecifickej individualizácie a zosobnenia 

zneužiť, nesprávne použiť ani skresliť ničím negatívnej povahy. Jej nositeľ ju však 

môže ľahko blokovať, tlmiť, potláčať, zamietať alebo ignorovať. Aby teda 

efektívnosť tejto metódy fungovala, potrebujete ju počúvať a riadiť sa jej pokynmi, 

prekonávajúc akékoľvek túžby vonkajšej mysle ignorovať hlas svojej intuície. 

Za súčasne existujúcich podmienok na planéte Nula je táto metóda jedinou, ktorá je 

schopná pravdivo overiť a potvrdiť čokoľvek, čo sa týka pravdy či čohokoľvek 

iného v tejto veci. Ako si pamätáš, vo vašej intuícii je Moja prítomnosť vo vás 

a s vami z pozície Mojej Absolútnej Vnútornej Mysle najintenzívnejšia 

a najrozoznateľnejšia. Toto Som zaviedol úmyselne, aby Som dal ľuďom nástroj, 

ktorý by im umožňoval obísť tendencie ich vonkajšej mysle skresľovať a falšovať 

veci, a potom využívať jej schopnosť na to, aby si ich zdôvodňovala 

a ospravedlňovala na základe svojej pseudo-logiky, presviedčajúc seba samu, že je 

to pravda. 

Ako však vieš, Peter, v súčasnosti, za súčasne existujúcich podmienok na planéte 

Nula a v negatívnom stave vo všeobecnosti, bola táto metóda vo väčšine svojich 

zložiek z ich uvažovania vymazaná. Bola vyhradená len pre Mojich pravých 

predstaviteľov a pre skrytých členov Môjho pozitívneho stavu umiestnených na 

planéte Nula. Navyše, aby Som ich intuíciu zostril, nedávno Som zo Svojej 

Absolútnej Vnútornej Mysle uvoľnil odlišný aspekt intuície, týkajúci sa tej časti 

ich obdarenia, ktorá vzišla priamo zo Mňa. Tento zvláštny typ intuície, alebo jeden 

z jej mnohých aspektov, sa týka vašej schopnosti čítať, chápať, prijímať 

a aplikovať všetko, čo je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení. Odteraz každý, kto 

bude pristupovať k čítaniu Môjho Nového Zjavenia v ktoromkoľvek z jeho 

zdrojov, pokiaľ k nemu bude pristupovať s pozitívnym a dobrým úmyslom 

a motiváciou, kvôli zisteniu, prijatiu a praktizovaniu Pravdy, ktorú obsahuje, bude 
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popri všetkých ostatných jej aspektoch obdarený týmto zvláštnym typom intuície. 

Na druhej strane, zvyšok ľudstva a každý v negatívnom stave je v procese väčšieho 

a väčšieho ukotvovania sa vo svojom vonkajšom opodstatňovaní, ospravedlňovaní, 

odôvodňovaní a pseudo-logickom premieľaní ohľadom správnosti svojej pseudo-

veci, viac a viac sa tak vzďaľujúc čomukoľvek intuitívnemu a vnútornému, a teda 

čomukoľvek, čo obsahuje skutočnú pravdu. 

Teraz prichádzame k otázke, či jestvuje niečo viac než vyššie opísané dve metódy. 

Tvoja intuícia, Peter, ti hovorila, že je tu veľmi pravdepodobne niečo viac než len 

prvá a druhá metóda na získavanie akéhokoľvek typu poznania a na zisťovanie, 

prijímanie a praktizovanie pravdy vo všetkých jej aspektoch vo vzťahu 

k čomukoľvek vôbec. Ak prvá metóda — logika, rozum, intelekt, racionalita, 

analýza a syntéza — pochádza vo svojej pôvodnej a pravej kondícii z Mojej 

Absolútnej Vonkajšej Mysle, a ak druhá metóda — intuícia vo všetkých jej 

aspektoch a manifestáciách — pochádza z Mojej Absolútnej Vnútornej Mysle, 

potom musí byť zrejmé, že jestvuje niečo, čo by presahovalo ktorúkoľvek z týchto 

metód a čo by preto pochádzalo z Mojej Absolútnej Najvnútornejšej Duchovnej 

Mysle. A je to pravda. Jestvujú dva dôležité aspekty tejto tretej metódy. Jeden je 

odvodený z celkového Stavu a Kondície Mojej Absolútnej Duchovnej Mysle. 

Tento bol na počiatku a pôvodne prenesený na všetkých obyvateľov 

najvnútornejšej duchovnej dimenzie Môjho Stvorenia. Táto metóda poznania nie je 

k dispozícii nikomu inému v ostatných dimenziách, ani ľudským tvorom, ani vám, 

Mojim predstaviteľom. Ich a vaša pozícia si vyžadovala odlišný prístup. Keby ste 

mali vy všetci túto jednotlivú metódu, negatívny stav a ľudský život vo všetkých 

jeho aspektoch by nemohol byť nikdy aktivovaný a nikdy by nemohol byť schopný 

poskytnúť všetkým životne najdôležitejšie odpovede na multivesmírnu otázku 

ohľadom prirodzenosti iného typu života, než je život pozitívneho stavu. 

V tomto jednotlivom aspekte obyvatelia tej dimenzie uplatňujú svoje vlastné, 

prirodzené a vrodené nahliadnutie, ktoré im poskytuje okamžité uchopenie, 

pochopenie, prijatie a praktizovanie všetkých aspektov pravdy, obchádzajúc 

akúkoľvek logiku, rozum, analýzu, syntézu a intuíciu. Kvôli svojmu osobitnému 

stavu vôbec nepotrebujú žiadnu z tých metód. Jednoducho vedia, či niečo je alebo 

nie je pravda, alebo či to je alebo nie je tak, bez akéhokoľvek vstupu logiky alebo 

intuície. 

Druhý dôležitý aspekt tejto metódy poznania je zakorenený v tom aspekte Mojej 

Prirodzenosti, ktorý bol predtým označený v nedávnych Dialógoch ako Moje 

Absolútne Jadro. Ako si pamätáš, toto Jadro je to, čo je nepomenovateľné, 

nepochopiteľné a neprístupné pre nikoho, nech sa nachádza na akomkoľvek mieste 

alebo v ktorejkoľvek dobe v každom danom čase. Tento jednotlivý aspekt nebol do 

tohto momentu k dispozícii nikomu. Doposiaľ nebol uvoľnený. Ako však vieš, pri 

ukončovaní tohto časového cyklu a pri zavádzaní prechodnej periódy, pred 

zahájením nasledujúceho časového cyklu a pri príprave uvoľňovania úplne nového 

a odlišného Aspektu z Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti, bude táto metóda 
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sprístupnená. Energie, ktoré predchádzajú všetky tieto faktory, ovplyvnili tvoju 

intuíciu, Peter, a intuíciu Dr. Pietera Noomena, aby ste mohli dospieť k záveru, že 

v tomto ohľade musí jestvovať niečo viac než len intuícia a logika, rozum, intelekt 

a všetky ich ďalšie aspekty, pomocou ktorých každý pátra po pravde a dospievajú 

k nej. 

Nuž, zjaviť úplnú povahu tejto metódy alebo ktorýkoľvek z jej aspektov je 

predčasné. Jediná vec, ktorú možno o nej v tejto dobe povedať, je to, že to bude 

najzvláštnejšia, najnezvyčajnejšia, najkrajšia a najinšpirujúcejšia kombinácia, 

integrácia, zjednotenie a aplikácia vyššie opísaných troch metód, dajúc zrod štvrtej 

metóde, ktorá presiahne úplne všetko, čo bude dovtedy k dispozícii. V tomto 

časovom bode, za súčasne existujúcich podmienok vášho umiestnenia a roly, 

nemáte ako ľudia nijaké možné idey, slová, pojmy, predstavy, obrazy či čokoľvek, 

ktoré by vám boli schopné poskytnúť čo i len vzdialenú predstavu o tom, aká bude 

táto metóda. Dôvodom tohto je to, že je to integrálne spojené s uvoľnením nového 

a odlišného aspektu Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti. Pretože bude úplne 

nová, nemôže byť pochopená z pozície starého alebo z pozície, ktorá predchádza 

tomu novému. Už by ste museli byť v tej novej pozícii, aby ste mali nejakú 

predstavu o pravej povahe novej metódy poznania. Ešte stále ste nesmierne 

vzdialení od tej novej pozície. Na základe tohto zjavenia ste však pripravovaní na 

to, aby sa to nové ustanovilo vo vašich životoch, keď príde čas. Nebude to pred 

vaším odvolaním. 

Toto je všetko, Peter, čím Som dnes chcel prispieť. Môžeš sa dať do toho 

a formulovať svoje otázky v mene pýtajúcich sa. 

Peter: Je zaujímavé všimnúť si, že včera večer som bol požiadaný, aby som sa 

opýtal na význam, ak je nejaký, viacnásobných pôrodov, ako je napríklad 

narodenie dvojčiat, trojčiat, či dokonca šestorčiat; a dnes ráno, keď som si prezeral 

svoju dennú tlač, našiel som tam článok nazvaný „Nárast počtu viacnásobných 

pôrodov“. Tento faktor je zaujímavý v tom, že článok hovorí o túžbe starších žien 

otehotnieť a o užívaní liekov za účelom zvýšenia ich plodnosti. V dôsledku toho 

u nich dochádza k viacnásobným pôrodom. Hovorme o náhode, že? Nejaký 

komentár ohľadom tohto fenoménu? Táto otázka prišla od Oľgy z Miami na 

Floride. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, teraz už veľmi dobre vieš, že neexistujú nijaké 

náhody. V minulosti, za účelom vyváženia negatívneho stavu pozitívnym stavom 

a pozitívneho stavu negatívnym stavom, dochádzalo k narodeniu dvojčiat, veľmi 

zriedka trojčiat, či dokonca štvorčiat, na základe vplyvu tak pozitívneho stavu, ako 

aj negatívneho stavu. Ako vieš, dvojčatá môžu byť buď jednovaječné, alebo 

dvojvaječné. V tých časoch zavše jestvovala dohoda medzi tými, ktorí sa chceli 

inkarnovať na planétu Nula buď z pozitívneho stavu, alebo z negatívneho stavu; 

alebo to bolo na základe niektorých ideí dvoch sexuálne sa angažujúcich typických 

ľudí. Títo sa z nejakých dôležitých duchovných dôvodov dohodli zdieľať tie isté 
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genetické, rodinné, environmentálne, spoločenské a fyzické činitele, za pôsobenia 

ktorých sa narodia. Jedným z týchto dôvodov bola ilustrácia a demonštrácia faktora 

duchovných a duševných odlišností jedincovho ducha a duše. Išlo tu o to ukázať 

úplnú nezávislosť jedinečných charakteristík ducha a duše na akýchkoľvek 

fyzických, genetických, rodinných, environmentálnych, spoločenských či 

akýchkoľvek iných vonkajších faktoroch. Toto vyhlásenie musíte chápať tak, že 

nech si boli tie dvojčatá alebo trojčatá, alebo ktokoľvek, akokoľvek navonok 

podobné, dokonca do tej miery, že nikto nevedel fyzicky a navonok, na základe ich 

telesného vzhľadu rozoznať, kto je kto, napriek tomu svojím duchom, dušou, 

postojom, správaním a tým, čo sa im páčilo alebo nepáčilo, boli úplne odlišné. 

Tento fakt bolo nevyhnutné ilustrovať všetkým v Mojom Stvorení a pseudo-

stvorení, aby sa vyvrátila predstava, že niekto môže byť presne taký istý ako nejaký 

iný jedinec. Toto bol husársky kúsok negatívneho stavu, pokúšajúc sa presvedčiť 

každého, že individualita nie je ničím a všeobecnosť a uniformita je všetkým. 

Všetky tie viacnásobné pôrody, ktoré boli iniciované z negatívneho stavu, boli 

pokusom vytvoriť taký dôkaz. Sily negatívneho stavu dúfali, že umožnením takých 

viacnásobných pôrodov by akosi mohli dosiahnuť takú všeobecnosť a uniformitu, 

a na základe toho faktora budú schopné presvedčiť seba i svojich prívržencov, že 

sú pravými pôvodcami svojho/ich druhu pseudo-života a že Ja s ním nemám nič 

spoločné. 

Okrem toho, tento fenomén demonštroval Moju Absolútnu Prirodzenosť, tým, že 

Môj Život — a Energie toho Života, z ktorých bola/je možná akákoľvek možnosť 

akéhokoľvek života, vrátane ľudského života a pseudo-života všetkých v 

negatívnom stave — bol/je manifestovaný v nekonečných varietach zobrazení v 

jedinečných formách a obsahoch akejkoľvek sentientnej entity, a preto nie je nikdy 

nadbytočný, nech vyzerá navonok akokoľvek rovnako. 

Ako však vieš, v súčasnosti sa faktor rovnováhy už viac neuplatňuje. Na vašej 

planéte sa nerodí nikto z pozitívneho stavu. Ani typickí ľudia sa už viac nerodia. 

Jediné pôrody, ktoré sú ešte stále možné, sú buď z negatívneho stavu, alebo na 

základe negatívnych ideí dvoch ľudí. Pretože sa uplatňuje faktor pseudo-víťazstva 

negatívneho stavu na planéte Nula, sily negatívneho stavu vynakladajú maximálne 

úsilie, aby vašu planétu čo najskôr zaľudnili svojimi agentmi. Z toho dôvodu je 

ľudským ženám vnukovaná neodolateľná túžba, žiadostivosť a takmer baženie po 

tom, aby mali deti. Svedkom tejto túžby, Peter, si bol, nanešťastie, dokonca aj 

u niektorých z tých v Európe, ktorí čítajú a prijímajú Nové Zjavenia Pána Ježiša 

Krista. Pre tie ženy, ktoré boli do tohto momentu neplodné, prišli sily negatívneho 

stavu cez svojich ľudských vedeckých poskokov s liekmi na zvýšenie plodnosti, 

ktoré im umožňujú, aby u nich došlo k viacnásobnému pôrodu. Nech sa však deje 

čokoľvek, predsa len je v nich všetkých zachovaná jedinečná individualita 

a osobnosť. Samozrejme, cieľom tejto situácie už viac nie je pokus dokázať vyššie 

zmienený fakt. Cieľom je výlučne to, aby negatívny stav vašu planétu preľudnil 
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svojimi vlastnými agentmi, aby mohol byť zavedený životný štýl čisto negatívnej 

povahy. 

Jedným zaujímavým faktorom tohto pseudo-víťazstva je fakt, že zdroje planéty 

Nula, potrebné na udržanie akýchkoľvek životných foriem na nej, sa veľmi rýchlo 

zmenšujú. Keby sa úplne vyčerpali, potom by na vašej planéte nemohol byť 

zachovaný nijaký život. V tom prípade by bolo pseudo-víťazstvo negatívneho 

stavu súčasne jeho vlastnou záhubou, pretože parazit by zničil svojho hostiteľa, na 

ktorom sa živí. Preto by aj negatívny stav odumrel. Toto je jeden z možných 

scenárov, ako by negatívny stav mohol skončiť. Ako vidíte z tohto jednotlivého 

scenára, na základe svojej bláznivosti, hlúposti a šialenosti je negatívny stav 

schopný zničiť sám seba zo svojho vlastného vnútra, bez využitia akejkoľvek 

vonkajšej sily zo strany pozitívneho stavu. A viacnásobné pôrody na vašej planéte 

sú vynikajúcim príspevkovým faktorom k tomuto sebazničeniu. A toto je všetko, 

čo môže byť povedané ako odpoveď na otázku staršej Oľgy. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoje zmysluplné odpovede. Môžeme teraz 

pokračovať Richardovými otázkami? Okrem toho, medzitým som dostal dodatočnú 

žiadosť o objasnenie pojmu alebo termínu „Oheň“, ktorý bol použitý v opise 

Tvojej Absolútnej Novej Prirodzenosti. Aká je jeho pozitívna konotácia pokiaľ ide 

o Tvoju Prirodzenosť? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, môžeš. 

Peter: Richard Schumert sa pýta na zmysel a význam jednobunkových životných 

foriem, ako sú baktérie, mikróby, choroboplodné zárodky, vírusy, améby, protozoá 

a podobné mikroskopické a submikroskopické entity. Jeho druhá otázka je 

o Mojžišovi. Prečo mu nebolo dovolené, aby prekročil rieku Jordán, nech Ťa 

akokoľvek prosil o odpustenie za svoju jednu jedinú chybu? 

Pán Ježiš Kristus: Význam a účel týchto jednoduchých nižších životných foriem 

možno vo všeobecnom zmysle odvodiť z toho, čo bolo o zvieracích životných 

formách zjavené v Osemdesiatom Piatom Dialógu. Tieto jednobunkové alebo 

subcelulárne životné formy sú súvzťažnosťami najzákladnejších, subelementárnych 

komponentov myšlienkových procesov sentientných myslí. V pozitívnej konotácii 

boli pôvodne odvodené z Môjho Absolútneho Myšlienkového Procesu ako úplne 

subelementárne a základné častice toho Procesu, potrebné pre udržanie a náležitú 

funkciu všetkých ideí života vo všetkých jeho manifestáciách. V myšlienkovom 

procese relatívnej sentientnej mysle sú súvzťažnosťami ich vlastných potrieb 

udržiavať sentientné prostredie vo funkčnom celku, aby sa zachoval nepretržitý tok 

náležitých energií pre zdravý a normálny chod všetkých aspektov života — od 

najzákladnejších, subelementárnych, po najkomplikovanejšie makroživotné formy. 

Tieto aspekty myšlienkového procesu sentientnej mysle sa v procese svojej 

projekcie do najexternejšej alebo fyzickej dimenzie javia ako rôzne mikróby, 

baktérie a podobné jednobunkové životné formy, ktoré pomáhajú udržať náležitú 
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rovnováhu živého organizmu. Dôsledky a následky týchto subelementárnych 

aspektov myšlienkových procesov sentientných myslí sú generované na najmenej 

vedomej úrovni tej mysle. 

V negatívnej konotácii svojho významu, ako začali pôvodcovia a aktivátori 

negatívneho stavu produkovať negatívne myšlienkové procesy na svojej úplne 

elementárnej a subelemnentárnej úrovni, dali podnet k niečomu, čo bolo vo svojej 

podstate zamerané na zničenie čohokoľvek pozitívneho a dobrého. Tieto sub-

elementárne produkty myšlienkových procesov sú vo väčšine prípadov nevedomé. 

Pôvodne existovala tendencia napodobovať všetko takým spôsobom, ako to bolo 

v pozitívnom stave, lenže s opačným úmyslom. Takže aby udržali pseudo-život 

v jeho negatívnej konotácii takým spôsobom, akým je udržiavaný pravý život 

v pozitívnom stave v jeho pozitívnej konotácii, na základe faktora protikladu 

a odlúčenosti od čohokoľvek pozitívneho začala sentientná myseľ pseudo-tvorcov 

na svojej sub-elementárnej úrovni vytvárať všetky nevyhnutné zložky pre také 

udržiavanie. V dôsledku toho sa prostredníctvom svojich súvzťažných faktorov vo 

fyzickej dimenzii Zóny Vymiestnenia a na planéte Nula objavili tieto jednotlivé 

subelementárne aspekty myšlienkových procesov ako život ohrozujúce mikróby, 

bacily, baktérie, vírusy, retrovírusy a podobné deštruktívne jednobunkové 

subelementárne organizmy. Produkcia týchto veľmi negatívnych a deštruktívnych 

typov nižších životných foriem bola pôvodne využitá ako zbraň na otrávenie 

a zničenie atmosféry a sféry pozitívnych životných foriem. Pôvodcovia a aktivátori 

negatívneho stavu pri svojom úsilí založiť úplne iný životný štýl, než bol životný 

štýl pozitívneho stavu, dúfali, že tieto subelementárne myšlienkové procesy 

využijú — pomocou ich súvzťažnej projekcie do týchto nižších životných foriem 

— na vykorenenie čohokoľvek pozitívneho vo svojej doméne. 

Nanešťastie pre nich, ich snaha mala v tomto ohľade opačný účinok v tom zmysle, 

že len čo je vyprodukované niečo tejto povahy, na základe svojej spurnej povahy to 

má tendenciu znásobovať sa podľa pravidiel geometrickej postupnosti a následne 

sa to stáva nekontrolovateľným. A nielen to, ale neustále to mutuje do nejakých 

odlišných kombinácií, ktoré takmer nie je možné zvládnuť alebo vykoreniť 

nijakými známymi prostriedkami. Tento faktor jasne ilustruje samotnú 

prirodzenosť negatívneho stavu. V negatívnom stave je, ako protiklad 

k prirodzenosti pozitívneho stavu, všetko neporiadne, spurné, nezákonné 

a nezvládnuteľné. Ak chcete zaviesť životný štýl, ktorý by bol v úplnom 

a kompletnom protiklade k čomukoľvek, čo sa nachádza v tom druhom živote, 

s ktorým nechcete mať nič spoločné, nemáte nijaké iné východisko, než sa stať 

všetkým tým, čo nie je pozitívne, poriadne, zákonné, krásne zvládnuteľné 

a elegantné. Tento faktor sa veľmi pekne odráža v správaní subelementárnych 

jednoduchých subcelulárnych životných foriem, vyprodukovaných na základe takej 

negatívnej koncepcie, prameniacej z negatívnych a zlých myšlienkových procesov. 

Na druhej strane, v porovnaní s tými deštruktívnymi, pozitívne subelementárne 

nižšie životné formy, prameniace z pozitívnych myšlienkových procesov 
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sentientných myslí v pozitívnom stave, nemajú rovnaké tendencie ako negatívne. 

Vo svojom vlastnom prostredí a funkcii sa správajú poriadne, zákonne a elegantne, 

pomáhajúc živým organizmom v ich správnej funkcii. Tento fundamentálny rozdiel 

v správaní týchto dvoch nižších entít jasne ilustruje pravú povahu pozitívnych 

a dobrých myšlienkových procesov a pravú povahu negatívnych a zlých 

myšlienkových procesov. A to je všetko, čo možno v tomto čase o tejto záležitosti 

povedať. 

A teraz k otázke o Mojžišovi. Ako si pamätáš, Peter, vždy, keď si čítal tú časť 

v Biblii, ktorá sa zaoberala Mojím odmietnutím umožniť mu, aby vstúpil do 

takzvanej Zasľúbenej zeme, nachádzajúcej sa za riekou Jordán, vždy si veľmi 

ľutoval Mojžiša a bol si na Mňa takmer nahnevaný, že Som mu nedovolil mať 

výsadu vstúpiť do tej zeme. Ako vieš, z tvojej strany to bolo typicky ľudské 

stanovisko. Inými slovami, na celú situáciu si sa pozeral tak, ako sa odohrávala na 

scéne, a nie za scénou. Čo sa však skutočne odohrávalo za scénou? Odpoveď na 

túto otázku možno nájsť v tom, s čím v tej dobe súvzťažila Mojžišova pozícia 

a rola. Po prvé, ako si si vedomý, pre tie časy bol Mojžiš najpokornejšou osobou na 

planéte Nula. V tom reprezentoval Moju Absolútnu Poníženosť, Skromnosť a 

Pokoru. Po druhé, Mojžiša môžete považovať za Môjho úplne prvého a jediného 

predstaviteľa na planéte Nula v tej dobe. Po tretie, bol samotným stelesnením 

Môjho Absolútneho Božského Zákona a Poriadku, pomocou ktorého je udržiavaný 

a uberá sa svojím náležitým smerom život Môjho Stvorenia. Po štvrté, Mojžiš 

reprezentoval tak Moju Božskú Esenciu a Substanciu, ako aj Moju Budúcu Ľudskú 

Prirodzenosť. Jeho správanie, skutky, spôsob myslenia, nadväzovania vzťahov 

a oznamovania vecí, to všetko predstavovalo prirodzenosť pozitívneho stavu 

a Moju Absolútnu Prirodzenosť v jeho relatívnej kondícii. Mojžiš v podstate 

reprezentoval úplnosť všetkých Božských Zákonov, Princípov a Ustanovení, na 

základe ktorých je umožnený akýkoľvek funkčný a pozitívny život. Toto bola 

reprezentácia reality pozitívneho stavu. 

Na druhej strane, nikdy nezabúdaj, s akým typom ľudí mal Mojžiš dočinenia. Ako 

si pamätáš z jeho poslednej piesne, ktorú mal naučiť deti Izraela krátko predtým, 

ako Som ho vzal preč a ukryl pred nimi jeho fyzické telo, aby si z neho neurobili 

modlu uctievania, Mojžiš veľmi živo opísal ich povahu ako nanajvýš tvrdohlavú, 

spurnú, tvrdošijnú, neposlušnú, ako tvrdý oriešok, ako bezohľadnú, arogantnú 

a duchovne úplne slepú a úplne externalizovanú. Mojžiš im veľmi priamočiaro 

povedal, že Som si ich vybral nie preto, že sú najlepší a najzaslúžilejší spomedzi 

všetkých ostatných národov, existujúcich vtedy na planéte Nula, ale fakticky preto, 

lebo sú najhorší. Na nich sa mohla najlepšie demonštrovať a ilustrovať Moja 

nekonečná zhovievavosť, trpezlivosť, milosrdenstvo a odpustenie. 

Avšak, Mojžiš bol súčasne aj ľudský tvor, so všetkými aspektmi povahy bytia 

ľudským tvorom. V tom zobrazoval rozdiel medzi tým, čo to znamená byť typický 

ľudský tvor a tým, čo to znamená byť Môj pravý predstaviteľ. V role Môjho 

pravého predstaviteľa sa správal podľa samotného Božského, ktoré mal v sebe odo 
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Mňa. V tej pozícii konal a správal sa ako najpozitívnejšia a najláskavejšia osoba. 

Avšak, keď bol v jeho maximálnej schopnosti zachovať si svoju rolu ako Môj 

pravý predstaviteľ provokovaný tvrdošijnými a neposlušnými ľuďmi, na chvíľu 

skĺzol do svojej ľudskej prirodzenosti a nahneval sa na deti Izraela, neveriac, že by 

Som bol schopný nechať vytrysknúť pitnú vodu z kameňa uprostred púšte. Takže 

namiesto jedného úderu udrel na skalu dvakrát, dúfajúc, že z nej nevyjde nijaká 

voda. Namiesto toho vyšla zo skaly voda v nezvyčajnej hojnosti. Aké sú tu 

duchovné súvzťažnosti? Skala v tejto jednotlivej konotácii reprezentovala prírodnú 

pravdu, prejavujúcu sa v jej viere. Voda bola čistá duchovná pravda, ktorá je 

sprístupnená každému na základe prijatia prírodnej pravdy a vlastnenia viery v jej 

existenciu. Dvojité udretie do skaly znamená odmietnutie tejto podstatnej 

a životodarnej viery a nevieru v žiadnu duchovnú pravdu. To, že napriek tomu 

vytryskla voda zo skaly v hojnosti, znamená, že Moja Božská Pravda Žije a že je 

k dispozícii každému bez ohľadu na to, ako je popieraná a ignorovaná. 

Dôsledkom Mojžišovej neviery bolo v tomto jednotlivom prípade to, že si sám 

odoprel možnosť vstúpiť do Zasľúbenej zeme alebo v tomto prípade do 

pozitívneho stavu, pretože tam môžete vstúpiť len prostredníctvom prijatia čistej 

duchovnej pravdy skrz a prostredníctvom svojej osobnej viery v jej moc a silu. 

Mojžiš v tomto prípade predstavoval dôsledky odmietnutia Božskej Pravdy 

a ukotvenia sa v negatívnych aspektoch typickej ľudskej prirodzenosti. 

Nezabúdajte, pre aký typ ľudí reprezentoval všetky tieto fakty. V jeho prípade by 

akékoľvek odchýlenie sa od privodenia dôsledkov jeho skutkov dalo veľmi zlý 

príklad tým ľuďom, ktorí boli vo svojej podstate veľmi zlí. Keby Som mal vypočuť 

Mojžišovu prosbu a umožniť mu, aby vstúpil do takzvanej Zasľúbenej zeme, tým, 

že by Som neukázal jasné dôsledky jeho nesprávneho postoja, naveky by Som 

posilnil zlobu detí Izraela a ony by nemohli byť nikdy spasené alebo konvertované 

do pozitívneho stavu. V záujme ich budúceho spasenia sme sa s Mojžišom dohodli 

odohrať tento dôležitý scenár. Okrem toho, obaja sme veľmi dobre vedeli, že 

takzvaná fyzická Zasľúbená zem nebola skutočným pozitívnym stavom, ale len 

zdaním a súvzťažnosťou pozitívneho stavu. Inak by deti Izraela nedopadli tak, ako 

po obsadení tej zeme dopadli. Namiesto toho, potom ako Som Mojžišovi 

v momente ukázal všetky aspekty onej Zasľúbenej zeme, vzal Som ho do 

skutočnej, nachádzajúcej sa v pozitívnom stave duchovného sveta. Takže osobne 

neutrpel nijakú ujmu alebo nebol vôbec o nič pripravený. Jediné, o čo bol 

pripravený, bolo to, že nemusel ďalej znášať arogantných, tvrdošijných a spurných 

ľudí a ich neznesiteľnú neposlušnosť a pokušenia, ktorým Mňa aj jeho neustále 

vystavovali. A toto je všetko, čo možno v tomto jednotlivom čase o Mojžišovom 

prípade povedať. Viac bude o Mojžišovi uvedené v nasledujúcom Dialógu (106). 

A teraz záležitosť termínu „Oheň“, pokiaľ ide o Moju Absolútnu Prirodzenosť. Už 

by malo byť úplne jasné, aká je pozitívna konotácia ohňa. Vezmite si napríklad 

vaše slnko, ktoré je obrovskou guľou nepretržite a neutíchajúco horiaceho ohňa. Na 

základe neho je umožnený život na vašej planéte. Teplo a svetlo vášho slnka 
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poskytuje všetkému životu na vašej planéte nutné podmienky, aby prekvital. Ja 

som Absolútne Slnko Svojho Stvorenia. Oheň Mojej Lásky a jej Múdrosti 

nepretržite vyžaruje a uvoľňuje teplo a svetlo k všetkým žijúcim, dýchajúcim 

a existujúcim entitám, na základe čoho im je umožnené žiť, byť nažive a náležite 

fungovať. Toto je pozitívna konotácia termínu „Oheň“. Dokonca aj vo vašom 

každodennom živote má oheň mnoho pozitívnych konotácií. Ohňom si varíte svoje 

jedlo, ním si ohrievate vodu, vykurujete svoj dom, oheň využívate v mnohých 

priemyselných a obchodných podnikoch. Samozrejme, ako všetko ostatné, oheň má 

aj svoje negatívne súvzťažnosti, využívané silami negatívneho stavu na ich 

negatívne a zlé účely. Avšak dokonca aj v tej konotácii, ak sa pozriete na jeho 

význam za scénou, oheň má očisťujúci účinok, spaľujúc všetky nečistoty 

a pripravujúc nové podmienky pre budovanie čohosi nanovo. 

Už ste niekedy cítili horieť oheň vo svojom srdci alebo v hrudi? A čo oheň lásky, 

súcitu, atď., alebo, v negatívnom zmysle, oheň spaľujúcej nenávisti? Oheň Mojej 

Lásky zapálil samotný život Môjho Stvorenia a všetkého žijúceho a dýchajúceho 

v ňom. Toto je dôvod, prečo Ma možno volať aj Absolútny Oheň; a v tomto 

zmysle Oheň je Mnou a Ja som Ohňom. Je to odpoveď na tvoju otázku, Peter, 

v mene Betty, Heather, Ardyth a Leilani? 

Peter: Nuž, ja som vždy vedel odpoveď na túto otázku. Aby som Ti povedal 

pravdu, bol som trochu prekvapený, že vôbec mohli prísť s potrebou dostať 

odpoveď na niečo, čo je také jasné. No, koniec koncov, ak bola položená, zrejme ju 

bolo treba objasniť, pretože by tú istú otázku položil niekto iný. Je dnes ešte niečo? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, je to tak. Termín „Oheň“ Bolo potrebné objasniť. 

A nie, dnes už nič. Teraz choď a odpočívaj. 
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Sto Šiesty Dialóg 

19. septembra 1999 

Peter: Už nejakú dobu mi niekoľko ľudí kladie tú istú otázku. Najskôr som ju 

ignoroval ako číru zvedavosť, nevidiac v nej žiadny konkrétny význam. Avšak, 

keď tú istú otázku položila jedna pani doktorka z Ostravy, z Českej republiky, 

rozhodol som sa, že Ti ju predložím. Ty zváž, či tá otázka má nejakú cenu 

a multivesmírny význam. Samozrejme, ako vždy, než tú otázku sformulujem, chcel 

by som sa Ťa opýtať, či nemáš najskôr Ty niečo, čím by Si prispel. Počas mojej 

rannej meditatívnej prechádzky mi bolo naznačené, že by Si chcel učiniť nejaké 

ďalšie komentáre alebo spresnenia ohľadom záležitostí, o ktorých sme diskutovali 

v Sto Piatom Dialógu. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si Mi dal prednosť, aby Som hovoril 

o niečom, čo bolo obsiahnuté v predošlom Dialógu, ako aj o niektorých ďalších 

záležitostiach. Než sa budeme venovať tvojej konkrétnej otázke a než určíme, či je 

nejakým prínosom alebo či by bolo užitočné a prospešné dostať na ňu odpoveď, 

potrebujeme si spresniť tri záležitosti. Dve z týchto záležitostí sa týkajú niečoho, čo 

bolo obsiahnuté v predošlom Dialógu. Tretia záležitosť sa týka súčasného 

položenia konzervatívnej, najpravicovejšej vetvy pseudo-tvorcov, ktorí sú 

v súčasnosti v Novej Škole. 

Začnime dvoma záležitosťami, o ktorých sme diskutovali v predošlom Dialógu. 

Prvá záležitosť sa týka existencie subelementárnych nižších buniek alebo 

jednobunkových životných foriem tak na strane pozitívneho stavu, ako aj na strane 

negatívneho stavu. Pre vašu ľudskú myseľ by bolo ťažké plne pochopiť, ako sa 

skutočne odohráva proces objavenia sa týchto jednobunkových nižších životných 

foriem v pravej realite ich manifestácie. Dovoľte však, aby sme vám prezentovali 

nasledovnú teoretickú konštrukciu, ktorá vám môže priblížiť chápanie toho, ako sa 

tento proces vyvíja alebo odvíja. Pamätajte, toto je len teoretická konštrukcia, a nie 

pravá realita samotného tohto procesu. 

Len čo sa akákoľvek idea objaví v myšlienkovom procese sentientnej mysle, 

okamžite postupuje k svojej realizácii. Proces objavenia sa tej idey sám osebe 

produkuje nesmierne energie. V stave objavovania sa tej idey v sentientnej mysli 

jestvuje všeobecný účel, kvôli ktorému sa tá idea zrodila. Energie vyplývajúce 

z objavenia sa tej idey postupujú pri svojom šírení sa zo stredu alebo zo svojho 

jadra kruhovým spôsobom k okraju. Môžete si to predstaviť tak, ako keď hodíte 

skalku vodorovným smerom na povrch veľkej vodnej hladiny. Ako zasiahne 

plochu tej vody, vytvára kruhové pohyby, ktoré sa šíria vo väčších a väčších 

kruhoch všetkými smermi až k okraju vodnej hladiny. Niečo podobné sa deje aj 

v našom prípade. 
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A teraz, idea, ktorá sa objavila — a energie vytvorené na základe procesu jej 

objavenia sa — pozostáva zo zárodku alebo jadra, ktoré zaujíma centrálnu alebo 

najvnútornejšiu pozíciu v sentientnej mysli alebo, lepšie povedané, v jednej z jej 

myšlienok, ktorá je úplne špecifická a jedinečná pre objavenie sa tej idey a jej 

obsah. Okolo tohto centrálneho zárodku alebo jadra je vytvorených veľa vrstiev, 

ktoré by mohli byť považované za duševnosť a za telo tej idey a jej energií. Ako tá 

idea postupuje k svojej realizácii, preniká všetkými dimenziami a ich príslušnými 

úrovňami, kde sa manifestuje vo forme rôznych sentientných i nesentientných 

životných foriem. Čím bližšie k jadru tej idey alebo k jej zárodku, tým 

pokročilejšie životné formy sú vytvárané. 

Na duchovnej úrovni, ak sa tá idea objavila v myšlienkových procesoch niekoho, 

kto sa nachádza na tej úrovni, vytvára jedinečné sentientné životné formy. Ako sa 

jej energie šíria po celej duchovnej dimenzii, vyvolávajú rôzne dôsledky, následky 

a výsledky, zhodné s kvalitou a obsahom tej idey. Čím ďalej od jadra tej idey sa jej 

energie šíria, tým menej dômyselné nesentientné životné formy sú iniciované. 

Jeden aspekt tej idey sa týka prostredia a jeho náležitej údržby, aby boli sentientnej 

mysli poskytnuté najvhodnejšie podmienky pre jej jedinečnú aktualizáciu, 

realizáciu a tvorivé úsilie. Ako pozitívny vedľajší účinok tohto jednotlivého 

aspektu sa objavia rôzne komponenty, ktoré sú veľmi nápomocné pri dosahovaní 

tohto cieľa údržby. Na úplne elementárnej a subelementárnej úrovni tejto 

jednotlivej idey a jej špecifických energií, alebo v najodľahlejšom stave od stavu 

samotného jadra alebo centrálneho zárodku tej idey, sú produkované určité 

minimálne, submikroskopické kvality, ktoré dávajú vznik duchovným nižším 

bunkám alebo duchovným jednobunkovým životným formám, ktoré sú využívané 

ako príspevkové faktory pre náležitú údržbu sentientneho organizmu a jeho 

prostredia. Tieto konkrétne duchovné nižšie bunky alebo duchovné jednobunkové 

životné formy sú v skutočnosti najnepatrnejšími alebo najsubmikroskopickejšími 

časticami sentientných energií sentientných ideí sentientných myšlienkových 

procesov. Sú teda najmenšími možnými zložkami samotnej sentientnej myšlienky. 

Toto je dôvod, prečo ich voláme duchovné. V tomto prípade, na duchovnej úrovni 

nevytvárajú konkrétne a fyzické formy. Avšak ich nepretržité a neutíchajúce 

objavovanie sa dáva s ich veľmi špecifickými duchovnými energiami impulz 

k tomu, aby sa také konkrétne a hmatateľné fyzické sub-entity — prostredníctvom 

špecifických sentientných duševných procesov sentientnej mysle — objavili na 

intermediárnej úrovni. 

Ako táto jednotlivá idea a jej špecifické energie vstúpia do intermediárnych 

dimenzií, zo svojho samotného jadra alebo centrálneho zárodku produkujú rovnako 

všetky duševné sentientné procesy, prenesené na novovytvorené sentientné entity, 

nachádzajúce sa v tejto dimenzii. Pomocou a prostredníctvom toho táto idea, spolu 

s jej nesmierne mohutnými energiami, produkuje všetky svoje dôsledky, následky 

a výsledky, súvisiace s povahou a kvalitou obsahu tej idey, aplikovateľné na 

potreby intermediárnej dimenzie. Ako sa šíri v tejto jednotlivej dimenzii, počas 
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svojho šírenia sa dáva popud k objaveniu sa všetkých čŕt, charakteristík a aspektov 

špecifických duševných zložiek, ktoré zas prostredníctvom svojich vlastných 

špecifických energií, vyplývajúcich z ich objavenia sa, dávajú zrod všetkým 

ostatným nesentientným duševným životným formám a ich príslušným 

prostrediam. Ako pozitívny vedľajší účinok tohto procesu začínajú na 

subelementárnej úrovni týchto duševných procesov vyžarovať duševné energie 

nižších buniek, ktoré dávajú impulz k objaveniu sa subcelulárnych alebo 

jednobunkových duševných životných foriem, ktoré na základe impulzu svojej 

pôvodnej duchovnej kvality a obsahu spôsobujú objavenie sa konkrétnych 

a hmatateľných fyzických jednobunkových a subcelulárnych životných foriem na 

úrovni fyzickej dimenzie. 

V momente, ako táto idea so svojimi veľakrát navŕšenými a znásobenými 

duchovnými a duševnými energiami vstúpi do fyzickej dimenzie, prechádza presne 

tým istým procesom, aký bol opísaný vyššie, s jediným rozdielom, že na tejto 

úrovni sa všetky jej dôsledky, následky a výsledky stvárňujú a zhmotňujú. Zo 

samotného jadra alebo centrálneho zárodku tejto idey sa teraz v jej fyzických 

aspektoch objavia fyzické vonkajšie životné formy, od fyzicky, duševne 

a duchovne najpokročilejších sentientných životných foriem, až po najelementár-

nejšie, subelementárne, jednobunkové a subcelulárne konkrétne životné formy. 

Ako pozitívny vedľajší účinok tohto procesu sa na najnepatrnejšej možnej úrovni 

týchto fyzických energií vytvárajú všetky typy mikróbov, améb, protozoí 

a podobných nižších životných entít, ktoré sú následne využité na náležitú údržbu 

živých organizmov a ich prostredí. Medzi najvyvinutejšími životnými formami 

a najelementárnejšími a subelementárnymi formami sú vytvárané myriady ďalších 

životných foriem, ako sú napríklad zvieratá, vtáky, ryby, hmyz, atď., so všetkými 

ich príslušnými prirodzenými prostrediami, súvisiacimi  s ich potrebami, za účelom 

ich správnej funkcie, kvôli ktorej im bolo dovolené vzniknúť a existovať. 

Najexternejšie alebo najzovňajšie komponenty procesu objavenia sa tejto idey a jej 

energií v sentientnej mysli, ako sa šíria ich pozitívne vedľajšie účinky, pokiaľ ide 

o environmentálne faktory jej povahy, vytvárajú všetky organické a botanické 

životné formy, ako vidno na pozitívnych a užitočných ovocných stromoch, 

kvetoch, krovinách a všetkých druhoch rastlín vo všeobecnosti. Z myšlienok ich 

potrieb vytvárajú energie takých myšlienok pre tieto organické a botanické entity 

náležité prostredie, v ktorom sa môžu snažiť a reprodukovať sa zo všetkých síl, 

prispievajúc zas k ekologickej rovnováhe a skrášľovaniu životného prostredia, 

potrebného pre sentientné entity a ich tvorivé úsilie. 

V pozitívnom stave Môjho Stvorenia, pretože sa tu odohrávajú len pozitívne 

myšlienkové procesy a sentientné mysle generujú len pozitívne idey, sú vytvárané 

len pozitívne, prospešné a užitočné životné formy. Sú špecifickými dôsledkami, 

následkami a výsledkami týchto myšlienkových procesov a ich nepretržite 

a neustále sa objavujúcich ideí. Tento faktor odráža Absolútnu Kondíciu Mojej 

Absolútnej Sentientnej Mysle a Jej Absolútnej Prirodzenosti, ktorá nepretržite 
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a neustále produkuje a generuje len Absolútne Pozitívne Idey a ich Absolútne 

Pozitívne Energie a ktorá umožňuje, aby sa podobné procesy odohrávali vo 

všetkých relatívnych sentientných mysliach. 

V negatívnom stave a jeho Zóne Vymiestnenia, a vo väčšine prípadov na planéte 

Nula, sa odohrávajú len negatívne a zlé myšlienkové procesy a sú generované len 

negatívne a zlé idey. Ako sa šíria cez svoje vlastné pseudo-dimenzie, takým istým 

spôsobom, ako bolo opísané vyššie, dávajú vznik životným formám, ktoré sú 

prevažne negatívne, jedovaté, škodlivé a zhubné nielen pre pravý život, ale aj pre 

ich vlastný pseudo-život. Taká je povaha akejkoľvek negatívnej a zlej myšlienky, 

idey alebo pojmu. Môžete to považovať za ich vlastný negatívny vedľajší účinok, 

ktorý produkuje všemožné subelementárne, subcelulárne a jednobunkové životné 

formy, ktoré požierajú bez rozdielu všetko živé a dýchajúce, vrátane svojich 

vlastných tvorcov. 

Pôvodne, po prvom kroku aktivácie negatívneho stavu jeho aktivátori nemali ani 

potuchy, čo by také myšlienky, idey a pojmy mohli vyprodukovať alebo aké by 

mohli byť a budú ich následky, dôsledky a výsledky. Najskôr sa potrebovali 

naučiť, ako produkovať také negatívne a zlé myšlienky, idey a pojmy. Len čo 

objavili, ako ich vytvárať, ako ich vytvárali, počas tej produkcie boli generované 

ohromné energie, šíriace sa podobným spôsobom, ako bolo opísané vyššie, ktoré, 

po prvé, vytvorili všemožné oblasti Zóny Vymiestnenia a všetky jej Peklá; a po 

druhé, viedli k fabrikácii všemožných negatívnych a zlých sentientných entít, ktoré 

produkovali svoje vlastné negatívne a zlé myšlienky, idey a pojmy, ktoré počas 

svojho vlastného šírenia sa mali za následok objavenie sa negatívnych typov 

zvierat, vtákov, rýb, hmyzu a negatívnych typov rastlín a všetkých ostatných 

negatívnych, jedovatých a škodlivých botanických a biologických entít, až 

k maximálne negatívnym, jedovatým a deštruktívnym baktériám, mikróbom, 

vírusom a podobným subcelulárnym životným formám. 

Na planéte Nula, pretože tá obsahuje vo svojom prostredí aj Mojich pozitívnych 

predstaviteľov, buď skryto alebo otvorene, môžete kvôli ich primárne pozitívnym, 

dobrým a užitočným myšlienkam, ideám a pojmom nájsť obidva typy životných 

foriem, ktoré neustále vzájomne zápasia. Negatívne životné formy nepretržite 

napádajú, zabíjajú a požierajú pozitívne, a pozitívne sú v role ochraňovania seba 

samých a všetkých živých organizmov a aj svojho prostredia proti tým negatívnym. 

Problémom tohto usporiadania je fakt, že len čo sú v sentientnej mysli 

vyprodukované akékoľvek myšlienky, idey alebo pojmy, či už v pozitívnom alebo 

v negatívnom zmysle, na základe svojho objavenia sa generujú ohromné energie, 

ktoré poháňajú kvalitu a obsah takých myšlienok, ideí a pojmov k tomu, aby sa 

šírili všetkými smermi (obrazne povedané) úplne všetkými dimenziami a všetkými 

ich príslušnými úrovňami. V momente, ako sa začne tento proces, nemožno ho 

nijakými prostriedkami zastaviť. Multivesmírny zákon si vyžaduje, že ich 

objavenie sa musí pokročiť k tomu, aby sa stali svojou vlastnou pravou (v 
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pozitívnom stave) alebo pseudo-pravou (v doméne negatívneho stavu) realitou, aby 

mohli produkovať a aby produkovali všetky svoje dôsledky, následky a výsledky. 

Ako teda z týchto faktov vidíte, príčinnými faktormi všetkých a všetkého v bytí a 

existencii, ako aj v pseudo-bytí a pseudo-existencii, ako aj na planéte Nula, sú 

aktivity alebo myšlienkové procesy sentientnej mysle. V absolútnom zmysle 

a v ich čisto pozitívnej konotácii príčinnými faktormi všetkých a všetkého sú 

aktivity alebo myšlienkové procesy Mojej Absolútnej Sentientnej Mysle. Pretože 

základná a fundamentálna štruktúra akejkoľvek relatívnej sentientnej mysle 

pochádza zo základnej a fundamentálnej štruktúry Mojej Absolútnej Sentientnej 

Mysle, relatívna sentientná myseľ dokáže a môže prostredníctvom svojich 

vlastných myšlienkových procesov, svojich ideí, myšlienkových prvkov a pojmov 

vytvárať všetko, čo len chce. Ale na základe toho istého univerzálneho zákona 

všetko, čo sentientná myseľ vytvorí, nielenže plodí svoje nezávislé dôsledky, 

výsledky a následky, ale prostredníctvom efektu svojej spätnej väzby to udrie späť 

na svojho stvoriteľa alebo fabrikátora, nech sa jedná o ktorýkoľvek prípad, 

a spôsobuje, že sentientná myseľ musí znášať dôsledky, výsledky a následky svojej 

vlastnej produkcie — či už sú pozitívne alebo negatívne. 

Multivesmírna vzájomná vonkajšia a vnútorná spojitosť a interakcia všetkých 

sentientných entít, ako aj všetkých, ktorí sú umiestnení v negatívnom stave a na 

planéte Nula, je taká, že iniciácia a produkcia akýchkoľvek prvkov myšlienok, ideí 

a pojmov má vplyv na všetkých a na všetko. Našťastie pre pozitívny stav, na 

základe jeho odlúčenia a úplnej izolácie od čohokoľvek, čo je iniciované 

a produkované v negatívnom stave, nikto tam nie je ovplyvnený ničím negatívnym, 

špatným alebo zlým. Kvôli pseudo-realite, ilúziám a zdanlivosti negatívneho stavu 

čokoľvek, čo je v ňom iniciované a vyprodukované, odpadne od pozitívneho stavu 

bez toho, že by to komukoľvek v ňom spôsobilo akúkoľvek škodu alebo problémy, 

a následne to udrie späť na iniciátorov a tvorcov takých negatívnych, špatných 

a zlých myšlienok, ideí a pojmov, takže môžu znášať dôsledky svojich škodlivých 

aktivít. 

V rámci negatívneho stavu však môže kvôli tejto vzájomnej vonkajšej a vnútornej 

spojitosti všetkých a všetkého dôjsť poľahky k epidémii zlých vecí, dejúcich sa 

všetkým tým, ktorí sú v pozícii prijímania takých negatívnych, špatných a zlých 

myšlienok, ideí a pojmov. Na druhej strane, na planéte Nula má prítomnosť takých 

negatívnych a zlých myšlienok, ideí a pojmov hromadný účinok nielen na všetkých 

ľudí a agentov negatívneho stavu, ale aj na Mojich otvorených i skrytých 

predstaviteľov, ktorí môžu trpieť ich účinkami vždy, keď fungujú nie zo svojej 

pozície bytia Mojimi pravými predstaviteľmi, ale z pozície svojej ľudskej 

prirodzenosti. Avšak, aj vtedy, keď fungujú z pozície svojej roly Mojich 

predstaviteľov, pretože na sebe nosia typické ľudské telo, to je predmetom vplyvu 

takých negatívnych, špatných a zlých myšlienok, ideí a pojmov a všetkého, čo tieto 

môžu vyprodukovať a vytvoriť. Toto je dôvod, prečo sa dokonca aj Moji 

predstavitelia môžu infikovať a dostať sa pod vplyv a byť sužovaní všetkými tými 
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miliardami a miliardami mikróbov, choroboplodných zárodkov, baktérií, vírusov, 

retrovírusov, atď., alebo čímkoľvek, čo tam majú, ktoré sú veľmi negatívnymi 

vedľajšími účinkami všetkých tých zlých, negatívnych a špatných myšlienok, ideí 

a pojmov vytváraných sentientnými mysľami v negatívnom stave. 

Takto sa všetko tvorí, produkuje alebo fabrikuje. Prečo hovoríme o tejto, pre vašu 

ľudskú myseľ komplikovanej téme? Na planéte Nula má väčšina ľudí a všetci 

vedci tendenciu vidieť všetko nezávisle od aktivít sentientnej mysle a jej 

myšlienkových procesov. Pre nich to vyzerá tak, akoby všetko tam vonku, či už 

organické, anorganické, sentientné, nesentientné, zoologické, botanické, 

geologické či akékoľvek iné, sa vyvinulo a ustanovilo samo, bez akéhokoľvek 

spojenia s myšlienkovými procesmi, ideami, pojmami alebo podobnými vecami 

sentientnej mysle. Toto je smutne známy názor pozerania sa na všetky 

odohrávajúce sa udalosti a na všetko ostatné žijúce, dýchajúce, organické či 

anorganické tak, ako je to na scéne. Naproti tomu, vyššie opísaný postup 

objavovania sa všetkých a všetkého je pozeraním sa na všetko tak, ako sa to dialo, 

deje a bude diať za scénou. Účelom náročnej témy tejto rozpravy je vaše vlastné 

vzdelávanie, aby vám pomohla naučiť sa pozerať na všetkých a na všetko tak, ako 

je to za scénou. Pomôže vám to stanoviť a pochopiť všetko vo vašom živote 

a pseudo-živote negatívneho stavu vo všeobecnosti, a zvlášť v ľudskom živote 

takým spôsobom, akým to skutočne je, a nie akým sa to zdá byť. Prispeje to teda 

k vašej schopnosti vyhnúť sa prijatiu skreslení a lží týkajúcich sa čohokoľvek, čo je 

vám na planéte Nula prezentované. V konečnom zmysle to prispeje k vytvoreniu 

podmienok v ľudskom živote a v negatívnom stave vo všeobecnosti, ktoré účinne 

odstránia prekliate postavenie ľudí a všetkých ostatných tvorov a bytostí 

v negatívnom stave — pozeranie sa na všetko z pozície svojho vonkajška, akoby to 

bolo nezávislé od ich sentientnej mysle. Tým sa teda priradí zodpovednosť za 

všetky diania v sentientnom i nesentientnom živote, vo všetkých jeho formách 

a manifestáciách, tomu, komu patrí — myšlienkovým procesom sentientnej mysle 

a nimi generovaným ideám, myšlienkam a pojmom, nech je ich povaha akákoľvek. 

A toto je všetko, čo s touto jednotlivou záležitosťou súvisí. 

Druhou záležitosťou, ktorú je potrebné trochu viac spresniť, je to, prečo nebolo 

Mojžišovi dovolené prekročiť rieku Jordán — ako sme spomenuli v predošlom 

Dialógu. Ak si pamätáš, Mojžiš Ma prosil, aby Som mu dovolil, aby priviedol deti 

Izraela do takzvanej Zasľúbenej zeme. Ja som mu povedal, aby Ma s tou prosbou 

prestal obťažovať. Nuž, slová, ktoré Som vtedy použil, neboli presne slová 

„obťažovať Ma“. Namiesto toho Som mu povedal, aby Mi tú záležitosť už viac 

nespomínal. Ale z praktického hľadiska vám mohli znieť tak, akoby Ma nemal viac 

obťažovať. Môže Ma vôbec niečo obťažovať? Samozrejme, že nie. Tu sme však 

mali dočinenia s veľmi dôležitým zobrazením toho, ako sa na veci nepozerať. 

Opäť, ide o pozeranie sa za scénu. Mojžišova prosba ku Mne bola z pozície jeho 

vonkajšej mysle alebo z pozície jeho ľudskej prirodzenosti. Tá pozícia vidí všetko 

tak, ako je to na scéne. A čo vidí Mojžiš z tej pozície? Vidí, že tamto je Zasľúbená 
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zem, ktorá je skutočným rajom, alebo ktorá je v tomto prípade pozitívnym stavom. 

Je toto však skutočná realita, alebo len ilúzia či zdanie reality? Navonok to vyzerá 

ako samotná realita. Avšak vnútorne je to len súvzťažnosť alebo, v tomto prípade, 

len fyzická reprezentácia samotnej reality, alebo v tomto prípade pozitívneho stavu. 

Takže, čo by sa stalo, keby Som mal za takých okolností vypočuť Mojžišovu 

prosbu a umožniť mu, aby vstúpil do ilúzie alebo zdania pozitívneho stavu? Na 

základe toho faktora, súc vo vonkajšku alebo vidiac tú Zem z pozície svojho 

vonkajška, nesprávne by predpokladal, že je to skutočný pozitívny stav, a nie jeho 

duchovná súvzťažnosť. Aký príklad by dal deťom Izraela v tom prípade? 

Nezabúdajte, že ich prirodzenosť bola stelesnením najvzdialenejšieho vonkajška 

ich vonkajšej kolektívnej mysle. O ničom vnútornom alebo vskutku duchovnom 

nemali ani potuchy. Takže, súc v tej pozícii, ak by niekto ako Mojžiš, ktorý bol 

v tej dobe jediným Mojím pravým predstaviteľom na planéte Nula, vstúpil do tej 

Zasľúbenej zeme, uväznil by deti Izraela nadobro a navždy v ich vonkajšom 

položení. V tom prípade by popreli, že vôbec existuje niečo skutočne duchovné, 

a súčasne by vonkajší život a život v Zasľúbenej zemi, ako aj samotnú Zasľúbenú 

zem, považovali za pravý pozitívny stav, za ktorým a mimo ktorého už nič iné 

neexistuje. V tom prípade by žiadne z detí klanov Izraela nemohlo byť nikdy 

spasené. Okrem toho, toto dovolenie v sebe obsahovalo skutočné nebezpečenstvo 

aj pre samotného Mojžiša. 

Uvážte toto: Mojžiš bol reprezentáciou pravého duchovného stavu, zakoreneného 

v jeho vnútrajšku, kde bolo v ňom prítomné Moje Božské. Avšak on Ma prosil zo 

stavu svojej ľudskej prirodzenosti alebo zo stavu svojho vonkajška, aby Som mu 

dovolil vstúpiť do takzvanej Zasľúbenej zeme. Keby Som mal dovoliť, aby sa mu 

to stalo, aj jeho by Som uväznil v stave jeho vlastného vonkajška alebo v jeho 

vlastnej ľudskej prirodzenosti. Na základe toho faktora by Mojžiš nemal žiadnu inú 

voľbu, než považovať svoju ľudskú prirodzenosť a jej vonkajší spôsob fungovania 

a vnímania reality za pravý vnútrajšok a pravú duchovnosť — čiže prijal by ju za 

pravú a jedinú realitu. V momente, keby to urobil, stratil by akékoľvek spojenie so 

Mnou, prítomnosť Mojej božskosti v ňom by bola odstránená a on by prestal byť 

Mojím jediným predstaviteľom. Skutočne veríte, že by chcel, aby sa to stalo? 

Absolútne nie! 

Išlo tu o to, že pre všetkých v Mojom stvorení, ktorí veľmi pozorne sledovali Moje 

interakcie s Mojžišom a jeho správanie, ako aj správanie a reakcie detí Izraela, bolo 

nutné vytvoriť dôležitú ilustráciu a demonštráciu toho, ako bola situácia pripravená 

pre jasné odlíšenie pravej reality bytia a existencie od jej súvzťažných faktorov, 

ako sa javili na scéne. Uvedomujete si, aké v tom čase existovalo nebezpečenstvo, 

keby Som sa mal riadiť Mojžišovou prosbou? Keby Som mu dovolil z pozície jeho 

vonkajška, a súčasne z pozície Svojej Absolútnej Prirodzenosti, aby vstúpil do 

takzvanej Zasľúbenej zeme, naveky by Som nastolil pozíciu hore nohami v celom 

Svojom Stvorení. Potvrdením jeho pozície a pozície takzvanej Zasľúbenej zeme 

ako pravej a jedinej reality pozitívneho stavu by Som definitívne a neodvolateľne 
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zamenil ilúziu a zdanie reality za jedinú realitu, a jedinú pravú realitu za ilúziu 

a zdanie. Všetci obyvatelia pozitívneho stavu by presne v tom istom momente 

nemali žiadnu inú voľbu, než považovať seba samých za neskutočných, žijúcich 

v ilúziách a zdaniach, a tých v negatívnom stave a na planéte Nula za jediných, 

ktorí majú pravý a skutočný život. Bol by to podvod multivesmírneho rozsahu. 

V tom prípade by všetci obyvatelia Môjho pozitívneho stavu spáchali existenciálnu 

samovraždu. Odmietnutím Mojžišovej prosby Som pevne a presvedčivo stanovil 

čiaru medzi tým, čo je reálne, a tým, čo je len ilúzia a zdanie toho reálneho. Tak 

bola večne opätovne potvrdená realita pravého života všetkých v pozitívnom stave 

a opätovne boli preukázané ilúzie a zdania toho druhého života, a ich žiadosť, aby 

sa stali reálnymi, bola zamietnutá. A takto to malo byť. 

Túto diskusiu možno opäť považovať za dobrý príklad toho, ako sa majú veci, keď 

ich vidíte také, aké sú za scénou, a nie také, ako sa odohrávajú na scéne. A toto je 

všetko, čím Som chcel prispieť k tejto jednotlivej záležitosti. 

Tretia záležitosť, ktorej sa v tejto dobe treba letmo dotknúť, je situácia v tábore 

najkonzervatívnejšej vetvy pseudo-tvorcov. Týka sa to tak tých, ktorí sú v dôsledku 

svojej konverzie do pozitívneho stavu v Novej Škole, ako aj tých, ktorí ešte nie sú 

v tom bode. Tí, ktorí sú v Novej Škole a ktorým boli pridelené niektoré z Mojich 

ženských predstaviteliek, aby sa dozvedeli pravdu o feminite, láske, náklonnosti 

a rovnocennej hodnote všetkých princípov feminity a maskulinity, sa teraz naučili 

svoje lekcie a ich postoj sa následne v tomto ohľade dramaticky mení. V tomto 

ohľade sú vaše vzájomné interakcie, interakcie Mojich ženských a mužských 

predstaviteľov na planéte Nula, nápomocné v tomto procese. Ako vy meníte svoje 

vzájomné vzťahy na pravý pozitívny spôsob, jednajúc vzájomne s láskou 

a rešpektom, tak isto to spolu s vami robia aj pseudo-tvorcovia. A naopak: ako sa 

oni menia pozitívnym smerom, tak aj vám je umožnené robiť to isté. Toto je 

výsledkom vašej synergickej práce s nimi. Viac budeme hovoriť o tejto záležitosti 

niekedy v budúcnosti, keď viac dozrie čas, aby sme sa hlbšie venovali významu 

tohto spoločného úsilia. Preto, Peter, pusť sa do toho a polož svoju otázku. 

Peter: Trochu sa to zdráham urobiť, pretože odpoveď na tú otázku by mala byť 

jasná každému čitateľovi Tvojho Nového Zjavenia, najmä z Tretej Kapitoly 

Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista. Týka sa to Tvojho učeníka Petra a spôsobu 

jeho smrti. Tvrdí sa, že sa rozhodol byť ukrižovaný na kríži dolu hlavou preto, že 

sa necítil byť hodný toho, aby bol ukrižovaný takým istým spôsobom ako Ty. Má 

táto udalosť pre nás nejaký význam alebo je v nej pre nás obsiahnuté nejaké 

posolstvo? Ja poznám odpoveď na túto otázku, no ľudia sa pýtajú a pýtajú, tak tu to 

je. 

Pán Ježiš Kristus: Máš pravdu, Peter, mali by vedieť odpoveď z vyššie zmienenej 

kapitoly v Mojom Novom Zjavení. Ako je z tej kapitoly zrejmé, Peter 

reprezentoval celé kresťanské hnutie alebo celú kresťanskú cirkev vo všetkých jej 

náboženských formách a sektách a to, aký bude ich osud. Jeho voľba smrti teda 
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naznačovala cesty, akými sa to hnutie bude vyvíjať. Ako vieš, kresťanská cirkev vo 

svojich doktrínach obrátila poriadok multivesmíru a skreslila a sfalšovala Moju 

Božskú Pravdu. Vonkajšie rituály a formy uctievania dala navrch (nohy nahor) 

a vnútrajšok a pravé duchovné faktory života, zakorenené v Mojej Božskej Láske 

a Božskej Múdrosti a Mojej Absolútnej Slobode a Nezávislosti, dala naspodok 

(hlava dolu). Tým zničila akýkoľvek duchovný alebo akýkoľvek iný význam 

čohokoľvek, čo sa týkalo pozitívneho stavu a Mojej Pravej Novej Prirodzenosti, 

ako aj Mojej Starej Prirodzenosti. Tým na tejto planéte ako aj v niektorých ďalších 

oblastiach Zóny Vymiestnenia nastolila mŕtvu duchovnosť, ktorá sa netýka vôbec 

ničoho z toho, aké je to v pravej realite Môjho pozitívneho stavu a v jeho 

duchovnosti. Inými slovami, v Petrovi Ma ukrižovali ešte raz. A toto je pravý 

význam Petrovej voľby smrti, nezávisle od jeho vlastných osobných 

a individuálnych dôvodov. V tejto dobe momentálne nie je potrebné povedať o tej 

udalosti nič viac. Teraz by Som navrhoval, aby sme pre dnešok skončili. Choď 

v pokoji a postaraj sa o niektoré ďalšie nevyriešené veci. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za všetko, čo Si nám dnes zjavil. 
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Sto Siedmy Dialóg 

21. septembra 1999 

Peter: Dnes nemám nijaké špecifické otázky od nikoho, ani svoje vlastné. Opäť sa 

však cítim mierne frustrovaný, že čitatelia týchto Dialógov nie sú schopní alebo 

ochotní, alebo — prepáč mi — sú príliš leniví, aby využili svoje dedukčné 

schopnosti a vyvodili si svoje vlastné odpovede na svoje vlastné otázky bez toho, 

aby Ti ich kládli cezo mňa. Nuž, skutočne mi vôbec nevadí, ak ľudia kladú otázky, 

odpovede na ktoré neboli obsiahnuté v žiadnej z kníh Tvojho Nového Zjavenia, 

a najmä v Novom Zjavení Pána Ježiša Krista. Tiež viem pochopiť, ak jestvuje 

rozumná potreba aktualizovať alebo spresniť niektoré z nich, pretože môžu 

existovať nejaké dodatočné informácie, ktoré môžu, a ktoré snáď obohatia naše 

chápanie čohokoľvek, čo sa nachádza v ktorejkoľvek jednotlivej informácii či idei. 

Okrem toho, ako mi začalo byť jasné, niektorí čitatelia týchto Dialógov majú 

tendenciu robiť niektoré nesprávne, či dokonca falošné závery ohľadom určitých 

vyhlásení, ktoré Si učinil v jednom z Dialógov. Možno máš nejaké komentáre 

ohľadom tejto situácie, alebo možno by Si chcel dnes hovoriť o niečom inom. 

Pán Ježiš Kristus: Tvoja mierna frustrácia je pochopiteľná. Nezabúdaj však na 

typickú ľudskú prirodzenosť, ktorú všetci máte a s ktorou sa musíte všetci na 

nepretržitej dennej báze vyrovnávať. Z jej pozície — pre ňu — je úplne prirodzené 

spoliehať sa na vstup alebo na odpovede niekoho iného na svoje otázky a/alebo 

starosti. Pamätaj si, prosím, že aktivátori negatívneho stavu a fabrikátori ľudí 

pôvodne štruktúrovali ľudskú myseľ takým spôsobom, aby im veľmi sťažili alebo 

aby neboli ochotní obťažovať sa pátraním po odpovediach vo svojej vlastnej mysli 

alebo v materiáli, ktorý im bol už prezentovaný a ktorý obsahuje odpovede na ich 

otázky — možno nie priamo, no veľmi ľahko ich možno vydedukovať z obsahu 

toho písomného materiálu. Koniec koncov, pokiaľ ide o ich ľudskú prirodzenosť, 

musíš sa na nich pozerať ako na malé deti, ktoré potrebujú neustále dokola 

dostávať odpovede na tie isté otázky, nech boli predošlé odpovede akokoľvek jasne 

vyhranené. 

Na druhej strane, nezabúdaj na ďalší dôležitý fakt, ktorý bol už predtým uvedený 

niekoľkokrát, že keď k tebe prichádzajú otázky, dokonca aj keď už boli predtým 

zodpovedané alebo sú prinajmenšom dedukovateľné zo všetkého, čo bolo napísané 

predtým, je celkom možné, že sa na ne potrebujeme pozrieť z úplne inej 

perspektívy. 

Súčasne sa dá očakávať, že niektorí čitatelia mohli dospieť ohľadom určitých 

informácií, o ktorých sme diskutovali predtým, k nesprávnym, či dokonca 

falošným záverom. Vezmi si napríklad veľmi dôležité informácie obsiahnuté 

v Stom Dialógu. V tom Dialógu, ktorý možno považovať za ohromný zlomový bod 

a za čosi viac než len míľnik medzi tým, čo bolo predtým, a tým, čo bude potom, 

boli po prvýkrát zahrnuté informácie ohľadom ukončenia tohto časového cyklu, 
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zahájenia prechodnej periódy a uvoľnenia úplne nového a odlišného aspektu Mojej 

Absolútnej Novej Prirodzenosti, ktorý bude riadiť nastávajúci nový časový cyklus; 

a ohľadom ich špecifických energií predchádzajúcich všetky tieto kroky. Aký 

problém by mohol nastať ohľadom týchto nezvyčajných informácií v očiach 

niektorých čitateľov týchto Dialógov? 

Jedným problémom bola nepatričná predstava, že sa tieto udalosti budú diať 

v obrátenom poriadku, než akým sa riadi a podľa akého funguje Moje Stvorenie. 

Takže, akosi sa predpokladalo, že tieto udalosti začnú najskôr na planéte Nula 

v životoch Mojich predstaviteľov. A nielen to, ale že najskôr bude uvoľnený nový 

a odlišný aspekt Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti, na čo budú podniknuté 

všetky ostatné kroky. Nuž, toto je skutočne veľmi nepatričná predstava alebo 

záver, ktorý bol učinený na základe obsahu diskutovaného Dialógu. Realitou tejto 

situácie je to, že najskôr je tu vopred prichádzajúca energia týchto udalostí. Ako sa 

tá energia šíri, vchádza najskôr do najvnútornejšej, duchovnej dimenzie Môjho 

Stvorenia a s ňou súvzťažiacej Duchovnej Mysle každej sentientnej entity. Potom, 

ako je tam zaregistrovaná, postupuje a je zaregistrovaná v intermediárnej dimenzii 

a s ňou súvzťažiacej prostrednej mysli každej sentientnej entity. Potom vstúpi do 

vonkajšej a fyzickej dimenzie a s ňou súvzťažiacej vonkajšej mysle každej 

sentientnej entity. 

Keď už bola táto jednotlivá energia zaregistrovaná v tých troch dimenziách a na 

všetkých úrovniach sentientnej mysle, vtedy a len vtedy je sprístupnená Mojim 

predstaviteľom na planéte Nula, a pomocou nich a prostredníctvom nich je vložená 

do nevedomej časti ľudskej mysle, ako aj do nevedomých myslí všetkých 

obyvateľov Zóny Vymiestnenia. 

A teraz, tieto energie prinášajú len informácie o týchto udalostiach, nie však 

samotné udalosti, aby každého pripravili na to, čo má prísť. Taká príprava je veľmi 

nutným krokom v tomto procese, pretože každého chráni pred akoukoľvek 

možnosťou výskytu osudného šoku. 

Ďalším problémom môže byť v tomto ohľade nepatričná predstava, že uvoľnenie 

nového a odlišného aspektu z Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti predchádza 

všetky tieto udalosti. Keby to malo byť tak, bol by uvoľnený počas života tohto 

jednotlivého časového cyklu, ktorý je riadený a umožnený prostredníctvom úplne 

iného aspektu Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti. Uvoľniť niečo nové a odlišné 

do niečoho, čo má úplne odlišnú konotáciu, význam, účel a cieľ než to, čo sa 

nachádza v tom novom a odlišnom, by znamenalo zabrániť, aby sa zavŕšilo 

čokoľvek, čomu bolo určené, aby sa to zavŕšilo alebo dosiahlo. A nielen to, ale 

takým predčasným uvoľnením by ste ohrozili život všetkých nachádzajúcich sa 

v tomto časovom cykle, pretože ich život a žitie sú úplne a kompletne závislé od 

toho druhého aspektu Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti, ktorý riadi 

a umožňuje život tohto jednotlivého časového cyklu a všetkých jeho obyvateľov. 

Aby ste teda tomuto zabránili, zavediete najskôr prechodnú periódu, počas ktorej 
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sú myseľ a život každého reštrukturalizované, vynovené a prebudované a následne 

uvedené do súladu s novým a odlišným aspektom. Keď je to už v bode úspešného 

zavŕšenia tejto reštrukturalizácie, prebudovania a obnovy, vtedy a len vtedy 

uvoľním Svoj Nový a Odlišný Aspekt, ktorý bude riadiť nastávajúci časový cyklus. 

Tretí problém by bolo možné objaviť v niektorých vašich tendenciách očakávať, že 

všetky tieto dôležité veci sa budú diať počas vášho života na planéte Nula. Existuje 

možnosť, že robíte tú istú chybu, akú urobili Moji učeníci, očakávajúc, že Môj 

Druhý Príchod sa odohrá počas ich fyzického života. Môžem vás ubezpečiť, že je 

veľmi nepravdepodobné, že sa tieto veci udejú pred vaším odvolaním z planéty 

Nula. Taktiež vypočítavanie času je nesprávne. Ak vezmete do úvahy fakt, že tento 

časový cyklus, počítaný v ľudských časových mierach z našej pozície (nie 

vedeckej!), je v činnosti už asi 24 miliárd rokov; a ak jeho priebeh rozdelíte na štyri 

rovnaké fázy, potom by každá fáza trvala asi šesť miliárd rokov. 

A teraz, boli ste informovaní, že tento časový cyklus vstúpil do svojej poslednej 

fázy. V skutočnosti vstúpil v rámci tejto poslednej fázy do jej posledného úseku. 

Ak túto poslednú fázu rozdelíte na štyri úseky a ak je tento časový cyklus v bode 

počiatku svojho posledného úseku, potom by ste mali ešte stále asi jeden a pol 

miliardy rokov na zavŕšenie jeho priebehu. Samozrejme, toto sú typické ľudské 

meradlá. V pravej realite nie je priebeh tohto časového cyklu počítaný 

podľa ľudských časových prvkov, ale podľa kondície jeho stavu a procesu. 

Spomeňte si, Ja osobne som predpovedal, že tento úplne posledný úsek bude kvôli 

faktoru Veľkého Súženia, ktorým je pseudo-víťazstvo negatívneho stavu, značne 

skrátený, pokiaľ ide o jeho manifestáciu a priebeh. Takže v tomto zmysle by 

uvedených jeden a pol miliardy rokov mohlo znamenať niečo úplne iné v zmysle 

času, než by ste mali tendenciu myslieť si. Teda akékoľvek špekulovanie o čase by 

bolo v tomto ohľade totálne márnym a neproduktívnym pokusom. Mrhali by ste 

svojím vzácnym časom. 

Vidím v tvojej mysli otázku, Peter, ohľadom toho, ako do tohto všetkého zapadá 

Môj Druhý Príchod. 

Peter: Áno, máš pravdu. Prepáč mi, som však tak trochu zmätený ohľadom 

významu Tvojho Druhého Príchodu vzhľadom k tomuto všetkému. 

Pán Ježiš Kristus: Celý význam Môjho Druhého Príchodu môžeš považovať za 

zhrnutie všetkých týchto dianí. Ako si pamätáš z Nového Zjavenia Pána Ježiša 

Krista, bolo tam naznačené, že Druhý Príchod má veľa fáz. Vyššie opísané fázy 

môžeš tiež považovať za veľmi špecifické fázy Môjho Druhého Príchodu, ktorý 

vyvrcholí uzavretím tohto časového cyklu, trvalým zrušením a elimináciou 

negatívneho stavu a jeho finálneho produktu — ľudského života v jeho 

negatívnych aspektoch. Zavŕšenie uvoľnenia toho nového a odlišného aspektu 

Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti bude úplne posledným úsekom poslednej 

fázy Môjho Druhého Príchodu. V tom momente začne nový cyklus času a stavu. 
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Veľmi dôležitá objasňujúca poznámka: Keď hovoríme o rôznych časových 

cykloch, používame terminológiu fyzického multivesmíru. V nefyzickom 

multivesmíre, ktorý nie je časovo a priestorovo viazaný, je potrebné použiť 

termíny — cykly stavov a cykly ich procesov. Toto znamená, že je ustanovený 

nový stav, a keď je už ustanovený, začína svoj nový proces. Takže vždy, keď 

hovoríme o časových cykloch, úplne súčasne tým myslíme cykly stavov a ich 

procesov. Pamätajte si to! 

V tomto okamžiku by Som sa chcel venovať niektorým ďalším záležitostiam. V 

tvojom sobotňajšom telefonickom rozhovore s Tomom Oudalom bol nadhodený 

problém Deviatich Okruhov Stvorenia. Došlo tiež k otázke, či v určitom bode 

stavu, procesu, času a priestoru, atď., stvorím Desiaty Okruh Stvorenia. Vo 

všeobecnom zmysle je tebou koncipovaná idea ohľadom procesu nepretržitého 

tvorenia a udržiavania Môjho Stvorenia správna. Ako si pamätáš, v Novom Zjavení 

Pána Ježiša Krista bolo jasne naznačené, že vždy, keď je z Mojej Novej 

Prirodzenosti uvoľňované niečo nové, alebo keď Som získal Svoju Novú 

Prirodzenosť, ako dôsledok toho procesu bolo zo samotných energií toho procesu 

stvorené niečo nové, čo bolo pridané k súčasnému Stvoreniu. Toto je prirodzeným 

výsledkom samotnej Mojej Prirodzenosti. Ak Som Stvoriteľ a ak je Moja 

Prirodzenosť taká, že neustále a neprestajne tvorí, potom v tom prípade všetko, čo 

sa deje vo Mne, je premietané nielen k všetkým, ktorí už sú a existujú, ale má to za 

následok aj úplne nové stvorenie. S istotou môžete povedať, že proces tvorenia je 

vrodený Mojej Prirodzenosti. Neexistuje žiadny iný stav než stav tvorenia a všetko, 

čo sa ho týka. 

Dovoľ Mi však, aby Som ti niečo povedal: Keď sme sa pred pár rokmi zhovárali 

o Deviatich Okruhoch Stvorenia (v knihe Realita, mýty a ilúzie), hovorili sme 

v typickom teoretickom zmysle. Použili sme teoretickú konštrukciu, aby sme 

v pojmoch pochopiteľných pre vašu ľudskú myseľ načrtli, ako je štruktúrované 

Moje Stvorenie. Tie pojmy boli čírymi orientačnými bodmi. Neodrážajú skutočnú 

realitu štruktúry Môjho Stvorenia. Na základe toho niektorí z vás nesprávne 

usúdili, že tie Okruhy sú skutočné konkrétne fyzické entity. Je čas, aby ste presiahli 

toto nenáležité chápanie a to, ako si predstavujete štruktúru Stvorenia. V realite 

svojej štruktúry a prirodzenosti sú to čisté stavy a ich príslušné procesy, ktoré 

odrážajú duchovné faktory Stvorenia, tak ako sú vnímané, ponímané, 

manifestované, ako sa javia a ako sa aplikujú v rôznych dimenziách celkového 

multivesmíru. 

V momente, keď sa uskutočnila Moja Nová Prirodzenosť a v momente, keď bolo 

zavŕšené budovanie Nového Vesmíru, bol ustanovený transcendentný stav, proces, 

kondícia a všetko ostatné. Ako si pamätáš, tak Moja Nová Prirodzenosť vo Svojom 

Absolútnom Stave, Kondícii a Procese, ako aj prirodzenosť Nového Vesmíru vo 

svojom relatívnom stave, kondícii a procese, odzrkadľujú zjednocujúci, integrujúci 

a harmonizujúci princíp. Tento princíp a to, čo obsahuje, bolo vyžiarené k všetkým 

tým teoretickým Okruhom. Ako to obklopilo, preniklo a bolo absorbované 
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všetkými tými Okruhmi, ich rozdielnosť, odlúčenosť, ohraničenosť, či čokoľvek, 

čo do toho momentu mali, bolo odstránené a oni vzájomne splynuli, stanúc sa 

jedným Nekonečne Rozmanitým Stavom, Kondíciou, Procesom a Manifestáciou 

Stvorenia. Takže v tomto jednotlivom zmysle žiadne také okruhy už viac 

neexistujú. Zostali však ich súvzťažné faktory v duchovnom zmysle; to znamená, 

že nekonečná rozmanitosť manifestácie každého z nich duchovne súvzťaží 

s rôznymi duchovnými prvkami nachádzajúcimi sa v Novom Vesmíre, 

a v konečnom zmysle duchovne súvzťaží s rôznymi Absolútnymi Duchovnými 

Prvkami nachádzajúcimi sa v Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti. 

Táto individuálna rozmanitosť môže budiť dojem, že také Okruhy ešte stále 

existujú, zatiaľ čo v skutočnosti sú len aspektmi toho istého zdroja a integrujúcej 

jednoty — Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti a prirodzenosti Nového Vesmíru. 

Na druhej strane, počas transmisie Môjho Nového Zjavenia vo všetkých jeho 

zdrojoch vám bolo veľakrát povedané, že nič nie je také isté, na žiadnom mieste a v 

žiadnom čase. A predsa, niektorí z vás aj naďalej lipnú na starom a prežitom 

ponímaní všetkého, čo vám bolo doposiaľ povedané. Je múdrosťou a zrelosťou 

vášho vnímania a chápania, aby ste zistili tento fakt a aby ste sa posunuli 

k vyššiemu chápaniu všetkých pojmov, ideí, slov, opisov, termínov, konštrukcií, či 

čohokoľvek, o čom sme hovorili v minulosti. 

Áno, než bola ustanovená Moja Nová Prirodzenosť a než bol stvorený Môj Nový 

Vesmír, skutočne existovala do určitej miery separácia, izolácia, rozdiel, hranice 

a odlišnosti. Popri týchto hraniciach mohol ľahko vzniknúť dojem, že sú 

konkrétnymi a hmatateľnými Okruhmi. A v určitom zmysle, aspoň z pozície 

vonkajšej mysle každého, boli. Už to však viac nie je tak. Inak by získanie Mojej 

Absolútnej Novej Prirodzenosti bolo neproduktívnym a márnym pokusom. Aký by 

bol účel podniknutia takého dôležitého a rozhodujúceho kroku, keby sa v dôsledku 

tej zmeny nikto iný a nič iné nezmenilo? Ak je Moje Stvorenie vo všetkých 

aspektoch svojho bytia a existencie v postavení absolútnej závislosti na 

čomkoľvek, čo sa deje so Mnou a vo Mne, potom v tom prípade akákoľvek zmena 

vo Mne a so Mnou bude mať okamžitý ohromný dopad na všetkých a všetko 

v Mojom Stvorení, a v dôsledku toho by sa rovnako aj Moje Stvorenie vo svojom 

relatívnom postavení od základu zmenilo podľa Mojich Absolútnych Zmien. 

Dokonca aj vo vašom pseudo-svete a v negatívnom stave vo všeobecnosti nie je nič 

také, aké to bývalo predtým, než Som Sa zmenil. Sami si to môžete overiť. Len 

porovnajte, aký býval život v minulom storočí, či dokonca pred dvadsiatimi rokmi 

a uvidíte, že nič nie je také isté. Všetky tieto zmeny, či už pozitívne v pozitívnom 

stave, alebo negatívne v negatívnom stave, odrážajú zmenu a sú dôsledkami zmeny 

v Mojej Absolútnej Prirodzenosti. Ako si pamätáš, akákoľvek zmena v pozitívnom 

stave, ktorá vždy vyplýva zo zmeny v Mojej Prirodzenosti, má bolestivý dominový 

efekt na každého v negatívnom stave a v ľudskom živote. Preto musia obyvatelia 

negatívneho stavu a planéty Nula niečo robiť, aby odstránili tú bolestivú reťazovú 

reakciu. Ako viete, oni nechcú nič meniť. Ale na základe zákona príčiny a následku 
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sú uvedení do pozície reakcie na všetko, čo sa deje v pozitívnom stave. Preto sa aj 

oni od základu menia. Zvyčajne sa stávajú negatívnejšími, horšími, zúrivejšími, 

vražednejšími, prefíkanejšími, rafinovanejšími a domýšľavejšími. Pokiaľ ide o 

vonkajšie technológie, tam si napredujú po svojom. 

Nuž, tento faktor odzrkadľuje v negatívnom stave jeho protichodný trend ku 

všetkému, čo sa deje v pozitívnom stave. Preto, zatiaľ čo v pozitívnom stave sa 

každý v dôsledku zmien v Mojej Prirodzenosti stáva viac a viac produktívnym, 

konštruktívnym, tvorivým, užitočným, osožným, nápomocným, pozitívnym, 

dobrým, milujúcim, múdrym, láskavým, chápavým, akceptujúcim, súcitným, 

empatickým, objektívnym, poctivým, spravodlivým, milosrdným, odpúšťajúcim, 

radostným, šťastným, baviacim sa, súc pokojný a v pohode; v negatívnom stave tie 

isté zmeny dosahujú presný opak týchto čŕt a charakteristík. Ako vieš, vyvolávajú 

len to, čo je vrodené povahe negatívneho stavu. 

Ako teda z týchto faktov vidíš, nič, absolútne nič, nie je v ničom a v nikom také 

isté. Rovnakosť, ktorú zažívate vo svojom ľudskom živote a v negatívnom stave vo 

všeobecnosti, len vyzerá rovnako pri pozorovaní zvonku, ako sa to javí na scéne. 

Za scénou to však nie je rovnaké a nikdy nemôže byť opäť rovnaké. A takto to je. 

Ako teda vidíš, Peter, tvoja mierna frustrácia, ktorú si vyjadril v úvodných 

poznámkach tohto jednotlivého Dialógu, odhalila potrebu hovoriť o týchto faktoch. 

Preto poslúžila dobrému účelu. 

Peter: Nikdy by som si nepomyslel, že by sme takto skončili. Vidím však 

nesmierny význam tejto pripomienky. Je dnes ešte niečo, o čom by Si chcel 

hovoriť alebo čo by Si chcel uviesť do našej nespoľahlivej a obmedzenej 

pozornosti? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, je. Potrebujeme si pohovoriť o niečom ďalšom. 

Najskôr by Som však chcel, aby si si dal prestávku. 

Peter: Výborne, dám si prestávku. 

(Po prestávke) 

Peter: Táto prestávka skončila ako veľmi dlhá prestávka. Ako vieš, naša oblasť 

mala určitý problém. Boli sme bez elektriny viac ako 14 hodín. Počas toho sa nič 

nedalo robiť. Medzitým som dostal dve otázky od Dr. Ardyth Noremovej, ktorá 

prosí o objasnenie niektorých záležitostí diskutovaných v Dialógu 106. Máš nejaký 

komentár ohľadom tohto nezvyčajného prerušenia? 

Pán Ježiš Kristus: Táto udalosť veľmi jasne upozorňuje na prirodzenosť ľudského 

života. Ak si dôkladne analyzuješ všetky aspekty štruktúry ľudského života, 

nenájdeš ani jednu oblasť, áno, ani jedinú, ktorá by nebola závislá od nejakých 

vonkajších faktorov. Vypadla vám elektrina a všetko sa takmer paralyzovalo. 

V podstate si nemohol robiť nič, pretože všetko, čo si chcel urobiť, bolo závislé od 

tej elektriny. Máš tu teda vynikajúcu ilustráciu postavenia na hlavu všetkého, 
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z čoho sa skladá ľudský život a život negatívneho stavu vo všeobecnosti. Namiesto 

toho, aby bolo prostredie regulované a závislé od sentientnej mysle, ako je to 

v pozitívnom stave Môjho Stvorenia, v negatívnom stave a v ľudskom živote 

väčšina faktorov pochádza a závisí od nejakého vonkajšieho environmentálneho 

vstupu. Všetka technológia ľudského života je dobrým svedectvom tohto faktu. 

Všetko je urobené takým spôsobom, aby to učinilo ľudský život závislým od 

nejakých prístrojov alebo od nejakých konštrukcií technickej a/alebo 

technologickej povahy. Vždy, keď dôjde u niektorého z nich k zlyhaniu, váš 

každodenný život je narušený a všetko sa takmer zastaví. V dôsledku toho veľmi 

frustrovane posedávate, čakajúc, kedy bude vykonaná oprava. Aké je to márnivé 

a márne usporiadanie! 

Keď však vezmete do úvahy potrebu aktivácie negatívneho stavu a fabrikácie 

ľudského života, potom v tom prípade by ste nemali žiadne iné východisko, než sa 

podstatne odchýliť od toho, akým spôsobom je štruktúrovaný život v pozitívnom 

stave. Toto sa týka toho faktora, ako je štruktúrovaná ľudská myseľ v porovnaní so 

sentientnou mysľou v pozitívnom stave. Keby sa mali fabrikátori ľudí držať 

konštrukčného plánu sentientnej mysle, aká je v pozitívnom stave, nikdy by 

nemohli vytvoriť životný štýl, ktorý by bol úplne odlišný od čohokoľvek, čo je 

obsiahnuté v životnom štýle pozitívneho stavu. V tom prípade by nikdy nemohlo 

dôjsť k ilustrácii a demonštrácii typického ľudského života a toho, aké to je byť 

ľudským tvorom. 

Ako vieš, v pozitívnom stave je sentientná myseľ všetkých jeho obyvateľov 

štruktúrovaná takým spôsobom, aby úplne a kompletne ovládala ich príslušné 

prostredie. Špecifické energie, ktoré sú nepretržite uvoľňované počas aktivít 

hociktorej sentientnej mysle (na základe jej myšlienkových procesov a všetkých 

ostatných duševných procesov), sú zameriavané, medzi mnohými inými vecami, 

na riadenie jej prostredia, činiac ho závislým od toho, čo chce a aké ho chce mať 

sentientná myseľ. Takže akékoľvek vnútorné-duchovné, intermediárne-duševné, 

alebo externé-fyzické prostredie plne odzrkadľuje tento riadiaci princíp akejkoľvek 

sentientnej mysle. 

V ľudskom živote je situácia iná. Aj keď všetky vynálezy akýchkoľvek 

technologických konštrukcií pôvodne vzišli z objavov ľudskej sentientnej mysle, 

boli/sú zameriavané na ich vonkajšie umiestnenie takým spôsobom, aby učinili 

ľudský život od seba závislým, namiesto toho, aby boli ony závislé od energií 

ľudskej sentientnej mysle. Ako teda z tohto môžete vidieť, tie vonkajšie technické 

prístroje ovládajú väčšinu aspektov každodenného žitia ľudí a ľudia sa na nich 

stávajú závislými. 

Táto situácia je výsledkom štruktúry ľudského mozgu a jeho nervovej sústavy, 

pomocou a prostredníctvom ktorých je ľudskému duchu a jeho duši umožnené 

realizovať svoj špecifický a jedinečný život. Ako vieš vďaka svojej psychologickej 

a neurologickej odbornosti, ľudský mozog funguje len asi na päť percent svojej 
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kapacity. Jeho zvyšok drieme či spí. V niektorých zriedkavých prípadoch, 

u takzvaných géniov, môže fungovať asi na desať percent svojej kapacity, no nikdy 

nie viac. Avšak aj pri tejto desaťpercentnej kapacite jestvujú určité medze v tom, 

ako bude taký prípadný ľudský génius prejavovať svoje schopnosti. Je takmer 

nemožné nájsť génia, ktorý by bol schopný rovnako pracovať vo všetkých 

oblastiach ľudských snáh. Jeho/jej genialita je zvyčajne obmedzená na jednu alebo 

dve, zriedkakedy tri oblasti jeho/jej odborných znalostí. 

Takže, aké silné sú energie, ktoré môžu ľudské myšlienkové a duševné procesy 

uvoľňovať a vyžarovať do svojho prostredia, aby boli schopné riadiť ho bez 

použitia nejakých vonkajších prostriedkov na ten účel? Také energie sú pri piatich 

percentách, ba dokonca pri desiatich percentách tak slabé, že majú veľmi malý 

vplyv na svoje životné prostredie. Viete si predstaviť, čo by sa stalo, keby mal 

ľudský mozog fungovať na úrovni 80   90 % svojej kapacity — ako je to 

v pozitívnom stave? V tom prípade by ľudský duch a jeho duševnosť mohli 

pomocou svojho mozgu vytvárať také silné energie, že by boli schopné veľmi 

ľahko riadiť všetky svoje environmentálne potreby zo svojho vnútra, a nie zo 

svojho vonkajška (ako je to pri súčasnej úrovni ich fungovania). 

Vezmite si napríklad vašu elektrinu. Energia akéhokoľvek ducha a jeho duševnosti, 

a následne jeho fyzického mozgu je z veľkej miery elektrická energia, alebo s čím 

táto duchovne súvzťaží. Vo vyššom zmysle sú elektrické energie odnožou 

duchovných sexuálnych energií, ktoré sú transmitované k všetkým žijúcim 

a dýchajúcim sentientným, ako aj k všetkým nesentientným entitám, aby k nim 

preniesli ich individualizovaný a zosobnený špecifický život. Takže, ak by ste mali 

k dispozícii 80 až 90 % funkcie svojho mozgu, počas svojich duchovných, 

duševných a fyzických aktivít by tento produkoval také silné energie, že po 

nasmerovaní ich do elektrickej sústavy by vyprodukoval elektrinu takej hodnoty, 

že by mohla zásobovať celé mesto veľké asi ako napríklad Santa Barbara počas 

piatich po sebe idúcich, nepretržitých rokov. V tom prípade by ste nemuseli čakať 

na nejakého odborníka, aby vám opravil spadnuté elektrické vedenie, či čo 

spôsobilo vypadnutie elektriny, ale namiesto toho by ste nasmerovali určitú časť 

svojich duchovných, duševných a fyzických energií napríklad do elektrického 

obvodu svojho domu, čo by okamžite obnovilo potrebnú elektrinu. A takto sa majú 

veci v pozitívnom stave Môjho Stvorenia, na všetkých jeho úrovniach a vo 

všetkých jeho dimenziách. Pomocou a prostredníctvom súvzťažných faktorov 

týchto procesov sa šíria týmto spôsobom od najvnútornejšej, duchovnej dimenzie 

až po najzovňajšiu, fyzickú dimenziu. 

Samozrejme, ako bolo uvedené vyššie, keby mal ľudský mozog takúto kapacitu, 

nikdy by nebolo možné dosiahnuť ilustráciu a demonštráciu prirodzenosti 

negatívneho stavu alebo prirodzenosti toho iného typu života, než je život 

pozitívneho stavu. V tom prípade by na základe svojich dômyselných schopností 

bol schopný veľmi rýchlo odhaliť, o čo všetko ide ohľadom pravej prirodzenosti 

a účelu negatívneho stavu. Keby mal vypátrať skutočný význam a účel aktivácie 
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negatívneho stavu, okamžite by celý experimentálny proces anuloval. V tom 

prípade by z celého usporiadania negatívneho stavu a jeho pseudo-života, ako ani 

z ľudského pseudo-života nebolo možné získať žiadne rýdze a pravé poučenie. 

Toto je dôvod, prečo bolo nevyhnutné obmedziť funkciu ľudského mozgu na 5 či, 

veľmi zriedka, na 10 percent jeho kapacity. 

Ďalším dôležitým faktorom tohto negatívneho usporiadania bolo to, ako boli 

ľudské telo a jeho genetický kód vyfabrikované pomocou a prostredníctvom ich 

génov. Ak si dôkladne analyzujete ľudský genetický kód, ktorý je známy aj vašim 

vedcom-genetikom, objavíte veľmi zaujímavý fenomén. Deväťdesiatdeväť celých 

deväť desatín (99,9) percenta ľudských génov, vo všetkých ľudských tvoroch, od 

úplného počiatku ich fabrikácie až po posledného súčasne žijúceho ľudského tvora, 

bez ohľadu na ich rasu, farbu ich pokožky, environmentálne, rodinné, sociálne či 

akékoľvek iné faktory, je presne rovnakých. Akákoľvek diverzita v tomto ohľade 

vyplýva len z tej biednej desatiny percenta. Okrem toho, väčšina variácií vo 

zvyšnej jednej desatine percenta sa neobjavuje ako zhluk v zemepisných oblastiach 

alebo rasových skupinách, ale namiesto toho sú roztrúsené po celej zemeguli. Aby 

sme to povedali inak, táto jedna desatina percenta, ktorá činí každú jednu osobu 

jedinečnou, je rozptýlená v ostatných jedinečných genómoch po celej vašej planéte, 

spájajúc všetkých ľudí do spletitej motanice vzájomných vzťahov a vzájomnej 

závislosti. Táto motanica sa tiahne úplne zdola až nahor. Všetky anatomické 

odlišnosti napríklad medzi ľuďmi a šimpanzmi, vrátane jedinečných ľudských 

duševných procesov, vznikajú z jemných zmien v pár génoch, ktoré riadia vývoj 

plodu. Deväť desatín ľudských génov je identických s génmi myši; viac ako tretina 

génov červa je spoločná s tými ľudskými, a, genómicky povedané, dokonca aj 

baktérie sú vašimi príbuznými. 

Čo vám hovorí táto situácia? Prečo by vôbec existovalo také usporiadanie, činiace 

vaše ľudské telá, geneticky povedané, tak uniformnými nielen voči sebe navzájom, 

ale aj voči všetkým zvieratám, počínajúc primátmi až celkom k subcelulárnym 

entitám, akými sú napríklad baktérie? Toto usporiadanie úmyselne navrhli pôvodní 

pseudo-tvorcovia. Pre túto voľbu existovali dva primárne dôvody (okrem 

niektorých ďalších sekundárnych dôvodov). Prvým bola vedecká potreba odlíšiť sa 

od podobnosti s čímkoľvek vôbec, čo bolo dané v pozitívnom stave. Akákoľvek 

podobnosť, vedecky povedané, by anulovala celý experiment. Negatívny stav by 

nemohol byť nijakým spôsobom aktivovaný, keby sa mal riadiť tou istou 

štruktúrou, aká bola v pozitívnom stave. 

V pozitívnom stave Môjho Stvorenia každá jednotlivá sentientná entita, to je jedno 

kde, v ktorom čase alebo na ktorej úrovni bytia a existencie sa nachádza, je 

jedinečná vo všetkých aspektoch svojho bytia — od najvnútornejšieho vnútra 

svojho ducha až po najzovňajšiu časť svojho tela. Ani jeden gén, alebo s čím taký 

gén súvzťaží na duchovnej a intermediárnej úrovni, nie je nikdy taký istý ako gén 

ktorejkoľvek inej sentientnej entity. Áno, tieto jedinečné gény alebo ich duchovné 

súvzťažnosti pramenia z toho istého zdroja — zo Mňa. Ako však vieš, každá 
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sentientná entita pochádza z jedinečného prvku alebo jeho idey, nachádzajúceho sa 

v Mojej Absolútnej Štrukturálnej Integrite, dávajúc tej entite jedinečný život. 

V Mojom Absolútnom Stave sú všetky také prvky — prítomné vo svojich 

nekonečných a nevyčerpateľných počtoch — nekonečne jedinečné a odlišné vo 

svojej prirodzenosti a obsahu, aby tam nebol ani jediný, áno, ani jediný, ktorý by 

bol geneticky totožný (obrazne povedané), ba dokonca čo i len podobný nejakému 

inému, s jedinou výnimkou, že všetky pochádzajú zo Mňa. Ako vidíte, vo Mne 

nemôže byť nič nadbytočné/duplicitné. Inak by som nebol Absolútny. Akákoľvek 

nadbytočnosť/duplicita, dokonca i v tom najnepatrnejšom prvku, by vopred 

vylučovala Stav Mojej Absolútnosti. 

Keby sa mali pseudo-tvorcovia pri takom usporiadaní riadiť podľa tej istej 

koncepcie, pokiaľ by to bolo možné urobiť, nikdy by nemohli aktivovať negatívny 

stav. V tom prípade by medzi nimi dvoma nebol nijaký rozdiel. Takže, ak je 

pozitívny stav založený na fundamentálnych princípoch jedinečnosti, individuality, 

zosobnenia a nezávislosti od akýchkoľvek vonkajších, alebo vzájomne závislých 

faktorov každej jednotlivej entity, nech sa tá entita nachádza kdekoľvek 

a v akejkoľvek dobe, potom, v tom prípade, aby ste aktivovali negatívny stav, 

potrebujete prísť s ideou rovnakosti, uniformity, vzájomnej závislosti a závislosti 

od vonkajších činiteľov. 

Vyššie je povedané, že „pokiaľ by to bolo možné urobiť“. Dôvod, prečo to bolo 

formulované tak, je vo fakte, že nech by sa ktokoľvek akokoľvek usilovne pokúšal 

vyprodukovať alebo vyfabrikovať akýkoľvek typ života podľa svojho vlastného 

náčrtu alebo idey, nech by ten život vyzeral akokoľvek dokonale, skončil by tým 

istým typom rovnakosti, uniformity, vzájomnej vonkajšej a vnútornej závislosti 

a závislosti od vonkajších činiteľov, ako predviedli pseudo-tvorcovia. Dôvod 

takého výsledku tkvie vo faktore relativity každej sentientnej mysle. Nič relatívne 

nemôže obsahovať nekonečné a nevyčerpateľné variety všetkých prvkov, ktoré by 

novým životným formám poskytovali nekonečnú rozmanitosť, individuálnosť, 

nezávislosť alebo čokoľvek vôbec, čo sa nachádza v životných formách 

vznikajúcich v Mojom Absolútnom Stave. 

Druhý dôvod tohto negatívneho usporiadania tkvie vo fakte samotného vedeckého 

experimentálneho návrhu. Aby bol akýkoľvek experiment platný, pre každý 

subjekt experimentu potrebujete vytvoriť presne tie isté podmienky, aby ste s nimi 

všetkými mohli narábať a ovplyvňovať ich presne tým istým spôsobom a presne 

v tej istej miere. Viete si predstaviť tú vedeckú nočnú moru, keby bol každý 

vyfabrikovaný človek vo svojom fyzickom vybavení alebo vo svojom fyzickom 

balení, reprezentovanom jeho/jej ľudským telom, úplne a kompletne odlišný vo 

svojej genetickej konštitúcii od všetkých ostatných ľudských tiel? Keby to malo 

byť tak, pseudo-tvorcovia by nemohli sledovať vývoj a funkciu ľudí takým 

spôsobom, akým to navrhovali. A nielen to, ale nemohli by manipulovať 

a ovplyvňovať ľudský vývoj v súlade so svojím presne navrhnutým vedeckým 

plánom. Celý projekt by bol mimo ich kontroly. A aj keby duch a duša každého 
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takého ľudského jedinca boli odlišné a jedinečné, predsa len by boli nútené 

fungovať a prejavovať sa pomocou a prostredníctvom toho istého typu tela, ktoré 

by obmedzovalo ich schopnosť prejaviť sa vo svojej plnej výkonnosti a ktoré by 

ich činilo závislými od výkonnosti a obmedzení toho tela, a nie naopak, ako je to 

v pozitívnom stave. 

Toto usporiadanie bolo jedným z hlavných cieľov vedeckej experimentálnej 

koncepcie pôvodných pseudo-tvorcov. Ako viete z Nového Zjavenia Pána Ježiša 

Krista, otázka, ktorú vtedy mali, znela presne takto: Aký by bol výsledok, keby 

mali vyfabrikovať určité veľmi špecifické typy fyzických tiel, ktoré by mali 

paušálne to isté genetické zloženie, a do takých tiel by vohnali ducha a dušu, 

obmedziac ich funkciu limitmi tých geneticky presne rovnakých tiel, a súčasne by 

tie telá učinili závislými od ich vonkajších environmentálnych faktorov? 

Okrem toho, čo by sa stalo, keby dali tie isté genómy, aké sa nachádzajú v tých 

ľudských telách, všetkým zvieratám, až po baktérie, mikróby, jednobunkové nižšie 

životné formy, atď.? Alebo naopak: keby použili všetky zvieracie gény 

a vyfabrikovali všetky ľudské telá podľa tej istej genetickej štrukturálnej vzorky, 

akú majú zvieratá, od jednobunkových životných foriem alebo subelementárnych 

nižších životných foriem až po primáty? Začali s jednobunkovými nižšími 

životnými formami a z nich vyvinuli evolučným spôsobom všetky ostatné zvieracie 

životné formy, pokiaľ nedospeli k primátom, z génov ktorých — teraz už 

obsahujúcich všetky gény všetkých ostatných životných a nižších životných foriem 

— vyfabrikovali typické ľudské telo, do ktorého vohnali ľudských duchov a duše. 

Z tohto projektu bolo možné odvodiť jeden z najdôležitejších faktorov, že život na 

planéte Nula sa vyvinul evolučným spôsobom, bez akéhokoľvek angažovania sa 

akéhokoľvek Boha alebo Jeho/Jej duchovných faktorov. Počas tohto vývoja 

neexistovala alebo nebola vzatá do úvahy nijaká duchovnosť, nijaká individualita, 

nijaká osobnosť, nijaká nezávislosť, nijaká slobodná vôľa alebo voľba, nijaký 

vnútrajšok a nič tej povahy. Namiesto toho bola hlavnou hnacou silou ľudského 

života len nevyhnutnosť, rovnakosť, uniformita, závislosť, vonkajšie faktory 

a podobné charakteristiky. A takto mohol byť založený negatívny stav a jeho 

finálny produkt — ľudský život. Aby sa zachovalo určité zdanie rozmanitosti, 

jednej desatine percenta tých génov bolo dovolené, aby boli jej činiteľom, dávajúc 

vznik rozdielnym rasám, farbe pleti a ich príslušným sociálnym a kultúrnym 

odlišnostiam. Všetky sú však povrchné a vonkajšie, nemajúce nijaký dopad alebo 

nemajúce nijakú schopnosť zmeniť pôvodný štrukturálny dizajn ľudského 

genetického kódu. Nech je akokoľvek, ľudský duch a duša nemajú v tejto veci 

nijakú inú voľbu, než fungovať pomocou a prostredníctvom toho špecifického 

ľudského tela. Odtiaľ teda všetky obmedzenia a problémy ľudského života. 

V tomto momente by Som chcel, aby sme o tejto záležitosti prestali rozprávať 

a aby sme sa venovali otázkam Ardyth, ak smiem. 
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Peter: Samozrejme, že smieš. Rada by mala vysvetlenie nasledovných záležitostí: 

1. Naskytuje sa diskusia o následkoch pozitívnych a negatívnych myšlienok. Ľudia 

z new age hovoria, že naše myšlienky vytvárajú našu realitu a udalosti v našich 

životoch — už roky. Aký je rozdiel medzi tým, čo sa učí tu, a tým, čoho 

zástancami sú oni? 2. Pokiaľ ide o diskusiu o Mojžišovi, ako je možné, že 

perspektíva jednej osoby je schopná rozhodnúť o výsledku celého Izraela? Nie sú 

aj oni jedinečnými a nezávislými sentientnými bytosťami? Nedáva to príliš veľa 

moci a vplyvu jednej osobe a jednej role? Čo ak by tá osoba urobila vážnu chybu? 

Boli by všetci z Izraela skutočne uväznení v negatívnom stave? 

Pán Ježiš Kristus: Koľkokrát vám bolo všetkým počas transmisie Môjho Nového 

Zjavenia naznačené, že negatívny stav rád vyberá niektoré idey obsiahnuté 

v Mojom Starom Zjavení, a teraz aj v Mojom Novom Zjavení, a využíva ich na 

svoje vlastné negatívne a zlé ciele, prikrášľujúc ich svojimi vlastnými skresleniami 

a lžami, aby mohol nakaziť všetkých tých početných prívržencov svojich učení 

alebo ideí? A koľkokrát sme použili metaforu barelu dechtu a lyžičky medu, aby 

sme zobrazili, čo sa stane niečomu dobrému a pozitívnemu, ak je to absorbované, 

pohltené a pochované pod horami skreslení a lží, stanúc sa úplne nepoužiteľným, 

bezmocným a neproduktívnym? Čo vám hovorí tento fakt? Že akékoľvek učenia, 

ktoré v súčasnosti existujú na vašej planéte, vrátane takzvaného hnutia new age, 

dokážu a môžu v sebe obsahovať také idey pravdy, ktoré sa využívajú, aby ľudí 

kazili, zavádzali, miatli a vymývali im mozgy, aby uverili, že keď obsahujú také 

pravdivé idey, potom aj všetko ostatné v ich vyhláseniach musí byť pravdivé 

a správne. A presne toto je účel, kvôli ktorému vlastnia také ukradnuté pozitívne 

a pravdivé idey, aby spôsobili, že všetky ich skreslenia a lži budú prijaté ako 

pravda, odzrkadľujúc pravú realitu pozitívneho stavu. Nedajte sa ničím z toho 

oklamať. Okrem toho, ich definícia toho, čo je pozitívne, respektíve negatívne, nie 

je taká istá ako naša. Oni vychádzajú z vonkajška, z pozície negatívneho stavu, 

v ktorom sú ukotvení. My vychádzame z vnútrajška, z pozície pozitívneho stavu, 

kde nie sú koncipované nijaké skreslenia a lži. Také rozdielne postavenie dáva tým 

istým vyhláseniam úplne odlišný význam. 

Pokiaľ ide o Mojžiša, postoj Ardyth je postojom z perspektívy súčasnej doby, a nie 

postojom z perspektívy vtedajšej doby. Také pojmy ako jedinečnosť, individualita, 

nezávislosť, sloboda voľby a podobné charakteristiky neboli nikomu známe. V 

skutočnosti by sa im vtedy vysmiali. Vtedy, až do doby Môjho Prvého Príchodu, 

prichádzal každý na planétu Nula (a toto opakujeme stále dokola), aby zobrazoval 

život a žitie na základe nevyhnutnosti, a nie slobody voľby, ako aj na základe 

výlučne vonkajších príkladov. Za takých okolností jedna osoba mohla ovplyvňovať 

osud celého národa počas mnohých budúcich storočí. Vaša ľudská história je plná 

takých príkladov. V prípade Mojžiša bola situácia oveľa odlišnejšia a oveľa 

nebezpečnejšia, pretože on bol jediným Mojím predstaviteľom. V očiach detí 

Izraela rozprával a jednal v Mojom mene. Ako vieš, veľmi sa ho obávali, kvôli 

Mojej intenzívnej prítomnosti v ňom a s ním, a vždy, keď vyšiel von, aby k nim 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Druhý diel 

- 82 - 

prehovoril, musel si zahaliť tvár, aby sa na neho mohli pozerať a počúvať, čo im 

hovorí. Preto čokoľvek, čo povedal, alebo celé jeho správanie, všetko to bolo 

vnímané tak, akoby som to bol Ja, kto im to hovorí a kto sa tak správa. Nebol to 

teda Mojžiš sám, kto by spôsobil ich uväznenie v negatívnom stave, ale Ja osobne. 

Takže keď Mojžiš urobil svoju jedinú chybu, keby Som mu nemal odňať výsadu 

vstúpiť do takzvanej Zasľúbenej zeme, predpokladalo by sa, že som to bol Ja, kto 

urobil tú chybu. V tom prípade by deti Izraela nemali žiadnu inú voľbu, než usúdiť, 

že nie Som Absolútny, že Som tak obmedzený ako ony, a preto vôbec nepotrebujú 

ohľadom seba nič zmeniť. Odtiaľ teda uväznenie v negatívnom stave naveky. Nie 

je to teda tak, akoby jedna osoba mala takú nesmiernu moc nad všetkými (aj keď 

vo vašej histórii je veľa príkladov toho, že je to tak), ale bol som to Ja, kto mal túto 

najvyššiu moc, ktorú reprezentovala Mojžišova rola a pozícia. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto odpoveď a za všetko, čo Si nám zjavil 

v tomto Dialógu. Je ešte niečo, o čom by Si dnes chcel hovoriť? 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Nie, dnes nie. Je jedna téma, ktorú 

potrebujeme prediskutovať, no pre teba je veľmi háklivá, chúlostivá a ťaživá. Preto 

by Som odporúčal, aby sme sa ňou zaoberali v osobitnom Dialógu. Nateraz choď a 

vykonaj si ďalšie povinnosti, o ktoré sa potrebuješ postarať. Prajem ti príjemný 

a pokojný deň. 
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Sto Ôsmy Dialóg 

24. septembra 1999 

Peter: Aby som Ti povedal úprimnú pravdu, k tomuto Dialógu pristupujem 

s veľkou nechuťou a znepokojením. Záležitosť, ktorej by Si sa chcel venovať, 

môže niektorým čitateľom spôsobiť problémy. Veľmi sa obávam, že by mohla 

niektorých čitateľov odpudzovať, odradiac ich od ďalšieho čítania týchto Dialógov, 

alebo by dokonca Tvoje Nové Zjavenie mohli úplne odmietnuť. Ako vidíš, som 

značne zablokovaný ohľadom ďalšieho pokračovania. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, chápem tvoju ľudskú nepríjemnú situáciu. Nechceš 

byť odmietnutý, a ešte menej chceš, aby ktorýkoľvek čitateľ týchto Dialógov 

odmietol Moje Nové Zjavenie, alebo aby ho prestal podporovať akýmikoľvek 

prostriedkami, ktoré má k dispozícii alebo ktoré uprednostňuje. Dovoľ Mi, aby 

Som tebe a všetkým čitateľom týchto Dialógov povedal niečo dôležité. Čokoľvek, 

čo bude nasledovať, nebude mať nijakým spôsobom za cieľ vôbec nikoho 

zavrhovanie, odsudzovanie, odmietanie, odrádzanie alebo zraňovanie. 

Namiesto toho je účelom objasnenie, poučenie, pochopenie a videnie vecí za 

scénou, aby každý zainteresovaný dostal príležitosť náležite napraviť a skorigovať 

svoje chápanie a spôsob, akým vníma a prijíma roly, pozície a úlohy niektorých 

iných osôb, súc pod ich vplyvom alebo považujúc ich za takých, akí v pravej realite 

svojho pôsobenia nie sú. A tiež, poskytnutie veľmi vhodnej príležitosti, aby sa 

fungovanie týchto osôb zmenilo a aby prijali svoju novú rolu — stať sa Mojimi 

predstaviteľmi na planéte Nula. Samozrejme, všetky tieto potrebné korekcie 

a nápravy musia všetci zaangažovaní urobiť len a len vtedy, ak sa tak rozhodnú na 

základe svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby, uznajúc a prijmúc fakt, že ich 

skutočne potrebujú urobiť, alebo že niektorí z nich skutočne potrebujú odstúpiť od 

svojej súčasnej negatívnej roly a funkcie a prijať odo Mňa novú. 

Dôležité je tu uvedomiť si, že ste vstúpili do veľmi rozhodujúceho obdobia 

v histórii ľudstva a vo svojej vlastnej role a pozícii. Aby všetko postupovalo tak, 

ako by to malo v súlade s Mojimi plánmi postupovať, je veľmi dôležité, aby ste 

všetko, a hlavne každého vo svojom vnímaní a chápaní uznali za toho/to, kým/čím 

skutočne je a aký bol jeho/jej pôvodný účel, kvôli ktorému sa každý stal tým, 

kým/čím skutočne je a kvôli ktorému každý prijal rolu a pozíciu, v ktorej sa 

v súčasnosti nachádza. 

Inými slovami, aby ste pokročili ďalej, potrebujete napraviť veci a skorigovať 

všetky nevhodné vnemy ohľadom kohokoľvek alebo čohokoľvek. Ide tu o to 

a potrebné je tu to, aby ste zistili pravdu v tejto veci a bezvýhradne ju prijali, bez 

ohľadu na to, aký máte názor alebo čo si myslíte, alebo za čo považujete niekoho 

alebo niečo vo svojej vlastnej mysli; a bez ohľadu na to, aký je váš súčasný vzťah k 

tým osobám. 
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Zvážte tento faktor: Čo by sa mohlo stať, keby ste naďalej verili a akceptovali, že 

niekto alebo niečo je tým, kým/čím nie je? V tom prípade by ste akceptovali 

vyložené lži a mali by ste totálne skreslený pohľad na roly a pozície tých osôb. Ak 

ste vo všetkých ostatných aspektoch svojho života a postoja na správnej koľaji, ale 

vo vzťahu k niektorým iným osobám sa držíte nesprávneho názoru na to, kto sú 

a aká je ich skutočná rola v tomto všetkom alebo vo vzťahu k Môjmu Novému 

Zjaveniu, potom v tom prípade by ste sa prostredníctvom pridržiavania sa tohto 

nevhodného názoru stali pre renegátov terčom a oni by začali nebadane 

ovplyvňovať váš život a mohli by vás odviesť od vašej správnej duchovnej cesty 

a od toho, aby ste boli naďalej Mojimi pravými predstaviteľmi. Kvôli tomuto 

veľmi realistickému nebezpečenstvu potrebujeme v tejto jednotlivej dobe hovoriť 

o tejto záležitosti, aj keď sa ty, Peter, tak zdráhaš venovať sa tomu, trpiac mukami 

a súc veľmi nešťastný ohľadom potreby urobiť to. 

Nuž, na každej križovatke príchodu niečoho nového a odlišného do centra 

pozornosti na všetkých úrovniach bytia a existencie, ako aj na všetkých úrovniach 

pseudo-bytia a pseudo-existencie, je každý uvedený do pozície voľby — buď na 

základe svojej slobodnej vôle prijať potrebu zmeny, a následne sa prostredníctvom 

odstránenia akýchkoľvek možných nevhodných názorov, vnemov, myšlienok, 

pocitov či čohokoľvek, čo v tomto ohľade má, zo svojej mysle a života primerane 

zmeniť; alebo odmietnuť potrebu zmeny a naďalej sa držať toho, čo si myslel, že je 

správne a náležité, aj keď to také nie je v žiadnom aspekte svojej manifestácie. 

Nanešťastie, na základe povahy a zákona akejkoľvek voľby to prináša svoje 

dôsledky, následky a výsledky. Nuž, toto nie je povedané ako hrozba alebo akési 

vnucovanie, aby vás to nútilo zvoliť si túto životne dôležitú zmenu, ale je to 

povedané výlučne pre dobro vášho vlastného života. 

Keď sme si už povedali tieto predbežné varovania, môžeme pristúpiť k diskusii 

o tom, o čo všetko tu ide. Než sa však budeme venovať konkrétnemu príkladu 

diskutovanej záležitosti, potrebujeme, aby mu predchádzala jeho história. Táto 

história bude do určitej miery opätovným zopakovaním toho, čo bolo zjavené 

predtým v Koroláriách... a v niektorých predošlých Dialógoch. Niečo z toho si 

potrebujeme zopakovať, aby sme vybudovali základ pre pochopenie toho, čo sa 

tebe, Peter, a niektorým ďalším, ktorí sa vtedy od teba odtrhli alebo od ktorých si 

sa ty potreboval z nejakých svojich vlastných dôležitých duchovných dôvodov 

dištancovať pred niekoľkými rokmi, skutočne stalo. Toto bude pozretie sa za 

scénu, a nie pozretie sa na to, ako sa to vtedy udialo na scéne. 

Ako si dobre pamätáš, keď sa pseudo-tvorcovia vrátili a prevzali celú Zónu 

Vymiestnenia a planétu Nula, vtedy sa udiali dve veci: Po prvé, všimli si, že určití 

ľudia sa nesprávajú, nekonajú a nežijú svoje životy tak, ako sa očakávalo — ako 

všetci ostatní ľudia — a tak, ako ich pseudo-tvorcovia vyfabrikovali. Tento fakt 

vzbudil ich zvedavosť a oni sa rozhodli pozorovať takýchto ľudí, ako i 

experimentovať s nimi. Všetci títo ľudia boli takým či onakým spôsobom spojení 

s Mojím Novým Zjavením. Hlavný šok po svojom návrate zažili kvôli faktu, že 
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bolo možné, aby na planéte Nula vôbec existovalo niečo také, ako je Nové 

Zjavenie Pána Ježiša Krista. Šokom bol jeho priamočiary, doslovný význam, 

ktorý neobsahoval nijaké skryté, tajné informácie, ktoré by komukoľvek 

znemožňovali, aby im z pozície svojej vonkajšej ľudskej mysle, z ktorej fungujú 

všetci ľudia a ktorá je jediným im dostupným prostriedkom, porozumel. Pseudo-

tvorcovia sa vôbec nestarali o Moje Staré Zjavenie, zaznamenané napríklad 

v kresťanskej Biblii, pretože bolo napísané v čistých súvzťažnostiach, ktorých 

pravý význam každému unikal. V skutočnosti boli radi, že ľudia majú tieto 

takzvané Sväté knihy, pretože ľudia v nich všetko brali doslovne, a nie duchovne 

a súvzťažne. Na základe takého prístupu boli ľudia držaní v skresleniach a lžiach 

ohľadom významov vyjadrovaných v tých knihách. Toto zaistilo nepretržitú 

prítomnosť ľudí v negatívnom stave, alebo aspoň to, že boli pod jeho vplyvom. 

A napriek tomu, na svoje najväčšie zdesenie, objavili písomnú formu tohto Nového 

Zjavenia, ktoré po prvýkrát v známej histórii hovorilo alebo zjavovalo pravdu 

o realite pozitívneho stavu, ako aj negatívneho stavu, ako aj s nimi súvisiacich 

duchovných, duševných a vonkajších záležitostí, nie v akomsi neurčitom, 

spletitom, zložitom, tajnom, zamaskovanom alebo tajnostkárskom, záhadnom 

a rébusu podobnom type jazyka, ako to robilo Staré Zjavenie, ale vo vonkajšom 

jazyku zrozumiteľnom všetkým, ktorí ho čítajú. A nielen to, ale že niektorí ľudia 

ho boli po jeho prečítaní schopní pochopiť, prijať a žiť ako čistú pravdu zjavenú 

priamo Mnou. Ako si pamätáš, predpokladalo sa, že nijaký človek by to nemohol 

urobiť samostatne, bez nejakého okázalého vnútorného zážitku, ktorý by obišiel 

jeho/jej vonkajšiu ľudskú myseľ. 

Pre pseudo-tvorcov bolo úplne šokujúce, keď si uvedomili, že Som zvolil niekoho, 

ako si ty, Peter — kto nemá vo svojom vnútornom repertoári nič zvláštne 

a nezvyčajné, čo by ti umožňovalo, aby si Ma priamo videl a počul, a čo by ti 

poskytovalo všetky tie relevantné a pravdivé informácie — aby si bol transmiterom 

Môjho Nového Zjavenia na multivesmírnej a na všetko zahrnujúcej úrovni. Toto 

bolo niečo nemysliteľné. Pre pseudo-tvorcov bolo v tomto ohľade najzáhadnejšie, 

že tvoje spôsoby prichádzania na všetky tieto nezvyčajné, zmysluplné a pravdivé 

informácie boli paralelné s ich vlastnými spôsobmi, spôsobmi čistej logiky, 

rozumu, intelektu, dedukcie, vyvodzovania, analýzy a syntézy, bez akýchkoľvek 

ďalších dostupných prostriedkov, ktoré by ti uľahčili a učinili presvedčivejším 

tvoje prichádzanie na všetky tieto informácie. Pseudo-tvorcovia nesprávne 

predpokladali, že pomocou takých čisto vedeckých prostriedkov, ktoré využili pri 

svojom vlastnom experimentovaní a pátraní po Absolútnej Pravde, bude vyslovene 

nemožné dospieť k nejakým korektným, správnym a pravdivým záverom o 

duchovných a vnútorných záležitostiach. Pre nich to bolo zvlášť ťažké pochopiť 

z hľadiska faktu, že úmyselne obmedzili ľudskú myseľ v jej schopnosti náležite 

využívať takú metodológiu na objavovanie skutočnej pravdy o čomkoľvek, 

a nielen o vnútorných, duchovných záležitostiach. 
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A predsa, si tu, sediac vo svojej izbe, alebo na svojom priedomí, alebo pred svojím 

počítačom, píšuc všetky tieto veci bez akéhokoľvek veľkolepého, pompézneho 

a ceremoniálneho typu vstupu prostredníctvom Môjho materializovania sa pred 

tvojimi očami, aby Som ti mohol priamo diktovať, čo povedať a ako to povedať. 

A nielen to, ale, a toto je najprekvapivejší fakt zo všetkých, všetko, čo si doposiaľ 

napísal alebo všetko, čo píšeš v ktoromkoľvek danom čase, je čistá Pravda 

prichádzajúca priamo odo Mňa. Tento fakt bol pre pseudo-tvorcov 

najohromujúcejší, čo ich tak trochu nútilo, aby uskutočnili niektoré zo svojich 

vlastných experimentov a manipulácií tak na tebe, Peter, ako aj na niektorých 

ďalších starostlivo vybraných čitateľoch a praktikantoch Môjho Nového Zjavenia. 

Pseudo-tvorcovia mali súčasne v tom čase ťažkosti s prijatím faktu, že nielen ty, 

Peter, si mal túto schopnosť, ale aj mnohí ďalší čitatelia Môjho Nového Zjavenia 

boli schopní čítať ho, chápať ho, prijímať jeho princípy a praktizovať ich. To vtedy, 

ako vás všetkých pozorovali a skúmali, objavili vaše „okrajové“ prepojenie, ktoré 

vás odlišovalo od bežných ľudských bytostí. Keď to objavili, rozhodli sa uskutočniť 

s vašimi mysľami špeciálne experimenty. O tom budeme hovoriť o chvíľu. 

Avšak ešte záhadnejší a prekvapivejší bol pre pseudo-tvorcov objav, že tak veľa 

ľudských žien bolo schopných pochopiť, prijať a praktizovať všetko, čo sa 

nachádzalo v Mojom Novom Zjavení. To, že to boli schopní urobiť muži, nemalo 

na nich až taký veľký dopad, aj keď tento fakt bol tiež prekvapujúci, pretože 

mužská myseľ prirodzene inklinovala k používaniu logiky, rozumu, racionality, 

intelektu a podobných faktorov, ktoré podľa ich názoru ľudské ženy nevlastnili 

v tej istej miere ako muži. Ako si pamätáš z predchádzajúcich Dialógov, jedným 

z hlavných kľúčových bodov počas počiatočnej aktivácie negatívneho stavu, 

pomocou ktorého mohol byť založený negatívny stav, bolo odlúčenie a odštiepenie 

feminínnych princípov od maskulínnych princípov a maskulínnych princípov od 

feminínnych princípov. V procese tejto separácie bola feminita uvedená do 

podriadenej, ponižujúcej, menejcennej a bezvýznamnejšej a nepotrebnejšej pozície, 

než bola maskulinita. Toto bolo nevyhnutným usporiadaním, pokiaľ mala aktivácia 

negatívneho stavu uspieť. Ako si z tých Dialógov pamätáš, keby láska, dobrota, 

láskavosť, náklonnosť, pozitívnosť a podobné charakteristické črty feminity boli 

naďalej v rovnocennej pozícii s maskulinitou a keby s ňou dominovali, aktivácia 

negatívneho stavu by bola nemožná. Preto boli ženy a ich pozícia pre pseudo-

tvorcov jedným z hlavných terčov reštrukturalizácie. 

Tento faktor sa odrážal aj v kresťanskej filozofii, založenej na Pavlových učeniach 

a na jeho epištolách, ako aj na učeniach islamu a na ďalších pseudo-duchovných 

filozofiách a ich príslušných náboženstvách, ktoré ženám zakazovali účasť na 

akýchkoľvek dôležitých rozhodovacích činiteľoch duchovného, politického, 

kultúrneho a spoločenského života. Dokonca ešte aj v súčasnosti je tento hnus 

u niektorých islamských národov naďalej jedným z hlavných faktorov ich 

životného štýlu. Koniec koncov, takto pseudo-tvorcovia pôvodne vytvorili ľudský 
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životný štýl. Ako vidíte, ešte stále to má veľmi silný vplyv na životy mnohých, vo 

všetkých ľudských spoločnostiach a krajinách, a nielen v moslimských krajinách. 

Takže keď pseudo-tvorcovia videli tieto ženy, ktoré nielenže boli schopné čítať 

a prijímať Moje Nové Zjavenie, ale v určitom zmysle boli veľmi často schopné 

intuitívne ho chápať dokonca lepšie než niektorí muži, tak sa zmiatli a začali byť 

tak zvedaví na tento nezvyčajný fenomén, že sa rozhodli uskutočniť niektoré zo 

svojich vlastných experimentov, pozorovaní a testov tak na ženách, ako aj na 

mužoch spojených s Mojím Novým Zjavením. Väčšina z týchto snáh pseudo-

tvorcov, aj keď nie všetky, unikla pozornosti tých, ktorých pseudo-tvorcovia 

podrobne vedecky skúmali. Inými slovami, vedome si vôbec neuvedomovali, že sa 

na nich experimentuje. Opäť, o tejto záležitosti budeme hovoriť o chvíľu. 

Druhá vec, ktorá sa udiala po ich prepustení a uchopení moci, bola tá, že vládcovia 

Pekiel, ktorým bolo odovzdané vedenie po uväznení pseudo-tvorcov a ktorí si 

náhle uvedomili, že im bola odňatá ich moc, vláda a zvrchovanosť, sa vzbúrili proti 

pseudo-tvorcom a stali sa renegátmi, značne skomplikujúc celú situáciu. Nuž, a 

renegáti sa vo svojej snahe získať späť svoju pozíciu a moc a vo svojom 

konkurenčnom postavení voči pseudo-tvorcom rozhodli uskutočniť svoje vlastné 

experimentovanie, testy a pozorovanie, no s úplne iným zámerom na mysli. 

A tu prichádza tá časť, Peter, o ktorej je pre teba tak ťažké písať. Kto, ako a čo 

bol/bolo predmetom tohto experimentovania, pozorovania a testovania a aká bola 

rola, pozícia a miera spoluúčasti tých, ktorí boli pod drobnohľadom tak pseudo-

tvorcov, ako aj renegátov; a aké boli výsledky, následky a dôsledky pre všetkých 

zaangažovaných? Tiež, čo bolo v tom čase hlavným zámerom tohto 

experimentovania, pozorovania a testovania tak zo strany pseudo-tvorcov, ako aj 

zo strany renegátov? 

Pseudo-tvorcovia chceli určiť nasledovné fakty: Čo bolo v ľudskej mysli tých, ktorí 

boli spojení s Mojím Novým Zjavením, čo umožňovalo tak ženám, ako aj mužom, 

aby boli schopní pochopiť ho, zistiť jeho pravdivosť a prijať jeho princípy do 

svojich životov? Nakoľko a do akej miery boli v tomto ohľade odlišní od všetkých 

ostatných ľudí? Súčasne chceli určiť nasledovné: Nakoľko odlišné, ak vôbec, bolo 

vnímanie, chápanie a spôsob prichádzania k náležitým a správnym záverom 

ohľadom pravdivosti Môjho Nového Zjavenia tých žien v porovnaní s mužmi? 

Žiadny iný, výslovne zlomyseľný zámer, nemali na mysli. 

Najkonzervatívnejšie krídlo pseudo-tvorcov si tiež pridalo k svojej vlastnej 

koncepcii dodatočný zámer pre svoj druh experimentovania, pozorovania 

a testovania. Nemajúc dostatočnú dôveru v schopnosť typických ľudí uchovať si 

akékoľvek novozískané poznanie a chápanie a žiť v súlade s jeho princípmi, zvlášť 

pokiaľ ide o niečo také, ako je Nové Zjavenie, ktorého idey boli v rozpore so 

všetkým, čo ľudia poznali počas svojej búrlivej a násilnej histórie, uzavreli stávku 

s ostatnými krídlami klanu pseudo-tvorcov. Boli zvedaví, ako dlho bude týmto 

ľuďom, a najmä ženám trvať, kým sa odklonia alebo kým sa úplne zrieknu svojej 
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oddanosti a nepretržitého prijímania všetkého, čo je obsiahnuté v Mojom Novom 

Zjavení. A koľko bude trvať niektorým ľudským ženám spojeným s Mojím Novým 

Zjavením, aby v sebe aktivovali vrodenú, neodolateľnú, takmer zmyselnú túžbu 

otehotnieť a mať deti, napriek faktu, že tak dobre vedeli, že jediný druh detí, ktorý 

sa môže narodiť, pochádza z negatívnej strany. Tiež, ako dlho bude trvať, Peter, 

kým skoncuješ s pokračovaním prenášania čohokoľvek ďalšieho, čo sa týka Môjho 

Nového Zjavenia, a kým sa vrátiš späť k svojej typickej ľudskej prirodzenosti, ktorá 

by ťa prinútila, aby si sa vzdal svojej roly a pozície multivesmírneho prenášateľa 

Môjho Nového Zjavenia, alebo dokonca, aby si verejne odsúdil všetko, čo je 

obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení? Povedali si: „Keby sme mohli zmanipulovať 

ich mysle, ako aj ich roly, pozície a všetko, čo majú, a keby sme do nich mohli 

implantovať nejaké iné idey, než aké sa nachádzajú v Novom Zjavení, a keby sme 

to urobili pod rúškom, že tie idey prichádzajú od Pána Ježiša Krista alebo od 

niekoho z Jeho/Jej pozitívneho stavu, obzvlášť od niektorých členov ich pravej 

duchovnej rodiny, ako dlho by potom niekomu z nich trvalo, kým by sa chytil do 

tejto pasce a kým by začal veriť v oprávnenosť svojej veci a postupne by začal 

verejne pranierovať Nové Zjavenie ako zastarané, nemajúc už viac žiadny skutočný 

význam pre súčasnosť, s výnimkou odzrkadľovania historického chodu udalostí?“ 

Najkonzervatívnejšia vetva pseudo-tvorcov uzavrela stávku s ostatnými vetvami, 

že dosiahnuť tento cieľ nebude trvať až tak dlho. Keby v dokazovaní svojho 

tvrdenia uspeli, potom v tom prípade by oni všetci museli usúdiť, že medzi 

nasledovníkmi Môjho Nového Zjavenia a všetkými ostatnými ľuďmi nie sú nijaké 

podstatné rozdiely. V tom prípade by ich prijatie Môjho Nového Zjavenia bolo 

povrchné, bez akéhokoľvek vnútorného a trvalého dopadu na ich životy, a oni by 

predsa len podľahli svojej ľudskej prirodzenosti, ktorá by ich donútila, aby sa 

vrátili späť k svojmu takzvanému prirodzenému stavu, v ktorom vidia veci tak, ako 

chceli pôvodní pseudo-tvorcovia, aby ich videli alebo chápali. 

Na druhej strane, zámer renegátov, pokiaľ ide o ich vlastný typ experimentov, 

pozorovaní a testov, bol úplne iný. Odvtedy, ako zistili, že pseudo-tvorcovia stratili 

akúkoľvek túžbu alebo potrebu nastoliť vládu negatívneho stavu nad celým Mojím 

Stvorením a že ich účel aktivácie negatívneho stavu bol úplne iný, než si mysleli 

renegáti (ohľadom ich pravého účelu si pozrite Dialógy 89 a 90), rozhodli sa 

osobne ťa zničiť, Peter, a kontaminovať, rozdeliť a postaviť vzájomne proti sebe 

všetkých tých, ktorí sú spojení s Mojím Novým Zjavením. Renegáti zistili, že 

hlavné nebezpečenstvo pre ich ustavičnú vládu a pre neobmedzené zachovanie 

pseudo-života negatívneho stavu bolo v Mojom Novom Zjavení a v pozícii a role 

Mojich Predstaviteľov (vtedy agentov Môjho pozitívneho stavu). 

Mali ste tu teda dve paralelné snahy, prebiehajúce približne v tom istom čase, 

avšak v inej ríši a s totálne odlišným zámerom. V tvojom jednotlivom prípade, 

Peter, sa ťa sily negatívneho stavu od samého počiatku tvojho života na planéte 

Nula pokúšali nemilosrdne zničiť, dokonca ťa zabiť, alebo ťa aspoň skorumpovať 

alebo ovplyvniť všetkými dostupnými prostriedkami, aby ťa odradili od tvojho 
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poslania. Neskôr posielali všemožných ľudí na tvoje semináre, ktoré si organizoval 

na Kalifornskej univerzite, ako aj k tebe domov — ako tvojich pacientov a pseudo-

priateľov — za účelom zviesť ťa a odkloniť od tvojej roly a od hlavného účelu 

tvojho života. Avšak, aj keď v určitom vonkajšom zmysle, napríklad materiálne, 

dočasne a navonok vo svojom úsilí v tomto ohľade uspeli, nikdy netrvalo príliš 

dlho, kým si bol schopný zistiť nebezpečenstvo a kým si odmietol všetky ich snahy 

v tomto ohľade. Z toho dôvodu, na najväčšie sklamanie síl negatívneho stavu, tí 

ľudia veľmi rýchlo vypadli z okruhu tvojich priateľov a študentov. 

Ako však plynul čas a ako Som ti viac a viac zjavoval, a v momente, keď si 

dokončil písanie Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, po návrate pseudo-tvorcov 

a po vytvorení opozície vo forme renegátov, títo vynašli mnohé oveľa 

prefíkanejšie, účinnejšie a rafinovanejšie spôsoby, ako dosiahnuť svoj cieľ v tomto 

ohľade. Pred vypustením pseudo-tvorcov všetky tie snahy vyvíjali renegáti, ktorí 

v tej dobe neboli v pozícii renegátov, ale v pozícii vládcov všetkých Pekiel. 

Akým spôsobom by teda boli navrhnuté experimenty a testy na testovanie teba, 

Peter, ako aj tých, spojených s Mojím Novým Zjavením, ktorí boli vybraní za tým 

účelom a ktorí boli vybraní kvôli dokázaniu hypotézy alebo stávky 

konzervatívnych pseudo-tvorcov? Ako by si pri tom počínali, aby zistili, či majú 

pravdu alebo nie? 

V prvom kroku svojho snaženia v tomto ohľade dôkladne a veľmi starostlivo 

študovali genetickú, fyzickú, duševnú, rodinnú a environmentálnu minulosť 

všetkých tých, ktorí boli takým či onakým spôsobom spojení s Mojím Novým 

Zjavením. Táto minulosť im bola k dispozícii z uloženej pamäťovej zásobárne 

každého, od jeho/jej počatia až do doby začiatku experimentu. Súčasne preskúmali 

možnosť, či niektorí členovia Môjho Nového Zjavenia mohli byť bývalými, či 

dokonca súčasnými agentmi negatívneho stavu, ktorí buď boli konvertovaní do 

pozitívneho stavu prostredníctvom Môjho Nového Zjavenia, alebo ktorí sa k nemu 

pripojili z nejakých svojich vlastných postranných dôvodov, alebo ktorí k nemu 

prišli preto, aby ho mohli buď skryto, alebo dokonca otvorene znečistiť, skresliť 

a sfalšovať, a za účelom skazenia alebo zvedenia tých, ktorí boli typickými ľuďmi, 

či dokonca tých, ktorí sa pôvodne inkarnovali z pozitívneho stavu. 

Keby zistili, že niektorí z nasledovníkov Môjho Nového Zjavenia boli bývalými, či 

dokonca súčasnými agentmi negatívneho stavu, v tom prípade by mali prístup aj 

k ich prehistórii na mieste a v stave, z ktorého sa inkarnovali na planétu Nula. 

Z osobných archívov týchto agentov, uložených v tom pseudo-svete, mohli by 

odhaliť pôvodný účel ich inkarnácie ako aj všetky ich silné stránky, slabé stránky 

a problémy, ktoré by mohli využiť, aby ich strhli späť do ich bývalej negatívnej 

situácie, stavu a roly. Pokiaľ ide o tých, ktorí prišli z pozitívneho stavu, v ich 

prípade by dôkladne študovali a analyzovali zloženie ich osobnosti, ich ľudské 

duševné, fyzické, spoločenské alebo akékoľvek iné problémy, ich slabé stránky, 

zraniteľnosť, vzťahy, upnutia sa, zvyky a podobné faktory, ktoré by mohli byť 
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účinne využité, aby ich odklonili, alebo dokonca skazili a zviedli, aby verili 

niečomu, čo by neprichádzalo odo Mňa, čo by však bolo pokladané za 

prichádzajúce odo Mňa, pretože experiment bol navrhnutý tak, aby bol vykonaný 

v Mojom Mene a aby akékoľvek lživé idey, implantované do ich myslí, boli 

považované za idey prichádzajúce odo Mňa. 

Išlo tu o to zistiť, ako dlho by trvalo tým, ktorí boli pôvodne pozitívnej 

prirodzenosti a ktorí sa na planétu Nula inkarnovali z pozitívneho stavu, ktorí však 

boli/sú zaťažení typickou skazenou a skorumpovateľnou ľudskou prirodzenosťou, 

kým odhalia alebo zistia, že to, čo im je prezentované ako prichádzajúce odo Mňa, 

v skutočnosti a fakticky prichádza z negatívneho stavu (buď od pseudo-tvorcov, 

alebo od renegátov). Na druhej strane, keby mohli nájsť niekoho medzi 

nasledovníkmi Môjho Nového Zjavenia, kto pôvodne prišiel z negatívneho stavu, 

alebo kto sa k Novému Zjaveniu pridal z nesprávnych dôvodov alebo 

s nenáležitým, či dokonca negatívnym alebo zlým úmyslom a motiváciou, či by si 

tento fakt vedome uvedomoval, alebo nie, potom by ho/ju mohli využiť ako zdroj 

a prostriedok, uvedením ho/jej do vznešenej pozície hovorcu buď pseudo-tvorcov, 

alebo renegátov (samozrejme, ako vždy, v Mojom Mene), z ktorej by mohli 

uplatňovať svoj vplyv na tých, ktorých by z takého či onakého dôvodu, kvôli ich 

osobným problémom alebo nejakým iným potrebám bolo možné ľahko odkloniť od 

ich správnej duchovnej cesty a ktorých by bolo možné dostať do pozície 

ignorovania Môjho Nového Zjavenia a jeho transmitera, a ktorí by namiesto toho 

počúvali tých negatívnych agentov, považujúc ich teraz za Mojich vyvolených. 

Zároveň, jeden dôležitý aspekt tohto projektu kládol dôraz na rolu žien, aby si 

otestovali svoj predpoklad, že ženy by bolo možné ľahšie ovplyvniť než mužov, 

aby boli v role Mojich údajných hovorkýň; aby však tiež videli, či by aj niektorých 

mužov bolo možné prehovoriť na základe takého ženského projektu.  

Predpokladom tu bolo, že ak nasledovníci Môjho Nového Zjavenia majú 

schopnosť zistiť a prijať úplnú a neoddiskutovateľnú rovnosť feminity a 

maskulinity ako muži, potom z pozície ich ľudskej prirodzenosti by ich bolo ľahko 

možné presvedčiť, že žena-hovorkyňa je skutočne Mojím vyslancom, a preto by ju 

s radosťou počúvali a nasledovali jej príkazy, alebo by aspoň všetko, čo by 

hovorila, považovali za Božie slová. 

Aby mali rovnaké zastúpenie na oboch stranách — ženskej aj mužskej — ideálnou 

situáciou by bolo, keby pseudo-tvorcovia a tí, čo idú v ich stopách — renegáti — 

mohli nájsť aspoň jednu ženu a jedného muža, ktorí pôvodne prišli z negatívneho 

stavu alebo ktorí by boli ešte stále agentmi negatívneho stavu bez toho, aby vedeli 

alebo aby si boli vedomí, že sú takými agentmi, a ktorých hlavným účelom a rolou 

bolo to, aby sa angažovali s ľuďmi od Môjho Nového Zjavenia, teraz Mojimi 

predstaviteľmi, aby rozložili, zmiatli, zviedli a negatívne ovplyvnili kohokoľvek 

angažujúceho sa v Mojom Novom Zjavení a s Mojím Novým Zjavením (znovu, 

bez toho, aby si boli vedomí, že toto bolo ich hlavnou rolou); ktorí by však boli nad 

akúkoľvek pochybnosť presvedčení, že boli/sú v skutočnosti integrálnou súčasťou 
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Môjho Nového Zjavenia a že boli/sú oddanými nasledovníkmi a praktikantmi jeho 

princípov, ako aj Mňa — Pána Ježiša Krista. 

Keby mohli nájsť taký pár, najmä ak by ženská časť toho páru budila zdanie a bol 

jej daný veľmi milujúci, láskavý, oslnivý, anjelský, pozitívny, mierny a milý 

vzhľad, a ak by mužská časť páru budila zdanie a bol by mu daný veľmi asertívny, 

inteligentný, logický, racionálny vzhľad, vzhľad dobrého hovorcu, zdanlivo 

múdreho a veľmi chápavého, a tak isto milujúceho, potom by tento pár mohol byť 

veľmi dobre využitý pre ich zámer. S takým párom by bola možnosť zviesť 

a odstaviť ostatných nasledovníkov Môjho Nového Zjavenia alebo ich chytiť do 

svojej pasce oveľa väčšia než s niekým iným. 

Vítaným pseudo-pozitívnym vedľajším účinkom tohto úsilia, pokiaľ by sa taký pár 

našiel, by bolo to, že prostredníctvom svojho úspešného úsilia by ťa zdiskreditovali, 

Peter, ako jediného pravého transmitera Môjho Nového Zjavenia; a že ostatní, ktorí 

by teraz počúvali ten pár, alebo aspoň jedného z nich, by ťa odmietli alebo by sa s 

tebou prestali stýkať, mysliac si, že buď ťa ovládol negatívny stav, alebo už viac nie 

si prenášateľom Môjho Nového Zjavenia. Aby ťa však zdiskreditovali, bolo by 

nutné presvedčiť niektoré ženy, alebo vlastne dokonca mužov, že od toho momentu 

sa Pán Ježiš Kristus rozhodol hovoriť cez ženu (ženskú časť hypotetického páru), 

a preto ty, Peter, si už mimo hry (obrazne povedané). 

Toto bol teda pôvodný experimentálny návrh. Počas svojho dôkladného pátrania 

a počas študovania historických a prehistorických materiálov všetkých, ktorí boli 

spojení s Mojím Novým Zjavením, na svoje najväčšie potešenie boli schopní nájsť 

pár, oboch vhodných pre ten zámer, a nejakých ďalších senzitívnych a prístupných 

jedincov, ktorí boli z pozitívneho stavu, ktorí však boli kvôli nepochopeniu pojmu 

nekonečnej mnohotvárnosti individualizovaných a zosobnených prístupov k 

duchovným záležitostiam a k životu vo všeobecnosti ochotní počúvať niekoho 

iného. Predpokladali, že pri aplikovaní takého prístupu je možné alebo prípustné 

odkloniť sa od princípov Môjho Nového Zjavenia a zriadiť si svoj vlastný typ 

duchovnosti (v skutočnosti pseudo-duchovnosti). V takom predpoklade sa skrývalo 

duchovné nebezpečenstvo, pretože akýkoľvek odklon od princípov Môjho Nového 

Zjavenia vedie jedinca k prijatiu pseudo-princípov negatívneho stavu. Tento 

zmätok pramenil z nevhodného aplikovania princípov individualizovaného a 

zosobneného chápania a uplatňovania Môjho Nového Zjavenia a Mojej Absolútnej 

Novej Prirodzenosti, v protiklade k odkloneniu sa od nich. Individualizovať a 

zosobniť niečo v rámci Môjho Nového Zjavenia znamená osobne a individuálne 

aplikovať Moje Nové Zjavenie. A toto je duchovne vhodný a nanajvýš želateľný 

prístup. Avšak odkloniť sa od neho znamená odmietnuť jeho princípy, nahradiac 

ich skresleniami a klamstvami svojej vlastnej koncepcie. Pamätajte si to! 

V tomto ohľade tu však išlo o to, aby sa zistilo, ako dlho by trvalo Mojim 

predstaviteľom (v tom čase agentom Môjho pozitívneho stavu), kým by zistili tento 

dôležitý rozdiel a vrátili sa k náležitému chápaniu a ponímaniu všetkých princípov 
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Môjho Nového Zjavenia a toho, o čo všetko ohľadom nich ide. Tiež, kto by bol 

prvý, kto by zistil tento podvod alebo úskok — Moje ženské predstaviteľky, alebo 

Moji mužskí predstavitelia, alebo obaja súčasne? 

Otázkou súčasne bolo: Bol by niekto z tých, ktorí by sa dostali pod vplyv toho 

páru, alebo aspoň jedného člena toho páru, schopný zistiť a prijať bolestný fakt — 

kto je v skutočnosti ten pár alebo aká bola jeho skutočná rola v tomto projekte síl 

negatívneho stavu; alebo by ešte stále, aj po zistení svojho omylu (ak by ho 

zistili!), aj keby sa vrátili k Môjmu Novému Zjaveniu, považovali ten pár alebo 

aspoň jedného z nich za Mojich predstaviteľov; držiac sa tak nesprávnej predstavy 

o ich pravej prirodzenosti a o ich pravom poslaní v tomto ohľade? 

A teraz, z našej pozície zistenie a prijatie pravej reality tohto faktu ohľadom pravej 

totožnosti toho páru a ohľadom ich pravej roly a poslania vôbec neznamená, že ich 

odvrhujeme, odsudzujeme, odmietame, odpisujeme alebo vylučujeme z nášho 

povedomia. Znamená to len, že sa potrebujete naučiť vidieť veci také, aké sú za 

scénou, aby ste sa mohli vyhnúť tomu, aby ste boli obeťou falošného dojmu 

ohľadom toho, kto je kto, alebo čo je čo. Inak by ste poskytli veľkú príležitosť 

renegátom, aby vás napádali na základe využitia dôsledkov a výsledkov tohto 

experimentu a toho, čo vyprodukoval. Pre tento Dialóg a pre to, čo sa tu zjavuje, 

neexistuje nijaký iný dôvod. Nezabúdajte tiež, že na základe zjavenia týchto faktov 

poskytujeme zas a znova veľkú príležitosť samotnému tomu páru, aby, po prvé, 

spoznali a prijali tieto fakty o tom, kto sú, aké je ich pravé poslanie, a po druhé, 

aby sa v dôsledku toho vzdali svojej negatívnej roly a úlohy a stali sa Mojimi 

pravými predstaviteľmi na planéte Nula. Vďaka svojim ohromným zdrojom, 

talentom, darom a schopnostiam by sa mohli stať veľkým prínosom pre našu vec 

v procese eliminácie negatívneho stavu. Súčasne dávame prostredníctvom tohto 

zjavenia veľkú príležitosť tým, ktorí sú spojení s Mojím Novým Zjavením, ktorí sú 

však ešte stále naďalej pod vplyvom jedného či druhého, alebo oboch z toho páru, 

považujúc ich za niekoho, kým nie sú, aby sa dostali späť na správnu koľaj, 

z ktorej ich oni odstavili, a aby sa očistili a zbavili sa ich negatívneho vplyvu. 

Len čo pseudo-tvorcovia ten pár objavili, prikročili k svojmu experimentu 

a testovaniu. Prvým krokom v tomto ohľade bolo to, aby dostali ten pár 

dohromady. Podnietili teda dotyčného muža, aby sa začal zaujímať o Nové 

Zjavenie a aby požiadal o všetky knihy, ktoré si napísal, Peter. Po prečítaní si 

Môjho Nového Zjavenia bol podnietený k tomu, aby sa pustil do jeho prekladu do 

svojho rodného jazyka (ruštiny). Kvôli tomu si ho pozval na návštevu do Santa 

Barbary a rozhodol si sa poskytnúť mu finančnú podporu cez Nadáciu Nového 

Zjavenia, aby mohol všetok svoj voľný čas venovať výlučne svojej práci na 

preklade. Keď pricestoval do tejto krajiny, v jednom časovom bode si mu 

predstavil dotyčnú ženu. Bolo prekvapujúce vidieť, ako rýchlo sa spojili a stali sa, 

mohol by si povedať, milencami. V momente, keď sa veľmi dôverne vzájomne 

zaplietli, veci ohľadom nich a okolo nich sa začali meniť a z tvojej pozície, Peter, 
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sa ich postoj, správanie, idey a všetko ostatné postupne a badateľne začalo 

zhoršovať, stávajúc sa viac a viac sporným a negatívnym. 

V tom časovom bode bolo snahou pseudo-tvorcov, a neskôr renegátov, 

predovšetkým testovanie, experimentovanie a vštepovanie všemožných zvláštnych, 

nezvyčajných a mätúcich ideí do tej ženy, s horlivou podporou a pomocou onoho 

muža. Postupne a pomaly boli v procese tohto experimentovania obaja, žena i ten 

muž, úplne a totálne ovládnutí všetkým, čo im vnukli pseudo-tvorcovia, a neskôr 

renegáti. Pretože sa obaja stotožnili so všetkým, čo bolo implantované do ich 

myslí, Ja, ako pravý Pán Ježiš Kristus, som bol nahradený falošným a všetci 

členovia ich pravej duchovnej rodiny boli takisto nahradení falošnými. Od toho 

momentu všetky ich skutky, správanie, postoje, idey či čokoľvek, čo si osvojili, 

smerovali k podkopaniu pravdy Môjho Nového Zjavenia, ako aj tvojej 

vierohodnosti, Peter, ako jeho prenášateľa, nahradiac tú pravdu skresleniami 

a klamstvami pod štandardou s Mojím Menom a pod štandardou Môjho 

pozitívneho stavu. Kvôli ich zdanlivo veľmi milujúcemu, láskavému, jemnému 

a múdremu postoju niekoľkí členovia Môjho Nového Zjavenia, vrátane niektorých, 

ktorí mali veľmi blízko k tebe, Peter, upadli pod ich vplyv, poskytujúc im 

duchovnú, duševnú a finančnú podporu, a vynechajúc teba a Nadáciu Nového 

Zjavenia z tej podpory. 

V tvojom konkrétnom prípade, Peter, si začal byť zakrátko ohľadom celej situácie 

veľmi znepokojený, a preto si vo svojom vnútri začal mať pochybnosti ohľadom 

pravdivosti ich tvrdení a správania. Avšak, nechcúc nikoho zraniť a súc pod 

vplyvom svojho najbližšieho spojenca, cez ktorého Som sa s tebou často zhováral, 

naďalej si pochyboval o svojich pocitoch a o svojej intuícii v tomto ohľade 

a potlačil si ich ako nevhodné a egom poháňané obavy, akoby si žiarlil, že Som sa 

rozhodol zrušiť ťa ako prenášateľa Môjho Nového Zjavenia a dať tú rolu dotyčnej 

žene. Po veľmi živej a presvedčivej vízii, ktorú si mal ohľadom toho páru, najmä 

ohľadom ženy, sa ti ale ozrejmilo, že nad nimi prevzali kontrolu sily negatívneho 

stavu. Z toho dôvodu si podnikol kroky k náprave tej situácie. Odoslal si list 

informujúci všetkých o tej situácii (ten list bol zahrnutý do Korolárií...) a — čo je 

najdôležitejšie — poskytujúci aj tomu páru, aj každému, kto sa dostal pod ich 

vplyv, príležitosť, aby napravil svoje cesty a dostal sa späť na správnu cestu. 

Pretože to vtedy odmietli urobiť, cítil si, že sa potrebuješ od nich dištancovať, aby 

mal každý z nich príležitosť určiť si svoje vlastné chápanie a náhľad na to, o čo 

všetko pri tej situácii išlo. 

Len čo bol tvoj list odoslaný, konzervatívni pseudo-tvorcovia prehrali svoju stávku 

pokiaľ išlo o teba, Peter. Jednoducho povedané, nedal si sa oklamať ich intrigami. 

Renegáti ťa však naďalej trápili, navodzujúc v tvojom duševnom rozpoložení 

všemožné pocity úzkosti, pochybnosti, obavy, smútok a podobné negatívne 

emócie, aby ťa držali v stave zúfalstva, márnosti a utrpenia, brániac ti tak určité 

časové obdobie, aby si robil niečo ďalšie v Mojom zastúpení. Vážne si začal 

pochybovať o pravdivosti Môjho Nového Zjavenia, hovoriac si, že ak sa aj čitatelia 
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a praktikanti Môjho Nového Zjavenia mohli tak správať, ak aj oni vo svojich 

vzájomných vzťahoch prejavovali typické ľudské postoje, neschopní spolu 

vychádzať a neochotní počúvať rozum, potom aký bol rozdiel medzi nimi 

a typickými ľudskými tvormi, ktorých vzájomný konflikt je spôsobom ich 

každodenného života? V tom prípade bolo Moje Nové Zjavenie bezmocné, 

nemajúc na tých ľudí žiadny trvalý dopad alebo účinok. Takže, prečo sa vôbec 

obťažovať s pokračovaním v niečom v tomto ohľade? A nielen to, ale pýtal si sa, či 

bolo tvoje chápanie celej situácie správne a či druhá strana, a najmä dotyčná žena 

nebola schopná spoznať pravdu v tej veci oveľa lepšie než ty, Peter. 

Okrem toho, v tvojom prípade, Peter, si mal naďalej akýsi nerozhodný dojem, že 

možno ani dotyčná žena, ani dotyčný muž nie sú agentmi negatívneho stavu, ale že 

sú len prostredníctvom pseudo-tvorcov a teraz prostredníctvom renegátov nevinne 

oklamanými členmi pozitívneho stavu. Len pred pár dňami si musel zmeniť svoju 

mienku v tomto ohľade, potom, ako ti telefonicky zavolala Ľudmila z Moskvy, 

podeliac sa s tebou o desivú, živú víziu, ktorú mala, v ktorej sa jej dotyčný muž 

zjavil v démonickej podobe, vrieskajúc na ňu a obviňujúc ju, že ho od teba, Peter, 

odrezala, zabrániac mu v jeho poslaní uplatňovať negatívny vplyv na teba 

a vyťahovať z Nadácie Nového Zjavenia jej chabé finančné zdroje, učiniac ju 

neschopnou podporovať Moju vec formou publikovania a šírenia Môjho Nového 

Zjavenia na planéte Nula. S tými informáciami celý cyklus toho experimentovania 

dospieva k svojmu záveru. A aj keď niektorí z vás naďalej veria, že dotyčný pár je 

pozitívny, majúci na mysli len Moju vec, napriek tomu väčšina z tých, ktorí boli 

pod ich vplyvom, vidia svetlo na konci tunela. 

Takže, Peter, kto, okrem teba, bol prvý (keďže ty si sa v experimentálnom projekte 

pseudo-tvorcov a renegátov nepočítal a nepočítaš), kto zistil, že je ohľadom ideí 

propagovaných dotyčnou ženou niečo vo veľkom neporiadku? Pseudo-tvorcovia 

a renegáti predpokladali, že buď to nebude nikto, alebo to bude jeden z mužov, 

ktorý bol/je pod jej vplyvom. Ich predpoklad bol založený na nesprávnej premise, 

že len racionálny, logický, intelektuálny a analytický muž by mohol odhaliť alebo 

prekuknúť tento podfuk. Na druhej strane, ženy — podľa názoru pseudo-tvorcov 

a renegátov — súc na základe ich vlastného projektu tak iracionálne, emocionálne 

a podliehajúce dojmom, by ho neboli schopné prekuknúť. Ich najväčším 

prekvapením bolo, keď videli, že to bola žena, kto úplne prvý zistil tieto fakty. 

Samozrejme, aj ona, aj všetci ostatní sa ešte stále v prípade pochybností prikláňajú 

k nevine v prípade pozície a roly dotyčnej ženy, nespoznávajúc úplne, kým bola 

pôvodne tá žena, ako aj jej mužský partner. 

Tento dôležitý výsledok celého experimentu a testovania pseudo-tvorcom veľmi 

jasne a jednoznačne potvrdil, že ženy alebo feminita sú schopné dospieť 

k správnym záverom v takej istej miere ako ktorýkoľvek muž, alebo v niektorých 

prípadoch dokonca lepšie než muži. Preto usúdili, že ich názor a postoj voči ženám 

je totálne a kompletne chybný, nemajúc nijaký základ v realite Môjho bytia 

a existencie, a že len ich vlastné fušovanie do genetického vybavenia žien spravilo 
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z niektorých z nich — nie však zo všetkých — to, čím sa stali na planéte Nula 

počas jej krvavej a šialenej histórie. Výsledok ich experimentu im pomáha zmeniť 

ich postoj a s pomocou Mojich ženských predstaviteliek, v súčinnom snažení 

s Mojimi mužskými predstaviteľmi, nadväzujú veľmi zmysluplný, napĺňajúci 

a uspokojujúci vzťah tak s nimi, ako aj so ženským aspektom svojich vlastných 

osobností a individualít. Ako vieš, počas svojho vlastného experimentovania na 

sebe samých ho potlačili, udusili a odlúčili od svojho genetického vybavenia, 

klamne sami seba presviedčajúc, že svoju feminitu na nič nepotrebujú. 

Tí pseudo-tvorcovia, ktorí konvertovali do pozitívneho stavu, spolu s tými, ktorí sú 

v súčasnosti v Novej Škole, učiac sa všetky tieto fakty, sú vo svojom snažení plne 

odhodlaní presvedčiť s pomocou Mojich predstaviteľov na planéte Nula 

nekonvertovaných pseudo-tvorcov, aby sa vzdali svojho názoru na ženy a na 

feminitu vo všeobecnosti a na rolu, ktorú ženy v tom všetkom zohrávajú. Keby 

mohli uspieť v presviedčaní týchto nekonvertovaných pseudo-tvorcov, aj tí by 

konvertovali do pozitívneho stavu. Konvertovaní jasne zistili a pochopili, že bez 

zmeny svojho postoja voči feminite a ženám vo všeobecnosti nie je možná pravá 

konverzia do pozitívneho stavu a prijatie Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti, 

ktorá pozostáva rovnako z Mojej Absolútnej Feminity i z Mojej Absolútnej 

Maskulinity. Toto je dôvod, prečo konvertovaní pseudo-tvorcovia a tí, ktorí 

v súčasnosti navštevujú Moju Novú Školu, udržiavajú veľmi úzky kontakt 

s nekonvertovanými, často ich navštevujúc, sprevádzaní ženami — Mojimi 

predstaviteľkami, aby im zobrazili pravú prirodzenosť feminity. Tento fakt 

potvrdila Alenka Benešová zo Slovenska, ktorá mala krásnu víziu vykresľujúcu jej 

interakciu s konvertovaným pseudo-tvorcom, ktorý ju vzal so sebou do Pekiel 

alebo do tej pseudo-dimenzie, kde v súčasnosti sídlia nekonvertovaní pseudo-

tvorcovia, večerajúc s nimi a ilustrujúc im jasnú rovnosť feminity a maskulinity. 

Ako teda z tohto faktu vidíte, experiment a test, aj keď je pre teba, Peter, a pre 

niektorých ďalších veľmi bolestivý, sa nakoniec ukázal byť pre všetkých prínosom. 

V tomto momente by Som rád využil túto príležitosť, aby Som zvlášť a konkrétne 

vyjadril Svoju hlbokú vďaku a ocenenie doktorke Beth Ann Voienovej, Mojej 

oddanej služobníčke a nasledovníčke, za jej ochotu prejsť celým tým zmätkom, 

a že z neho vyšla silnejšia, lepšia, milujúcejšia a múdrejšia, a tiež za jej viac než 

štedrú duchovnú, duševnú a finančnú podporu Môjho Nového Zjavenia a Mojej 

Veci, Nadácie Nového Zjavenia a teba osobne, Peter. Všetci v Mojom pozitívnom 

stave sa ku Mne pripájajú v tejto vďačnosti a poďakovaní sa jej. Súčasne by Som 

rád vyjadril Svoje hlboké ocenenie tým jedincom, ktorí — aj keď by mohli mať 

ešte stále nesprávny dojem ohľadom toho, kto je dotyčná žena a muž alebo aké sú 

ich pravé roly a pozície, alebo ktorí by ešte stále mohli byť pod ich vplyvom — 

vynakladajú úprimnú snahu čítať tieto Dialógy a uvažovať o tom, čo obsahujú. 

Dôležitosť ich snáh v tomto ohľade nemožno dostatočne zdôrazniť. 

V tomto časovom bode, aj keď pseudo-tvorcovia svoj experiment pred časom 

zavŕšili a konzervatívci svoju stávku prehrali, renegáti pokračujú vo svojom úsilí 
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podkopať všetko, čo sa týka Môjho Nového Zjavenia a Mojich predstaviteľov. 

Prevzali kontrolu nad dotyčným párom a držia ich pod svojím vplyvom, pokúšajúc 

sa obnoviť ich dôveryhodnosť, ktorú značne strácajú kvôli objaveniu sa týchto 

Dialógov. Tieto Dialógy sú im, takpovediac, tŕňom v oku, pretože podkopávajú ich 

snahu držať pod vplyvom toho páru, alebo aspoň pod vplyvom dotyčnej ženy, 

toľko Mojich predstaviteľov, koľko je len možné. Dotyčná žena doteraz neprejavila 

nijakú známku návratu späť na správnu cestu. A my jej voľbu plne rešpektujeme. 

Tí z vás, ktorí sú s ňou v kontakte, by mohli byť pre ňu s týmto novým poznaním 

ohľadom jej roly veľkou pomocou — bez akéhokoľvek vnucovania — na základe 

toho, že jej svojím spôsobom správania a postoja zobrazia, čo boli tieto Dialógy 

schopné urobiť pre vás v čisto pozitívnom zmysle. 

Je tu ešte jedna záležitosť, o ktorej sa treba pred ukončením tohto Dialógu zmieniť. 

Týka sa to tvojho bývalého spojenca, Peter, cez ktorého Som pri niektorých 

príležitostiach zvykol s tebou hovoriť. Chcem, aby si si bol vedomý niečoho, čo 

nebude pre teba ľahké prijať. Počas toho obdobia, keď si sa zamýšľal nad rolou 

a pozíciou zmieneného páru, on bol pod ich značným vplyvom. Kvôli tomu v 

priebehu niektorých sedení, ktoré si s ním vtedy mal, v určitom bode zhovárania sa 

s tebou Som bol nahradený falošným Ježišom Kristom, ktorý ti dával nesprávne 

informácie ohľadom toho, že už nebude nikdy viac potrebné použiť písomný 

materiál na oznamovanie Môjho zjavenia alebo Mojich informácií Mojim 

predstaviteľom (vtedy Mojim agentom). Pretože si plne uveril, že zmienené 

informácie prichádzajú odo Mňa, ignorujúc svoju vlastnú intuíciu, ktorá na teba 

kričala, že to nie je pravda a že ohľadom významu toho posolstva a toho, ako sa 

týkalo len a len tu-a-teraz, a žiadnej inej doby, došlo k nesprávnemu výkladu, 

uzavrel si sa takmer na päť rokov pred tým, aby si s kýmkoľvek komunikoval 

o čomkoľvek, čo prichádzalo odo Mňa. A hoci Som dovolil, aby došlo k tejto 

situácii, za účelom jej využitia a realizácie plánu na nastolenie individualizácie, 

zosobnenia a nezávislosti každého spojeného s Mojím Novým Zjavením, ako to 

bolo zjavené v úplne prvom a druhom Dialógu, čo bola úplná pravda, napriek tomu 

renegáti dočasne vo svojom úsilí uspeli. Uspeli aj v tom, že tvojho spojenca ešte 

stále držia pod vplyvom dotyčnej ženy, účinne mu brániac, aby s tebou osobne 

nadviazal akýkoľvek kontakt, alebo aby chcel mať s tebou v tomto konkrétnom 

čase čokoľvek dočinenia. Ako si si vedomý, dokonca nemá ani toľko zdvorilosti, 

aby potvrdil prijatie týchto Dialógov, ktoré mu posielaš, alebo aby ti poskytol 

nejakú spätnú väzbu. Samozrejme, ako vždy, akceptujeme jeho slobodnú vôľu 

a voľbu robiť čokoľvek, čo chce, bez toho, aby sme jeho alebo kohokoľvek iného 

v tejto veci súdili, zatracovali, odmietali alebo odpisovali. 

Pri hodnotení tejto situácie, ako sa odohrávala za scénou, by Som chcel, aby ste 

zistili a prijali jeden dôležitý fakt, opakovaný veľakrát predtým: Nikto, áno, nikto 

nie je nikdy stratený, nech je to ktokoľvek alebo nech je v akejkoľvek role 

a pozícii. A ak sa niekto z takého či onakého dôvodu vedome či nevedome 

rozhodol, že svoje energie životnej sily využije na nejaký iný účel než v Mojich 

službách alebo v službách Môjmu Novému Zjaveniu, napriek tomu je to len 
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dočasné odklonenie sa od ich náležitého, prospešného a užitočného využitia. 

Niekedy v budúcnosti, či už počas ich života na planéte Nula, alebo po ich 

odvolaní, sa vrátia ku Mne. Vtedy bude všetko, čo urobili alebo neurobili, 

vymazané z ich mysle a ich pamätí. Nezabúdajte tiež na jeden dôležitý fakt: Oni, 

a najmä dotyčná žena, pevne veria, že komunikujú s pravým Pánom Ježišom 

Kristom a s pravými členmi svojej duchovnej rodiny. 

Pod vplyvom tej viery by bolo pre nich, a najmä pre ňu, veľmi ťažké spoznať 

a prijať fakt, že pravá realita by mohla byť v tomto ohľade úplne iná. Toto je 

dôvod, prečo do tohto dňa odmieta dbať na to a napraviť svoje cesty. Koniec 

koncov, keď ste pevne presvedčení, že ste v kontakte s pravým Pánom Ježišom 

Kristom, a ak niekto iný, ako napríklad ty, Peter, tvrdí to isté, potom by ste mali 

tendenciu usúdiť, že váš Pán Ježiš Kristus je pravý a Pán Ježiš Kristus tej druhej 

osoby (tvoj, Peter) je falošný. Nezabúdajte tiež, že sama sebe, svojim priateľom 

a tým, ktorí sú ešte stále takým či onakým spôsobom pod jej vplyvom, sa javí ako 

veľmi milujúca, láskavá, tolerantná, mierna, priateľská, pozitívna a nápomocná, 

budiac dojem, že nikomu nič nevnucuje. Z toho dôvodu by bolo veľmi ťažké, ak 

nie nemožné, prijať tieto fakty o jej prirodzenosti a role. Zdanie by však mohlo byť 

len zdaním, ako to vidieť na scéne. Lenže za scénou by mohla byť realita ohľadom 

pravej prirodzenosti a roly každého v tomto ohľade veľmi odlišná. 

Aký by kvôli tomuto faktu mal byť váš postoj a správanie voči komukoľvek, kto je 

v takej pozícii? Plné akceptovanie toho, kto je a aká je jeho/jej pravá rola, bez toho, 

aby ste ho/ju odmietali alebo sa od neho/nej dištancovali! Ako bolo uvedené 

v jednom z posledných Dialógov, v ktorom ste boli varovaní ohľadom možnosti 

prieniku niekoho do vašich kruhov, kto je agentom renegátov, nie je nutné vyhýbať 

sa im, pokiaľ sa, samozrejme, oni nerozhodnú vyhýbať sa vám. Ako tiež bolo 

uvedené vyššie, vaše správanie a postoj, založené na Mojom Novom Zjavení, by 

mohli fungovať ako príspevkový faktor pri ich prebúdzaní a zisťovaní pravej 

reality ich situácie, a v dôsledku toho by sa mohli rozhodnúť, že sa vrátia späť na 

správnu cestu. 

Ako diskutujeme o tejto pre teba nepríjemnej záležitosti, Peter, renegáti a ich 

poskokovia zúria kvôli zjavovaniu všetkých týchto tajomstiev ich hrania hry 

ohľadne niektorých Mojich predstaviteľov. Vôbec netúžia po tom alebo 

nepotrebujú, aby ste poznali pravdu o týchto veciach. Podkopáva to ich šancu 

pokračovať v zavádzaní Mojich predstaviteľov, ktorí sú pod vplyvom jedincov, 

o ktorých sme diskutovali. Ako bolo uvedené predtým, obzvlášť zúriví sú kvôli 

dostupnosti našich Dialógov. Považujú ich za hlavnú prekážku v ich úsilí nastoliť 

svoju plnú nadvládu a kontrolu nad ľudstvom a inde. Z toho dôvodu sú tlačení do 

pozície preskupenia svojich síl a predefinovania a zmeny svojich stratégií. Kvôli 

faktu, že radi napodobňujú určité stratégie prijaté členmi pozitívneho stavu, aspoň 

navonok a napohľad, práve teraz, ako píšeš tieto slová, sa rozhodli premenovať 

všetkých svojich agentov a poskokov, nachádzajúcich sa na planéte Nula, na 
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svojich predstaviteľov. Takže oddnes už viac nebudú agentmi negatívneho stavu, 

ale jeho predstaviteľmi. 

A na záver tohto Dialógu a tejto jednotlivej kapitoly z tvojej minulosti, Peter, a z 

minulosti, ktorá sa udiala pred päť a pol rokom a ktorá ti spôsobila tak veľa bolesti, 

utrpenia a trápenia, jednu poslednú poznámku. Nič, čo sa deje tu v Kalifornii a nič, 

čo je tu o tom zjavované, by sa nijakým spôsobom nemalo aplikovať na situáciu, 

ktorá sa v tom istom čase odohrala v newyorskej oblasti na Východnom pobreží 

Spojených štátov. Tá situácia má úplne iný význam a značenie. Bolo by hrubou 

chybou v úsudku pokúšať sa analogizovať tie udalosti s udalosťami v tvojej oblasti, 

Peter. Akýkoľvek pokus urobiť to by viedol k nenáležitému vnímaniu a chápaniu 

jej pravého významu. V tom prípade každý, kto by sa to pokúšal urobiť, by bol pod 

vplyvom skreslení a lží ohľadom tej udalosti. Pretože ty, Peter, si nebol priamo 

a osobne zaangažovaný do tej situácie, bolo by nevhodné hovoriť o nej cez teba. 

Keby bolo potrebné objasniť a pochopiť tú situáciu, ktorá sa udiala v newyorskej 

oblasti, plnú zodpovednosť za zistenie pravého významu tej udalosti by mali Moji 

predstavitelia, ktorí boli do nej zaangažovaní. 

Niekedy však určité veci z nejakých dôležitých duchovných dôvodov nemôžu byť 

zjavené, kým ešte žijete na planéte Nula. V tom prípade je pre vás lepšie, keď 

počkáte, až sa vrátite späť do duchovného sveta. Je vecou tých, ktorí sú v danej 

oblasti, aby zistili, či sa jedná o tento prípad, pokiaľ ide o situáciu, ktorá sa udiala v 

newyorskej oblasti. V tomto ohľade je to ich zodpovednosťou. 

A tým sme celý kruh uzavreli, a preto túto nepríjemnú históriu môžeme uzavrieť, 

naučiac sa z nej osožnú a pre všetkých užitočnú lekciu. A ak niekoho, kto číta tento 

jednotlivý a nezvyčajný Dialóg, tento odradí alebo odmietne jeho obsah alebo 

čokoľvek iné, čo sa nachádza v Mojom Novom Zjavení, aj to budeme  rešpektovať. 

Nateraz sme však túto tému ukončili. Odporúčal by Som, Peter, aby sme pre dnešok 

skončili. Prajem ti príjemný deň a nebuď ustarostený ohľadom dôsledku alebo 

dopadu, ktorý bude mať tento jednotlivý Dialóg na svojich početných čitateľov. 

Peter: Ver mi, nebude to ľahké. Skutočne sa obávam, že nie všetci budú schopní 

prijať ho ako prichádzajúci priamo od Teba. Nakoniec, čo by im mohlo zabrániť, 

aby tvrdili, že si to nebol Ty, kto hovoril o týchto veciach, ale moja vlastná 

predstavivosť, aby som ospravedlnil svoj vlastný postoj v tomto prípade? Napriek 

tomu Ti ďakujem veľmi pekne, že Si mne a všetkým čitateľom týchto Dialógov 

ukázal, ako sa veci odohrávali za scénou. 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. A keby niektorý čitateľ dospel k takému 

chybnému záveru, to by len znamenalo, že tieto fakty zabudol potvrdiť zo svojho 

vlastného vnútra, svojou intuíciou alebo akýmikoľvek prostriedkami, ktoré má za 

takým účelom k dispozícii. Pokúšal sa Ma niekto, niekedy, okrem teba, Peter, 

opýtať osobne na skutočnú situáciu v tomto ohľade, ako to bolo/je za scénou? 

Urobte to a uvidíte Moje svetlo a pravdu o tejto veci. A teraz, Peter, choď v pokoji 

a nerob si s ničím starosti. 
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Sto Deviaty Dialóg 

29. septembra 1999 

Peter: Aj keď osobne nemám žiadne špecifické otázky — okrem svojich starostí, 

ako budú niektorí čitatelia, a najmä dotyčný pár, reagovať na obsah predošlého 

Dialógu (ak ho vôbec budú čítať) — dnes ráno som predsa len dostal nejaké 

otázky, zo Slovenska. Zdá sa, že naši priatelia na Slovensku sú poriadne 

zamestnaní kladením svojich otázok. Aj včera, neskoro popoludní, som mal 

telefonický hovor, tiež zo Slovenska, požadujúci nejaké vysvetlenie ohľadom 

vzájomného zaobchádzania muža so ženou a ženy s mužom, ktorí sú hypoteticky 

Tvojimi predstaviteľmi. S tým vzájomným zaobchádzaním ešte stále nie je niečo 

v poriadku, najmä zo strany mužov. Čelíme tu niečomu, čo sa volá hlúpy (prepáč 

mi ten výraz!) „macho“ štýl? Vieš, niekedy cítim takú únavu a znechutenie, keď 

počujem, ako naši vlastní ľudia, ktorí sú údajne Tvojimi predstaviteľmi, vzájomne 

so sebou jednajú spôsobom, ktorý je ponižujúci, hrubý, arogantný, podceňujúci, 

sarkastický a bezohľadný. Ako sa v tom prípade odlišujú od všetkých ostatných 

typických ľudí, alebo dokonca od takzvaných predstaviteľov negatívneho 

stavu/renegátov? Vieš, veľmi často som zvedavý, či vôbec skutočne čítali Tvoje 

Nové Zjavenie alebo, ak ho čítali, do akej miery sa vôbec pokúsili aplikovať 

ktorýkoľvek z jeho princípov vo svojom vlastnom živote? Ak sú v správach, ktoré 

dostávam ohľadom takého vzájomného jednania, obsiahnuté nejaké objektívne 

fakty, potom by som musel usúdiť, že Tvoje Nové Zjavenie malo doposiaľ veľmi 

malý dopad na ich správanie, alebo že sa v ňom angažovali z nejakých 

nevhodných, postranných dôvodov, s úplne a kompletne zlými úmyslami a 

motiváciami. Takže, tu ma máš, dnes ráno som Ti vyjadril svoje starosti 

a frustrácie. Chcel by Si niečo z toho komentovať, alebo by Si chcel prednostne 

spresniť najskôr niečo iné? 

Pán Ježiš Kristus: Dovoľ Mi, aby Som sa najskôr venoval tvojim starostiam 

ohľadom možných nepriaznivých reakcií, ktoré by sa mohli vyskytnúť u 

niektorých čitateľov, alebo ktoré by mohol mať dotyčný pár po prečítaní si Sto 

Ôsmeho Dialógu (ak ho vôbec budú čítať). Potom môžeme hovoriť o vzájomne 

nevhodnom jednaní, ku ktorému ešte stále medzi vami dochádza, a potom sa 

budeme venovať otázkam zo Slovenska. 

Tvoje starosti, Peter, pokiaľ ide o obsah predchádzajúceho Dialógu, pramenia 

z tvojej vznešenej túžby jednať s každým s maximálnou láskavosťou, 

ohľaduplnosťou, láskou a akceptovaním. Ako si pamätáš, jeden z členov tvojej 

duchovnej rodiny reprezentuje určité veľmi dôležité duchovné a osobné črty, 

s ktorými si totálne stotožnený a ktoré chceš učiniť hlavnou vládnucou silou svojho 

života. Medziiným, sú to: milujúca láskavosť, jemnosť, nežnosť, tolerantnosť, 

oceňovanie, rešpekt, ohľaduplnosť a akceptovanie každého takého, aký je, bez 

toho, aby si niekomu ubližoval, bez toho, aby si niekoho súdil, bez toho, aby si 
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niekoho zatracoval, bez toho, aby si niekoho odmietal, bez toho, aby si niekoho 

ohováral, bez toho, aby si od niekoho niečo očakával a bez toho, aby si niekoho 

odpisoval. Na základe týchto vynikajúcich čŕt sa teda obávaš, že by sa niektorým 

čitateľom mohlo ublížiť, alebo že by mohli na ten Dialóg reagovať tak, že by ich 

jeho obsah ranil. 

Neprehliadni však spätnú väzbu, ktorú si už doteraz dostal od štyroch ľudí, ktorí 

mali príležitosť čítať ten Dialóg (ľudia, ktorí majú elektronickú poštu — Heather 

Oudal, Ardyth Norem, Dan Barba a Alice Good). Poskytli ti veľmi pozitívnu a 

podpornú spätnú väzbu. Ten Dialóg mal na nich vhodný a pozitívny dopad. 

Skutočne si, prosím, zapamätaj, že ak niekoho naozaj miluješ, chceš, aby tá osoba 

bola duchovne, duševne, fyzicky a vo všetkých ostatných aspektoch v najlepšej 

možnej forme a kondícii. Múdrosť tvojej lásky a pravda tvojej objektívnosti, 

spravodlivosti a poctivosti ťa burcuje k tomu, aby si do pozornosti tých jedincov 

uviedol, či existuje niečo v ich životoch, postojoch, správaní, ideách či čomkoľvek, 

čo majú, čo ohrozuje tú formu alebo kondíciu. Áno, môžeš si povedať, že dotyční 

jedinci nevidia, že sú všemožne všetkým ohrození, a najmä svojimi ideami, 

postojmi, správaním a životným štýlom. Oni ti môžu povedať, že opak je pravdou: 

Že sú dokonalí, alebo aspoň v najprimeranejšej duchovnej, duševnej, fyzickej a 

akejkoľvek inej kondícii a forme, a preto od teba nič nepotrebujú. 

Presne o toto však v našej diskusii ide, Peter: Ak sú niektorí ohľadom seba toho 

názoru, no realita ich situácie za scénou je totálne iná, potrebuješ to uviesť do ich 

pozornosti, aby tú situáciu napravili. Či to prijmú alebo nie, to by už viac nebola 

tvoja starosť. Bolo by ich vlastnou zodpovednosťou a vecou ich vlastnej voľby, 

aby to prijali a následne napravili svoje cesty, alebo aby to odmietli a následne 

pokračovali v živote skreslení a klamstiev. Láska tvojej múdrosti a múdrosť tvojej 

lásky nechce nič iné než to najlepšie pre všetkých zúčastnených. V tomto ohľade je 

ich povinnosťou a zodpovednosťou, aby do pozornosti všetkých zainteresovaných 

uviedli, že niečo nie je v poriadku. Toto je pravda najmä vtedy, ak niekoho 

považujete za toho, kým nie je. V tom prípade, ako bolo uvedené 

v predchádzajúcom Dialógu, by ste sa držali nepravdy v danej veci, poskytujúc tak 

silám negatívneho stavu najväčšiu možnú príležitosť, aby vás ovplyvňovali, aby 

vás tak mohli držať v pazúroch negatívneho stavu. Koniec koncov, ak sa držíte a ak 

prijímate niečo ako pravdu, no nie je to pravda, nech ide o kohokoľvek alebo 

čokoľvek, ste pod vplyvom negatívneho stavu. A pretože dobre vieš, že pre vaše 

duchovné, duševné, fyzické a akékoľvek iné blaho je veľmi nezdravé byť pod 

vplyvom negatívneho stavu — alebo že by to mohlo byť dokonca smrteľné — 

nechceš nič viac, než uviesť tento fakt do ich pozornosti, aby mohli byť uzdravení. 

Opäť, či prijmú prostriedky ponúkanej liečby alebo nie, to už viac nie je tvoja 

zodpovednosť. Ty si si povinnosť svojej lásky a múdrosti splnil. Zvyšok je na nich. 

Ak sa niekto cíti dobre tak, ako je, bez ohľadu na to, ako by mohol byť duchovne, 

duševne alebo fyzicky chorý, to len znamená, že miluje svoju negatívnu situáciu. 

Spomínaš si na niektoré vyhlásenia, ktoré sme učinili predtým ohľadom potreby 
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milovať negatívny stav, aby mohol byť negatívny stav vôbec aktivovaný a aby 

vôbec mohol ilustrovať a manifestovať prirodzenosť svojho pseudo-života? Ako 

inak by mohlo niečo, čo sa nachádza v prirodzenosti negatívneho stavu, so 

všetkými jeho ukrutnosťami a hnusom, dospieť do svojej škodlivej plodnej zrelosti, 

keby ho niekto nemiloval? Už Swedenborg správne vyhlásil, že život každého je 

v jeho/jej láske. Ak mal byť negatívny stav tým, čím mal byť, niekto si musel 

z neho urobiť lásku svojho života. Inak by nič z negatívneho stavu nemohlo nikdy 

dospieť k svojej aktivácii a aktualizácii. 

Ak si dôkladne analyzuješ život niektorých ľudí na planéte Nula, alebo keby si mal 

príležitosť analyzovať pseudo-život ktoréhokoľvek z renegátov alebo ich 

poskokov, bol by si veľmi prekvapený, keby si zistil, že sa vyžívajú vo svojom 

pseudo-živote. Milujú ho viac než čokoľvek iné. Takto je udržiavaný pseudo-život 

negatívneho stavu. A nielen to, ale oni ho vidia ako jediný pozitívny život vôbec. 

Nuž, keby ste boli smrteľne chorí, no vy by ste ten stav považovali za normálny, 

zdravý a jediný možný, netúžili by ste po ničom inom, než naďalej zotrvať v tom 

stave. Aby vás z neho dostali a aby zahájili jeho primeranú liečbu, nejaký odborník 

by musel uviesť do vašej pozornosti, že vaša takzvaná láska vás zabíja. Súčasne 

uvediete do ich pozornosti prostriedky na ich liečbu a na nahradenie tej falošnej 

lásky láskou k niečomu, čo je skutočne zdravé a nanajvýš láskyhodné — k 

pozitívnemu stavu. A teraz majú v tejto veci voľbu. A o tomto všetkom bol náš 

predchádzajúci Dialóg. 

Ak teda napríklad vidíte niekoho zdanlivo veľmi pozitívneho, veľmi príjemného, 

veľmi šťastného, veľmi spokojného, veľmi milujúceho, kto nemá nijaké vonkajšie 

problémy s tým, že je v ľudskom živote, a ak tá osoba nikdy nezažila, čo to 

znamená byť v ľudskej koži, ako to zažil niekto, kto prišiel z pozitívneho stavu, 

znamená to skutočne, že je taká osoba naozaj pozitívna, prichádzajúca 

z pozitívneho stavu? Alebo je taká preto, lebo miluje ten typ negatívneho života 

alebo ľudský život? Len niekto, kto prichádza pôvodne z negatívneho stavu, za 

účelom posilnenia ľudského života a jeho roztomilosti, môže dopadnúť tak, že 

bude milovať tento ľudský život nado všetkých a nadovšetko. Taká osoba bude 

vyzerať stále šťastná, pozitívna, príjemná, spokojná a bez akýchkoľvek zjavných 

problémov. A nielen to, ale taká osoba vám s určitosťou povie, že tento ľudský 

život a všetko, čo sa ho týka, prišlo tiež od Boha. Takže, v tomto zmysle nie je 

nijaký rozdiel medzi tým, čo je pozitívne, a tým, čo je negatívne. V podstate je to 

všetko jedno. 

Pamätáš si, Peter, čo ti jedného dňa povedal jeden člen dotyčného páru o tejto 

situácii? A ako sa ten člen pokúšal prekrútiť význam povedaných slov — keď bolo 

jasné, že pravá totožnosť toho člena bola odhalená — aby táto totožnosť zostala 

utajená? Samozrejme, na jej utajenie bolo neskoro, pretože tie slová už boli 

vyrieknuté. Tie slová boli presne v duchu toho, čo sme práve povedali vyššie: 

„Všetko je to jedno — pozitívne či negatívne. Nie je v tom nijaký rozdiel.“ Keď 

autorka tých slov zaregistrovala tvoj úžasný šok, veľmi usilovne sa pokúšala 
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zakryť to akýmsi nesúvislým ospravedlnením a odôvodňovaním, ktoré by ťa 

presvedčilo, že to tak nemyslela. Ó áno, bolo to myslené presne tak. 

Alebo, vezmi si napríklad mužskú časť toho páru. Pamätáš sa, ako ste s Wilfredom 

a Danom spochybňovali múdrosť jeho správania, keď ste stáli pred hudobným 

obchodom v New Yorku, kde dotyčný muž horúčkovito míňal niekoľko stoviek 

dolárov, ktoré mu dala Nadácia Nového Zjavenia za jeho preklady, na pochybný 

druh hudby (moderný rock)? Alebo koľko rokov mu trvalo, kým skompletizoval 

preklad, v porovnaní s ostatnými prekladateľmi Môjho Nového Zjavenia? Čo 

myslíš, aký bol účel tých prieťahov a nezmyselných ospravedlnení a výhovoriek, 

prečo mu to trvalo tak dlho, keď nejestvovali žiadne objektívne dôvody pre taký 

typ správania? 

To boli veľmi jasné znamenia ich pravých totožností, ktoré si nechcel akceptovať, 

pretože si im nechcel ublížiť alebo ich z niečoho obviňovať. A aké bolo pre teba 

nakoniec bolestivé urobiť to, keď si videl, že manipulácia a využívanie teba 

a fondov Nadácie Nového Zjavenia nemalo konca? Nuž, ak ti tie veci, ako aj 

mnoho iných podobnej povahy nehovorili pravdu, potom už nič iné. O toto však 

nejde. Ide o to vymaniť sa z videnia vecí takým spôsobom, akým sa odohrávali na 

scéne, a nie za scénou. A pravá realita za scénou bola zjavená v predošlom 

Dialógu. Ide tiež o to, a toto opakujeme, aby sa dala im, ako aj všetkým vtedy 

zainteresovaným príležitosť spamätať sa a vidieť všetky tie diania v správnom 

svetle, aby mohli v tomto ohľade učiniť vhodné nápravy a korekcie. Túto 

príležitosť ponúkame všetkým zainteresovaným, pretože ich milujeme a dbáme 

o nich a boli by sme radi, keby boli s nami a keby využili svoje vzácne energie 

v našej veci. 

Teraz, Peter, vidíš dôvod, prečo bolo nevyhnutné zaoberať sa touto, pre teba tak 

bolestnou záležitosťou? 

Peter: Ach, intelektuálne, logicky a racionálne tento dôvod perfektne chápem, no 

emocionálne, v hĺbke svojho srdca sa ešte stále cítim mizerne, kvôli všetkému, čo 

sa vtedy stalo, kvôli mnohým mojim zlyhaniam, keď som nebral ohľad na svoju 

intuíciu, kvôli mnohým mojim hlúpym, bláznivým a chybným veciam, ktoré som 

urobil, napísal alebo povedal, alebo kvôli súčasnej potrebe opätovne oživiť túto 

záležitosť. Vyrovnávam sa s tými pocitmi najlepšie, ako viem, potrebujem však 

čas, možno veľa času, aby som ich zvládol a bol uzmierený s tým všetkým 

i s iným. 

Pán Ježiš Kristus: A ten čas budeš mať. O tom ťa môžem ubezpečiť. A teraz sa 

venujme záležitosti vzájomného jednania, najmä mužov so ženami a žien s mužmi, 

aké sa niekedy vyskytuje medzi čitateľmi a praktikantmi Môjho Nového Zjavenia. 

Ako si si vedomý, to zaobchádzanie nie je vždy v súlade s princípmi bytia Mojimi 

pravými predstaviteľmi. Znamená to, že tí, ktorí z času na čas podľahnú potrebe 

jednať s niekým takým negatívnym spôsobom, ako bolo vymenované na začiatku 
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tohto Dialógu, nie sú skutočne Mojimi predstaviteľmi, ale len tak vyzerajú? Nie 

nevyhnutne. 

Pamätáš sa na vyhlásenie učinené v predchádzajúcom Dialógu, že renegáti tiež 

uskutočnili svoje vlastné experimentovanie a testovanie, aby napodobnili pseudo-

tvorcov, no s úplne iným programom na mysli? Nuž, zatiaľ čo pseudo-tvorcovia sa 

svojho úsilia v tomto ohľade vzdali, potom, ako dostali odpovede, ktoré 

potrebovali, renegáti pokračovali vo svojom úsilí ďalej až do konca a rozhodli sa 

predĺžiť svoje experimentovanie na nešpecifikovanú dobu. Pokračujú vo svojom 

úsilí, dúfajúc, že uvidia nejaké výsledky v zhode so svojím vlastným zámerom, 

ktorý mali na mysli. 

Opäť, cieľ ich snahy je nanajvýš pochybný, no tiež nanajvýš sľubný. Majú na 

mysli to, aby zachovali a — ak by to bolo možné — aby prehĺbili nepretržitý 

rozkol a nevraživosť, ktoré takým či onakým spôsobom existovali medzi mužmi a 

ženami, ženami a mužmi, a maskulinitou a feminitou a feminitou a maskulinitou od 

vyfabrikovania ľudí. V tomto ohľade majú jednu značnú výhodu. Ako vieš, muži 

majú vo svojej genetickej štruktúre vrodenú tendenciu pozerať sa na ženy z pozície 

svojej typickej ľudskej prirodzenosti ako na tak trochu podradných tvorov, ktorí sú 

potrební len na sex a starostlivosť o ich deti a domácnosť. Na druhej strane, ženy 

boli pôvodne geneticky obdarené predovšetkým a nadovšetko pocitmi materstva, 

starostlivosti o svoje deti a o príbuzné záležitosti. Pri takom usporiadaní nie je tak 

ťažké, ako sa zdá, vyvolať nejaký konflikt medzi tými dvoma pohlaviami 

a udržiavať ten príslovečný rozkol, ktorý umožnil, aby sa negatívny stav aktivoval. 

Ako sa to týka dotyčných mužov a žien, ktorí by mali byť Mojimi predstaviteľmi? 

Renegáti zacieľujú ľudské aspekty ich prirodzenosti. Ako si pamätáš z jedného 

z predchádzajúcich Dialógov, bolo tam uvedené, že ľudské aspekty vašej 

prirodzenosti budú pre renegátov najlepším terčom, aby vás dostali, aby vás trápili 

a aby aktivovali vaše typické genetické obdarenie týkajúce sa vášho vrodeného 

postoja voči ženám, respektíve mužom. Pre mnohých mužov je obzvlášť ťažké, 

keď vidia ženu ako rovnocennú, alebo v niektorých prípadoch dokonca ako vyššie 

postavenú než muži. Pre mnohé ženy je ťažké vidieť sa ako rovnocenné, alebo 

dokonca nadriadené niektorým mužom. Tieto ťažkosti využívajú renegáti, aby 

značne skomplikovali váš život a aby ovplyvnili váš vzájomný postoj a jednanie. 

Vždy, keď je možné, vždy, keď nastanú nejaké okolnosti, aby aktivovali ten postoj 

založený na onom pôvodnom obdarení, renegáti to urobia, dostávajúc vás do 

pozície vašej ľudskej prirodzenosti, z ktorej reagujete. V takých situáciách dočasne 

zabúdate, že nemáte nadväzovať vzťah z pozície svojej typickej ľudskej 

prirodzenosti, ale z Môjho pôvodného obdarenia vo vás. Čím ste náchylnejší 

podľahnúť takému negatívnemu správaniu, tým je pre vás ťažšie preorientovať sa 

na správanie, ktoré by bolo v súlade s bytím Mojimi pravými predstaviteľmi. 

Tento typ typického ľudského správania pre vás predstavuje ohromné duchovné 

nebezpečenstvo. Ako sa viac a viac uchyľujete k svojej ľudskej prirodzenosti, 
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stávate sa viac a viac otrokmi renegátov a strácate svoju pozíciu ako Moji praví 

predstavitelia, dokonca bez toho, aby ste vedeli alebo aby ste si všimli, že sa to 

s vami deje. V jednom časovom bode, keď sa budete viac a viac správať ako 

typickí ľudia alebo predstavitelia negatívneho stavu, bude pre vás ťažšie a ťažšie 

správať sa nejakým iným spôsobom. V tom momente podľahnete negatívnemu 

stavu dovtedy, kým buď nebude eliminovaný , alebo kým sa nezobudíte zo svojej 

ľudskej nočnej mory, vyvolanej vo vás na základe vášho bláznivého správania, 

a kým sa nevrátite späť do pozitívneho stavu. Avšak, každý taký návrat bude na 

základe povahy notorických negatívnych vzorcov správania ťažší a ťažší a 

bolestnejší a bolestnejší. Keď ste zvyknutí správať sa určitým spôsobom, to 

správanie sa zaryje do vašich mozgových dráh do tej miery, že si ani nepomyslíte, 

že je možné správať sa nejako inak. Prekonanie takých negatívnych vzorcov 

správania sa veľmi často rovná, alebo je dokonca horšie, než prekonanie sklonu 

alebo závislosti na heroíne, alkohole, tabaku a podobných chemických látkach. 

Toto je dôvod, prečo hovoríme, že čím viac ste ukotvení vo svojom negatívnom 

správaní, tým ťažšie bude pre vás vzdať sa toho typu správania. Toto je zmienené 

duchovné nebezpečenstvo. 

Môžem vás uistiť, že renegáti vynakladajú maximálne úsilie, aby vo vás 

navodili taký typ správania, aby vás prinútili získať závislosť a sklon k takému 

správaniu. Toto je dôvod, prečo zacieľujú vaše genetické danosti, ktoré vzišli 

z úplne pôvodného projektu počas fabrikácie ľudskej rasy. Veľmi dobre si 

uvedomujú, že toto je najcitlivejší a najzraniteľnejší aspekt vašej ľudskej 

prirodzenosti. 

S ľuďmi vo všeobecnosti je ten problém, že na základe dosiahnutého odštiepenia 

a separácie maskulinity od feminity a feminity od maskulinity boli v každom 

pohlaví jeho opačné charakteristické črty nielen potlačené, ale v mnohých 

prípadoch sa jedinec hanbí za to, že ich má. Ako vieš, je známym faktom, že každý 

muž v sebe obsahuje tak maskulínne, ako aj feminínne charakteristické črty, 

pričom jedny sú uprednostňované a zdôrazňované voči druhým; a že každá žena 

v sebe obsahuje tak feminínne, ako aj maskulínne charakteristické črty, pričom 

jedny sú uprednostňované a zdôrazňované voči druhým. Keď ste muž, chcete sa 

správať tak, ako sa od muža očakáva. Keď ste žena, chcete sa správať tak, ako sa 

očakáva od ženy. Existuje značná miera stotožnenia sa každého pohlavia s týmito 

spoločenskými, morálnymi, náboženskými, osobnými a rôznymi inými 

očakávaniami. Také očakávania posilňujú potrebu správať sa v súlade s tým, či ste 

muž alebo žena. 

Aby ste obišli túto prekliatu situáciu na planéte Nula, ako Moji predstavitelia 

potrebujete zmeniť svoj postoj tak k aspektom svojej vlastnej maskulinity 

a feminity alebo feminity a maskulinity, ako aj, úplne súčasne, k svojim vlastným 

partnerom, priateľom a ostatným jedincom, ktorí nie sú toho istého pohlavia ako 

vy. Ako to urobíte? A táto otázka nás privádza k jednej z otázok, ktoré si dostal 

dnes ráno, Peter. Jedna z tých otázok sa priamo týka záležitostí, o ktorých tu 
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diskutujeme. Než budeme pokračovať, bol by som rád, Peter, keby si tie otázky 

preložil do angličtiny a keby si ich potom sformuloval. 

Peter: Výborne, tu sú: (Otázky prišli od Jozefa Grygara): Ako Ty, Pán Ježiš 

Kristus, funguješ vo Svojej vlastnej Absolútnosti; napríklad, keď zvažuješ naše 

otázky? To je otázka! Aký je Tvoj postoj alebo vzťah k Svojmu vlastnému Ja? 

Mohol by Si niečo povedať o tomto vzťahu nás relatívnych bytostí k sebe samým 

a k ostatným, ako aj k Tebe? Chápeme, že jestvuje absolútna nevyhnutnosť 

integrálnej jednotnosti alebo jednoty maskulínneho a feminínneho princípu 

v každej sentientnej entite. Napriek tomu sa zdá, že aspoň tu, na planéte Nula, majú 

Tvoje ženy tendenciu konať skôr z pozície lásky a Tvoji muži skôr z pozície 

múdrosti. Aký je v tom prípade za súčasne existujúcich podmienok najvhodnejší 

spôsob, ako uviesť do života mužov feminínne aspekty a do života žien maskulínne 

aspekty? 

Pán Ježiš Kristus: Dovoľ, aby Som začal odpoveďou na poslednú otázku, pretože 

sa priamo týka témy, o ktorej sme diskutovali vyššie. Ako v sebe zrovnoprávňovať, 

zjednocovať, spájať a začleňovať feminínne, respektíve maskulínne aspekty? 

Alebo aspoň, ako si počínať, aby ste neprehliadali, že máte v sebe také aspekty? 

Samozrejme, ako vieš, pokiaľ žijete na planéte Nula vo svojej ľudskej koži, úplné 

začlenenie, zjednotenie a inkorporovanie ich príslušných aspektov vnútri každého 

jedinca nie je celkom možné. Takto bolo vaše ľudské telo vytvorené a takto si 

musíte odžiť svoj život na tejto planéte. Vo vašej mysli je však ich 

zrovnoprávnenie celkom možné. Vzhľadom k tomu, ako viete, že v ľudskom živote 

je všetko externalizované a premietnuté do vonkajšieho správania sa k niekomu 

alebo niečomu, váš postoj k sebe samým v tomto ohľade musí byť premietnutý do 

spôsobu, akým nadväzujete vzťah, jednáte, uvažujete, myslíte, cítite a správate sa 

voči ženám, ak ste muž, alebo voči mužom, ak ste žena. 

Ak sú váš postoj a správanie voči ženám arogantné, hrubé, bezohľadné, odmietavé, 

podceňujúce, ponižujúce, degradujúce, protivné, sarkastické, pozerajúc sa na ne 

s pohŕdaním, považujúc ich za menejcenné, alebo ak sa prejavujete akýmkoľvek 

iným takto negatívnym spôsobom, potom je z rovnakého dôvodu váš postoj voči 

vašej vlastnej feminite vo vašom vnútri presne taký istý. Spôsobom takého 

správania a takými pocitmi odmietate svoju feminitu. Na druhej strane, ak jednáte 

so ženami s maximálnym ohľadom, rešpektom, rovnosťou, láskou, láskavosťou, 

nežnosťou, pochopením, akceptovaním a podobnými pozitívnymi charakteristický-

mi črtami, aj so svojou vlastnou feminitou tak jednáte. V tom prípade si na základe 

procesu takého externého, vonkajšieho zaobchádzania so ženami pripravujete cestu 

k spojeniu a zjednoteniu svojej feminity so svojou maskulinitou, takže budú 

odrážať pomery existujúce v pozitívnom stave. Takým konaním vzdorujete 

rozštiepeniu a separácii, vnúteným vám na základe vašich genetických daností 

vyfabrikovaných za tým účelom aktivátormi negatívneho stavu. 
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A to isté platí pre ženy a ich vlastné maskulínne aspekty. Spôsob, akým s mužmi 

jednajú navonok, odzrkadľuje zaobchádzanie s ich vlastnou vnútornou 

maskulinitou. Tým, že sa naučíte jednať so sebou navzájom pozitívnym spôsobom, 

ako bolo načrtnuté vyššie, nech je to za akýchkoľvek okolností, vzdorujete 

akýmkoľvek pokusom renegátov využiť vaše negatívne genetické danosti na to, 

aby vás držali v porobe negatívnych aspektov vašej ľudskej prirodzenosti, urobiac 

vás tak ich otrokmi. 

Môžem vás ubezpečiť, že za súčasne existujúcich podmienok na vašej planéte 

neexistuje žiadny iný spôsob, ako obísť túto situáciu. Spôsob, akým zaobchádzate 

so sebou navzájom, určuje spôsob, akým zaobchádzate aj sám/sama so sebou, čo 

nás privádza k odpovedi na druhú otázku ohľadom toho, aký máte vzťah k svojmu 

vlastnému ja. Z čisto duchovného hľadiska nie je možné mať k sebe samému 

žiadny iný vzťah, než aký máte k iným, nech je to ktokoľvek. Takže pre vaše 

vlastné zaobchádzanie so sebou samým platí v podstate to isté, čo bolo naznačené 

vyššie ohľadom vzťahu k iným. Nie je možné, nech hovoríte alebo cítite čokoľvek, 

aby ste skutočne milovali iných, pokiaľ nenávidíte alebo nemilujete aj seba. Nie je 

možné rešpektovať iných, ak nemáte nijaký rešpekt k sebe, atď. Nie je možné 

milovať Mňa alebo rešpektovať Mňa, pokiaľ neprejavujete tie isté pocity a emócie 

voči sebe samým a voči ostatným. Ak nenávidíte seba, v konečnom dôsledku 

nenávidíte Mňa vo vás alebo Moju prítomnosť vo vás, a súčasne nenávidíte 

všetkých ostatných. Ako bolo uvedené veľakrát predtým, je nemožné, aby ste 

nadväzovali vzťah z nejakej inej pozície než zo seba. Žiadnu inú pozíciu alebo 

platformu nemáte. Logicky povedané, ak toto je jediná pozícia, ktorú máte, potom 

tá pozícia a to, čo obsahuje, bude určovať, ako budete jednať s inými a so Mnou 

vo vás a v iných. 

Čo myslíš, aký je Môj vzťah k Sebe v Mojom Absolútnom Stave? Toto je odpoveď 

na prvú otázku: Vo Svojom Absolútnom Stave Sa Absolútne Milujem. Keby Som 

Sa nemal milovať v absolútnom zmysle, nemohol by Som milovať nikoho iného. 

V tom prípade by Som nikdy nemohol nikoho alebo nič stvoriť. Ale tiež, a toto je 

najrozhodujúcejší fakt, vôbec by Som neexistoval. Ja som Absolútna Láska 

a Absolútna Múdrosť. Faktory ich absolútnosti určujú povahu a obsah Môjho 

správania sa k Sebe, zaobchádzania so Sebou a správania sa k všetkým a jednania 

so všetkými v Mojom Stvorení a pseudo-stvorení. 

Samozrejme, to, ako fungujem vo Svojej Absolútnosti, nemôže v žiadnom prípade 

ani len vzdialene pochopiť nijaká relatívna sentientná myseľ. Jediné, čo o tom 

možno povedať, je to, že vždy, nepretržite pôsobím z pozície — a len z pozície — 

Svojej Absolútnej Lásky a Absolútnej Múdrosti. Neexistuje žiadny iný stav alebo 

kondícia, z ktorej by som mohol pôsobiť alebo z ktorej by Som fungoval. Preto 

vždy, keď zvažujem vaše otázky, ich zvažovanie je vždy z pozície Mojej 

Absolútnej Lásky a Absolútnej Múdrosti. Ak majú tie otázky multivesmírny 

význam a ak by odpovede na ne mohli byť prospešné pre všetkých v Mojom 

Stvorení a pseudo-stvorení, a ak sú tieto odpovede takej povahy, že ich môže 
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pochopiť akákoľvek relatívna sentientná myseľ, vzbudzujú vo Mne ohromné 

potešenie a radosť, dávajúc Mi veľkú príležitosť poskytnúť vám niečo nové 

a užitočné. Verte mi, robím to veľmi rád. 

A o toto všetko ide: Jednať so sebou a s inými tak, ako Ja jednám so Sebou a so 

všetkými v Mojom Stvorení a pseudo-stvorení. Keď to budete robiť, začnete 

intuitívne rozlišovať, čo to je byť Absolútny. Tajomstvo tohto rozlišovania je 

v takom jednaní so sebou samým/samou a v jednaní s inými. Vy všetci k tomu 

máte dispozície. Ja osobne som vás obdaril takou schopnosťou. Musíte však 

prekonať svoju obvyklú tendenciu jednať so sebou navzájom z pozície negatívnych 

aspektov svojej ľudskej prirodzenosti. 

Presne tu, v tomto momente, Peter, by Som prestal a uzavrel pre dnešok našu 

diskusiu. Prajem ti príjemný deň a nebuď nešťastný. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne, že Si sa s nami podelil o všetky tieto krásne idey. 
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Sto Desiaty Dialóg 

30. septembra 1999 

Peter: Do tohto momentu som od nikoho nedostal žiadne otázky multivesmírneho 

významu. Chcel by som Ťa však poprosiť, ak smiem, aby Si bližšie spresnil 

záležitosť rozdielov, ktoré môžu existovať medzi tým, ako sa správajú, reagujú, 

nadväzujú vzťah a aký majú názor na Teba, na pozitívny stav, na negatívny stav, na 

ľudský život a na svoje žitie v tomto svete plnom biedy a utrpenia Tvoji 

predstavitelia, a tým, ako to robia predstavitelia negatívneho stavu/renegáti. 

Samozrejme, ako vždy, ak by Si chcel hovoriť najskôr o niečom inom, kým 

odpovieš na moju otázku, bol by som viac než šťastný, keby som tento časový úsek 

prenechal Tebe. 

Pán Ježiš Kristus: Samozrejme, že smieš, Peter. A ďakujem ti, že si Mi prenechal 

tento úvodný čas. Než odpoviem na tvoju otázku, chcel by Som doplniť niečo iné. 

Ako dobre vieš, najdôležitejšou záležitosťou v multivesmíre je to, ako jeho 

členovia alebo obyvatelia ponímajú Moju Absolútnu Prirodzenosť a aký majú na 

základe toho ponímania a poznania ku Mne vzťah. Na vašej planéte neexistovalo 

pred poskytnutím Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista nikdy vhodné alebo 

správne vnímanie, poňatie, poznanie a chápanie Mojej pravej Prirodzenosti a toho, 

aký by mali mať ľudia ku Mne vzťah. Vo väčšine prípadov táto situácia na planéte 

Nula pretrváva bez akejkoľvek dohľadnej zmeny. Keby nebolo Môjho Nového 

Zjavenia a keby nebolo vás, Mojich predstaviteľov, ktorí čítajú, chápu, prijímajú 

a praktizujú Moje Nové Zjavenie, na vašej planéte by sa nemohla zachovať nijaká 

forma života alebo pseudo-života. 

Ako z tohto vyhlásenia vidíte, je životne a kriticky dôležité, aby niekto na vašej 

planéte správne vnímal, poznal, chápal a prijímal, Kto Som, aká je Moja pravá 

Prirodzenosť a aký mám vzťah k všetkým sentientným entitám. Súčasne, paralelne 

s týmto faktorom a rovnako dôležité ako tento jednotlivý faktor je to, aký majú ku 

Mne vzťah tí z vás, ktorí sú Mojimi predstaviteľmi; aký máte na Mňa názor, čo si 

o Mne myslíte, ako reprezentujete Mňa a Moju Prirodzenosť a ako sa ku Mne 

správate. 

Ako si pamätáš z predchádzajúceho Dialógu (109), faktor vzťahu ku komukoľvek, 

a nielen ku Mne, je určovaný vaším vzťahom k sebe samému/samej. Toto je 

zásadne dôležitá záležitosť. Ak nemáte žiadnu inú základňu alebo platformu než 

seba samého/samu, z ktorej dokážete a môžete nadviazať s kýmkoľvek vzťah, 

potom v tom prípade bude váš postoj k sebe, vzťah k sebe, vaše sebaakceptovanie, 

sebavnímanie, sebapociťovanie, zmýšľanie o sebe a všetko ostatné v tomto seba-

čomkoľvek tým najdôležitejším faktorom vášho vzťahu ku Mne a ku komukoľvek 

inému. 
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Takže, aby život na tejto planéte v akejkoľvek forme a kondícii pokračoval 

s nezmenšenou silou tak, aby mohol naplniť svoj účel, kvôli ktorému bol založený 

alebo kvôli ktorému mu bolo dovolené, aby bol vôbec vyfabrikovaný, je 

nevyhnutné, aby mal niekto na nej správne poňatie, vnímanie, poznanie, 

akceptovanie, postoj, správanie, myslenie, cítenie, chcenie, vzťah a všetko ostatné 

v tomto ohľade voči Mne. Inak by tu nikto nemohol prežiť. Vy, Moji 

predstavitelia, ste boli prostredníctvom Môjho Nového Zjavenia uvedení do tejto 

životne dôležitej a rozhodujúcej pozície. Vaša zodpovednosť je v tomto ohľade 

veľká, väčšia než si môžete svojou ľudskou mysľou predstaviť. 

A teraz, ak je tento najdôležitejší, najrozhodujúcejší a najkritickejší faktor 

určovaný vaším vzťahom k sebe samému/samej, potom musíte dôkladne 

preskúmať, aký máte k sebe vzťah, aký máte na seba názor, čo si o sebe myslíte, 

ako sa k sebe správate a aký máte k sebe vzťah vo všeobecnosti. Ak by všetky tieto 

faktory vzťahu k sebe samému/samej mali byť negatívne, v tom prípade by bol 

negatívny aj váš vzťah ku Mne a ku všetkým ostatným. Preto potrebujete veľmi 

naliehavo nazrieť do seba a odhaliť pravdu o tom, aký máte vzťah k sebe 

samému/samej. Koniec koncov, ak Ja som vo vás a vy ste vo Mne, potom 

akýkoľvek spôsob tohto vzťahu k sebe samému/samej platí aj pre to, aký máte 

vzťah ku Mne. A na základe spojenia a spojitosti — skrz Mňa — so všetkými 

ostatnými sa váš vzťah k sebe samému/samej týka aj toho, aký máte vzťah k 

všetkým ostatným, bez ohľadu na to, aké by mohlo byť vaše vonkajšie, externé, 

predstierané správanie, alebo čo by ste o ňom hovorili iným. 

Vezmime si napríklad nasledovnú hypotetickú situáciu: Ste na seba veľmi 

nahnevaní; cítite sa ohľadom seba mizerne; opovrhujete sebou; máte pocit, že ste 

úplne druhoradí; vaša sebapredstava, sebapoňatie, sebavnímanie, váš pocit 

sebaúcty je veľmi negatívny, a preto sebaodmietavý. Čo myslíte, aký by bol na 

základe týchto negatívnych seba-charakteristík váš postoj, správanie, pocit, 

myslenie a vzťah ku Mne a k ostatným? Mohol by byť nejaký iný alebo sa nejako 

líšiť od toho, aký máte názor na seba? Nijakým spôsobom! Nemali by ste žiadne 

iné východisko, než premietnuť také negatívne správanie a postoje na Mňa a na 

ostatných. Také premietnutie by mohlo zájsť tak ďaleko, že by ste nakoniec tvrdili, 

že Ja aj ostatní sme takí. Tvrdilo by sa teda, že Ja aj všetci ostatní sme zlostní, 

odmietaví, bezohľadní, netolerantní, netrpezliví a negatívni vo všeobecnosti. 

Takto došlo k falošnému, skreslenému a totálne nerealistickému vnímaniu Mňa, 

Mojej Absolútnej Prirodzenosti, Môjho správania, Môjho postoja, Môjho vzťahu, 

atď., v ľudskom živote a v negatívnom stave vo všeobecnosti. Pokiaľ ide o realitu 

tejto situácie, ak ste z takého či onakého dôvodu nahnevaní na Mňa, to len 

znamená, že ste nahnevaní na seba samých, atď. 

Táto záležitosť má však aj ďalšiu stránku. Ide o toto: Ako reagujem alebo aký mám 

vzťah k takému výbuchu hnevu alebo k akémukoľvek negatívnemu správaniu voči 

Mne? Poznajúc zdroj a dôvod takého správania v absolútnom zmysle, vo Svojej 
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Absolútnej Kondícii ho vo vzťahu ku Mne Samotnému/Samotnej akceptujem 

s krajným pochopením, láskou a múdrosťou. Ja nereagujem podobným negatívnym 

postojom alebo správaním. Situácia je však trochu iná, pokiaľ ide o potreby 

nápravy takého negatívneho správania k sebe samému/samej na strane niekoho, kto 

zaujíma taký negatívny postoj k sebe. Pritom, v Mojom Stvorení by chcel každý 

vedieť, ako reagujem v každom jednotlivom prípade takého negatívneho správania. 

Kvôli faktu, že vo Svojom Absolútnom Stave, Kondícii a Procese dávam náležité 

príklady pre akékoľvek správanie a reakciu v pozitívnej konotácii, a len 

v pozitívnej konotácii, každá sentientná entita v pozitívnom stave pozerá na Mňa, 

aby videla, ako na to reagujem, aby sa tak mohla naučiť niečo pre svoje vlastné 

reagovanie v takých situáciách. 

Takže, ako každý iný, v tejto veci mám absolútnu voľbu. Môžem sa rozhodnúť 

vôbec nereagovať, alebo reagovať spôsobom, ktorý by tomu, kto sa správa takým 

negatívnym spôsobom, poskytol príležitosť, aby zistil pravý zdroj svojej potreby 

správať sa tým spôsobom, aby mohol dotyčný jedinec svoje správanie napraviť. 

Kvôli Mojej Absolútnej Bezpodmienečnej Láske a Múdrosti sa nikdy 

nerozhodnem nereagovať. Moja reakcia týmto pozitívnym štýlom môže prísť 

mnohorakými spôsobmi, zhodnými s potrebami každého jedinečného jedinca 

a dostupnosťou zdrojov a daností, ktoré má každý jedinec odo Mňa. Ak táto 

situácia nastane u niekoho, kto nie je Mojím predstaviteľom, ani otvorene ani 

skryto, Mojou reakciou môže byť len danie príkladu vhodného správania v tomto 

ohľade pomocou Mojich predstaviteľov. Toto vyhlásenie musíte chápať tak, že 

Moji predstavitelia na základe svojho pozitívneho a vhodného postoja k sebe 

samým, prostredníctvom Môjho vstupu do nich ohľadom neho, premietnu také 

pozitívne správania a postoje do univerzálneho vedomia ľudstva. Aj keď si 

v mnohých prípadoch iní ľudia nemusia vedome uvedomovať váš pozitívny postoj 

a správanie k sebe samým, napriek tomu je to zaregistrované v ich nevedomej 

mysli, vďaka čomu budú v príhodnom čase schopní zmeniť svoje vlastné negatívne 

správanie a postoj k sebe samým, a následne aj svoj postoj a správanie ku Mne a aj 

k všetkým ostatným. 

Situácia je úplne iná, ak sa taký negatívny postoj a správanie voči sebe 

samému/samej zistí u niekoho, kto má byť Mojím predstaviteľom. Kvôli zvláštnej 

a nezvyčajnej pozícii, ktorú má ktorýkoľvek Môj predstaviteľ v očiach všetkých 

v Mojom Stvorení a pseudo-stvorení, jeho správanie v tomto ohľade všetci veľmi 

pozorne sledujú. Súčasne je veľmi pozorne sledovaná aj Moja odozva alebo 

reakcia na také správanie a projekcie. Pretože akýkoľvek typ správania Mojich 

predstaviteľov má multivesmírny dopad a význam, Moja reakcia naň je veľmi 

potrebná a rozhodujúca. Prostredníctvom čoho reagujem v takých situáciách? Keď 

ti, Peter, (obrazne povedané) príde na stôl čokoľvek takej povahy, alebo keď si 

uvedomíš také správanie zo strany kohokoľvek, kto číta, prijíma a premýšľa o 

Mojom Novom Zjavení, a kto súčasne prejavuje také negatívne správanie, 

rozhodnem sa reagovať cez teba, Peter. Pretože má taká reakcia vždy 
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multivesmírny význam, dávajúc príklady a vzorce vhodného správania a postoja, je 

potrebné, aby to bolo prenesené cez teba, pretože je to tvoja rola a pozícia — robiť 

to prostredníctvom týchto Dialógov. Ako si pamätáš, predtým ti bolo v týchto 

Dialógoch naznačené, že tieto sú vám všetkým poskytované — medzi mnohým 

iným — presne za týmto účelom. Keď sa však také správanie vyskytne súkromne, 

a nie je nijakými prostriedkami alebo spôsobmi uvedené do tvojej pozornosti, 

znamená to, že nemá tento multivesmírny význam, ale je to výlučne medzi tým 

jedincom a Mnou. V tom prípade je Moja reakcia potrebná len pre toho jedinca 

a len pre tých v iných dimenziách, ktorí udržiavajú spojenie s dotyčným jedincom. 

Takže v tomto ohľade vždy, keď je niečo tohto charakteru uvedené do tvojej 

pozornosti, aj keby nebolo želaním, aby k tomu došlo, znamená to, že to nie je 

osobné, ale multivesmírne. V tom prípade by dotyčný jedinec musel prijať fakt, že 

na celej situácii tej povahy je niečo veľmi dôležité a potrebné, a preto je potrebná 

reakcia odo Mňa nielen na osobnej úrovni, ale aj na všetko zahrnujúcej, 

multivesmírnej úrovni. Pôvodnou voľbou, a nie tou dočasnou, bolo, aby sa to 

manifestovalo tým spôsobom. Jedine o tom môže dotyčný jedinec rozhodnúť, či 

jeho totožnosť zostane utajená pred všetkými ostatnými Mojimi predstaviteľmi 

a všetkými ostatnými, pokiaľ sa, samozrejme, ten jedinec na základe svojej vlastnej 

slobody voľby nerozhodne prezradiť svoju totožnosť. 

A teraz, každý taký jedinec má najmenej dve možnosti voľby. Po prvé, môže sa 

rozhodnúť, že sa bude cítiť dotknutý a že bude trucovať ohľadom toho, že sme do 

pozornosti všetkých prostredníctvom týchto Dialógov uviedli záležitosť takého 

negatívneho správania, postoja, vzťahu či čohokoľvek, čo v tomto ohľade má. 

V tom prípade budeme plne akceptovať potrebu toho jedinca cítiť sa dotknutý 

a trucovať, alebo akúkoľvek negatívnu reakciu, ktorú si zvolí. Nikto z nás ho 

nebude súdiť, zatracovať, odmietať alebo sa mu/jej vyhýbať; pokiaľ sa, 

samozrejme, ten jedinec sám/sama nerozhodne odmietať, zatracovať a súdiť nás 

a vyhýbať sa nám. V každom prípade budeme rešpektovať voľbu toho jedinca 

v tomto ohľade. 

Po druhé, ten jedinec sa rozhodne vidieť veci z našej, to znamená z multivesmírnej 

perspektívy, ako niečo veľmi dôležité a rozhodujúce pre poučenie každého; ako 

faktor prispenia k náležitému chápaniu všetkých aspektov ľudského správania 

a toho, ako určuje ich postoj a vzťah ku Mne a k nim. V tomto prípade by som bol 

Ja i každý v Mojom Stvorení, na všetkých úrovniach jeho multivesmíru, nesmierne 

vďačný tomu jedincovi a nesmierne by som ocenil, že sa stal rozhodujúcim 

a dôležitým prostriedkom, pomocou ktorého mohol byť tento faktor uvedený do 

pozornosti každého. Súčasne by na základe tejto pozitívnej a zmysluplnej voľby 

bola tomu jedincovi poskytnutá veľká príležitosť zmeniť svoj negatívny postoj a 

vzťah k sebe samému/samej, svoje negatívne sebavnímanie, sebapredstavu, 

sebastotožnenie a seba-čokoľvek v tomto ohľade na pozitívne, a následne to 

zmeniť pozitívnym spôsobom aj voči Mne a voči všetkým ostatným. Táto druhá 

voľba by potvrdila, že tento jedinec je v skutočnosti Mojím pravým 
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predstaviteľom, ktorý je ochotný poučiť sa z tohto všetkého nielen čo sa týka 

neho/nej samotného (čo by bolo do určitej miery sebecké), ale aj v záujme 

všetkých. Každopádne, toto by chceli a priali si Moji praví predstavitelia. 

V určitom zmysle môžete povedať, že voľba, ktorú by akýkoľvek jedinec v tomto 

ohľade učinil, by určila, do akej miery je ten jedinec skutočne Mojím pravým 

predstaviteľom; ako aj do akej miery ten jedinec skutočne prijal a začlenil do 

svojho života princípy Môjho Nového Zjavenia. Kvôli faktu, že každého prijatie 

a praktizovanie Môjho Nového Zjavenia je určované tým, ako sa každý správa k 

sebe samému/samej a následne ku Mne a k ostatným, za súčasne existujúcich 

ľudských podmienok, za akých je dané bytie a fungovanie ľudského života, možno 

tento najdôležitejší faktor určiť jedine tak, že všetci Moji praví predstavitelia sú 

z času na čas vystavení vo svojom vlastnom každodennom živote situáciám, ktoré 

by si od nich vyžadovali, aby uskutočňovali také rozhodnutia, ako je opísané 

vyššie. 

Ako sa táto situácia odohráva? Kvôli vašej ľudskej schránke alebo koži by mohlo 

byť z času na čas vaše správanie veľmi ľudské. Mohli by ste sa napríklad nahnevať 

na seba, na Mňa, na iných. Mohli by ste sa tak rozčúliť, že budete kričať a vrieskať 

a hádať sa sami so sebou, so Mnou alebo s inými, alebo to všetko spolu. Po takom 

negatívnom výbuchu, alebo nech by to bolo čokoľvek, by ste mohli dopadnúť buď 

tak, že vyriešite ten problém individuálne so Mnou — bolo by to medzi Mnou 

a vami a členmi vašej duchovnej rodiny a všetkými, ktorí sú s vami spojení 

z ostatných dimenzií; alebo, keby sa taký typ správania dostal akýmkoľvek 

spôsobom do Petrovej pozornosti, znamenalo by to, že niečo vo vašom správaní 

a vo vašej reakcii, pretože sa to nevdojak dostalo do jeho pozornosti, má hlbší 

význam a je potrebné, aby to bolo vyriešené alebo zodpovedané, alebo čokoľvek, 

čo by bolo treba v tomto ohľade, na multivesmírnej úrovni. 

A tu prichádza rozhodnutie, či by ste na také nutné zverejnenie reagovali 

prostredníctvom prvej voľby, alebo prostredníctvom druhej voľby — ako bolo 

opísané vyššie. Inými slovami, ako Moji praví predstavitelia by ste bez 

akéhokoľvek zaváhania učinili druhú voľbu. Keby vaša reakcia mala byť podľa 

povahy prvej voľby, negatívnej, naznačovalo by to, že ste sa ešte nestali Mojím 

pravým predstaviteľom. Také situácie teda v podstate fungujú ako životne dôležitý 

test pre stanovenie, kde ste vo svojom vlastnom živote, pokiaľ ide o to, či už ste, 

alebo ešte nie ste Mojimi pravými predstaviteľmi na planéte Nula. Z hľadiska 

potrieb pozitívneho stavu vaše odpovede alebo reakcie v takých prípadoch, ako aj 

voľby v tomto ohľade, už viac nie sú osobné, ale sú multivesmírnej povahy. 

Pamätajte si to! 

Ďalšie stručné objasnenie, ktoré vám treba poskytnúť, je chápanie toho, čo to 

znamená byť Absolútny. V predchádzajúcom Dialógu (109) vám bolo naznačené, 

že ak zaobchádzate so sebou, s inými a so Mnou tak, ako so Sebou, s vami a so 

všetkými ostatnými zaobchádzam Ja, také zaobchádzanie dokáže a môže chápaniu 
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vašej relatívnej mysle viac priblížiť, aké je to byť Absolútny. Keď jednáte so 

sebou, so Mnou a s ostatnými len a len všemožnými pozitívnymi spôsobmi, 

spôsobmi vrcholnej lásky, úcty, chápania, akceptovania, láskavosti, jemnosti, 

nežnosti, ohľaduplnosti, objektívnosti, poctivosti, spravodlivosti, milosrdenstva, 

odpustenia, empatie, súcitu, a niekedy, ak a keď je to potrebné, s láskavou 

prísnosťou a so všetkými ostatnými pozitívnymi charakteristickými črtami pravej 

lásky a jej pravej múdrosti, potom vo svojom správaní odrážate Mňa a Môj 

Absolútny Stav. Dynamika a procesy Môjho Absolútneho Stavu sú zakorenené 

v týchto charakteristikách. Ony v skutočnosti tvoria Moju Absolútnu Prirodzenosť. 

Ako si pamätáte z jedného z Mojich predošlých vyhlásení v týchto Dialógoch, ony 

sú Mnou a Ja som nimi. Preto podľa logickej konštrukcie tohto usporiadania každý, 

kto sa usiluje byť vo svojom vlastnom živote taký, pokiaľ ide o neho/ňu 

samého/samu, Mňa a ostatných, odzrkadľuje vo svojej relatívnej situácii túto 

Absolútnu Prirodzenosť. Toto odzrkadľovanie ho/ju privádza bližšie a bližšie 

k chápaniu toho, čo to znamená byť Absolútny. Čím menej a menej takých 

pozitívnych charakteristík sa nachádza v jedincovom správaní sa k sebe, v správaní 

sa ku Mne a v správaní sa k ostatným, tým menej a menej chápania má alebo je 

schopný získať ohľadom toho, kto Som, aká je Moja Pravá Prirodzenosť a aké je to 

byť Absolútny. V tom prípade sa viac a viac vzďaľuje bytiu so Mnou alebo 

v Mojej prítomnosti. Zároveň, kvôli takému negatívnemu správaniu sa k sebe 

samému/samej, nedávajúc si príležitosť spoznať lepšie Mňa a ostatných, stráca tiež 

pravú perspektívu toho, kým je on/ona a aká je jeho/jej pravá prirodzenosť. 

Ako teda z tejto opísanej situácie vidíte, vaše sebapoznanie, sebaponímanie, 

sebastotožnenie a všetko ostatné, čo sa ich týka, je priamo späté s poznaním 

a prijatím toho, kto som Ja a aká je Moja pravá Prirodzenosť. Takže, čím viac 

poznáte Mňa, tým viac budete poznať seba a iných. A naopak: Čím viac poznáte 

sami seba, tým viac budete poznať Mňa a ostatných. V Novom Zjavení Pána 

Ježiša Krista vám bolo jasne naznačené, že najdôležitejším poznaním zo všetkého 

je náležité poznanie seba, čoho dôvodom je, že pravé poznanie Mňa je závislé od 

poznania seba, a naopak: Len pravé poznanie Mňa a Mojej Prirodzenosti vás 

dokáže a môže doviesť k objaveniu svojho pravého ja alebo svojej pravej 

totožnosti, akí ste za scénou, a nie akí ste na ľudskej scéne. 

Čo sa týka odpovede na tvoju otázku, Peter, je jasné, že základné rozdiely medzi 

niekým, kto miluje negatívny stav a považuje ho za taký istý ako pozitívny stav, 

a Mojimi pravými predstaviteľmi, je ten, že zatiaľ čo milovníci negatívneho stavu 

nevlastnia náležité poznanie seba — a čo je najdôležitejšie — Mňa, Mojej pravej 

Prirodzenosti a prirodzenosti kohokoľvek iného, Moji praví predstavitelia vlastnia. 

Okrem toho, Moji praví predstavitelia rozoznajú pravú prirodzenosť negatívneho 

stavu, ľudského života a ich pozíciu. Áno, z ich pozície bytia a fungovania zo 

stredu pozitívneho stavu, zatiaľ čo prostredníctvom svojich tiel žijú v negatívnom 

stave alebo v ľudskom živote, môžu byť takí šťastní, môžu sa cítiť tak dobre, môžu 

byť takí rozradostení a takí natešení a všetko ostatné, ako sú milovníci negatívneho 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Druhý diel 

- 114 - 

stavu. Nikdy však negatívny stav nepovažujú za taký istý, ako je pozitívny stav. 

Kedykoľvek zostúpia (obrazne povedané) do svojich telesných funkcií a ľudských 

aspektov svojej prirodzenosti, cítia tlak, negatívnosť, nevhodnosť, zlobu a všetko 

ostatné tak vlastné negatívnemu stavu a ich ľudskému životu. Avšak z pozície 

svojej pozitívnej prirodzenosti, ktorú majú odo Mňa, sú vo väčšine prípadov 

schopní účinne zvládať všetok chaos a trápenia svojho ľudského života bez toho, 

aby im podľahli a bez toho, aby prevzali nad nimi moc. Milovníci negatívneho 

stavu nezažívajú také pocity. Koniec koncov, oni sa v ľudskom živote cítia dobre. 

Toto je jedným zo znamení, ako môžete rozlišovať medzi niekým, kto je 

milovníkom negatívneho stavu, súc tak jeho pravým a nefalšovaným 

predstaviteľom, a niekým, kto nie je. 

Prostredníctvom týchto Dialógov je vám daný ohromný nástroj na to, aby ste 

spoznali všetky tieto veci a aby ste zvládali všetko vo svojom živote čo 

najúčinnejším a najúspešnejším spôsobom. Jediné, čo musíte urobiť, je prijať, 

inkorporovať a zvnútorniť si všetko toto poznanie vo svojom živote a považovať 

ho za maják, ktorý vám ukazuje správny smer, ktorým môžete ísť po svojej 

životnej ceste. Prijmite ho a choďte podľa neho. A toto je nateraz všetko, Peter. 

Choď a oddýchni si a preži príjemný deň. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za tieto povzbudivé slová a idey. 
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Sto Jedenásty Dialóg 

2.októbra 1999 

Peter: Dnes nemám osobne nijaké špecifické otázky multivesmírneho významu. 

Nejaké otázky však boli položené zo Slovenska (Josefom Benešom a jeho ženou 

Alenkou). Počas mojej dnešnej rannej meditatívnej prechádzky mi bolo naznačené, 

že by Si chcel učiniť nejaké komentáre ohľadom významu obsiahnutého v tých 

otázkach. Josefova otázka je jednoduchá. Pýta sa, či renegáti tiež kladú otázky, 

alebo či my sme tí, kto vytvára pozitívnymi príkladmi svojho vlastného života pre 

nich podmienky, za ktorých budú nakoniec schopní konvertovať do pozitívneho 

stavu. Mám dojem, že Alenkina otázka už bola tým či oným spôsobom 

zodpovedaná v jednom zo skorších Dialógov, ktorý sa zaoberal záležitosťou 

zážitkov na prahu smrti. Chcela by dostať nejaké bližšie objasnenie pojmu 

nachádzajúceho sa v indickej filozofii — „nirvána“. Chcel by Si sa dnes ráno 

venovať tejto alebo nejakej inej záležitosti? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, chcel by Som. Ako vieš, jedným z dôvodov, prečo 

pseudo-tvorcovia aktivovali negatívny stav a uviedli ho do pseudo-života, bolo to, 

že kládli otázky. Tie otázky boli v skutočnosti kladené za všetky vtedy existujúce 

sentientné entity. Vždy, keď kladiete otázky, ktoré majú multivesmírny význam, 

odpovede na ne možno dať a treba dať tiež na multivesmírnej úrovni. Ak sa ich 

otázky týkajú povahy akéhokoľvek iného typu života, než je život pozitívneho 

stavu, odpovede na ne, ktoré by mali úplný a kompletný dopad a zmysel, by mohli 

byť dané jediným spôsobom — ilustrovaním a demonštrovaním toho iného typu 

života na konkrétnych životoch určitých sentientných entít, ktoré by dobrovoľne 

súhlasili, že budú takými ilustrátormi. 

Pôvodní aktivátori negatívneho stavu to teda urobili kvôli potrebe dostať odpovede 

na životne a kriticky dôležité a významné otázky v tomto ohľade. Ako by ste si ale 

počínali pri zakladaní takého života, ktorý by mal šancu javiť sa svojim 

účastníkom ako reálny a ako v skutočnosti jediný hmatateľný a možný? 

Vyfabrikujete všemožné tvory, ktoré vlastnia sentientnú myseľ, ktoré však na 

základe štrukturálnej povahy svojej vlastnej mysle nemajú nijakú túžbu alebo 

potrebu klásť akékoľvek otázky multivesmírnej, ba dokonca ani individuálnej 

povahy. Prečo je to tak? Dôvodom takejto fabrikácie je fakt, že ak im dáte možnosť 

klásť otázky takého multivesmírneho významu, nielenže by kládli také otázky, ale 

celkom iste by na ne aj dostali odpovede. Keby mali dostať také odpovede, 

negatívny stav by nemal v žiadnom prípade nijakú šancu založiť si svoj pseudo-

život. V tom prípade by nemohla byť nikdy daná odpoveď na pôvodnú otázku 

položenú pseudo-tvorcami v mene všetkých. Opäť, v tom prípade by sentientné 

entity nikdy nezískali poznanie o žiadnom inom type života, než je ich vlastný, 

a ostali by naveky v pochybnostiach, či je ich život skutočne životom pozitívneho 

stavu, alebo je to niečo iné. Inými slovami, ako bolo uvedené predtým, nemali by 
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vôbec možnosť porovnať svoj život s nejakým iným typom života, a tak by 

skončili bez toho, aby mali akúkoľvek voľbu v tejto veci; mali by len nutnosť byť 

uväznení v jednej voľbe. 

Ako vieš, Peter, mať jedinú voľbu znamená nemať žiadnu voľbu. Aký by to bol v 

tom prípade život? Ak žijete v neustálych pochybnostiach o čomkoľvek, a najmä 

o type života, ktorý máte, potom svoj život nemôžete dosť dobre považovať za 

pozitívny, pretože pochybnosti môžu byť veľmi mučivé. Pozitívny stav neobsahuje 

nijaký stav múk alebo pochybností. Inak by nebol pozitívnym stavom, ale 

negatívnym stavom. 

Aby sa teda vyhli akejkoľvek možnosti zlyhania v poskytovaní odpovedí na svoje 

otázky, pseudo-tvorcovia vyfabrikovali všetkých vo svojej doméne — ako aj 

pôvodných ľudských tvorov — bez akejkoľvek potreby alebo túžby klásť 

akékoľvek otázky tej povahy. Fabrikácia ich tvorov bola vlastne založená na dvoch 

základných princípoch: Po prvé, že pseudo-život negatívneho stavu je 

v skutočnosti pravý život pozitívneho stavu. Že je to jediný možný život, ktorý má 

nejaký zmysel a význam, a preto nič iné alebo odlišné nie je želateľné alebo 

potrebné. Kvôli tomu nie je nutná a potrebná, ba dokonca ani prijateľná vôbec 

nijaká potreba hĺbať alebo klásť otázky ohľadom možnosti akéhokoľvek iného typu 

života. Po druhé, že nech existuje akýkoľvek iný typ života, v skutočnosti je to 

veľmi zlý život, veľmi reštriktívny život, a preto ten život, ktorý tvrdí, že je 

pozitívny, je v skutočnosti pravým negatívnym stavom. Pravým cieľom toho iného 

života bolo/je zničiť náš život, a preto sa potrebujeme proti nemu brániť a zničiť ho 

prví, aby sa jemu nepodarilo zničiť nás. 

Toto boli dôvody v pozadí vytvorenia toho iného typu života. Len s takými 

dôvodmi a usporiadaním mohol byť zriadený pseudo-život negatívneho stavu. Za 

žiadnych iných okolností by nebolo možné dosiahnuť nutný cieľ, kvôli ktorému 

bolo dovolené, aby negatívny stav dospel do svojej škodlivej plodnej zrelosti. 

Takže, ak ste stopercentne presvedčení, že váš život je jediný možný 

a uskutočniteľný a že je vo svojej prirodzenosti výlučne pozitívny, a že akýkoľvek 

iný typ života je veľmi negatívny a že vám, takpovediac, ide po krku, potom v tom 

prípade nič ohľadom svojho života nespochybňujete a chcete, aby sa zachoval do 

večnosti akýmikoľvek prostriedkami, ktoré máte k dispozícii. A pretože ten druhý 

typ života vám stojí v ceste k dosiahnutiu vášho cieľa v tomto ohľade, zaangažujete 

všetky svoje zdroje, schopnosti či čokoľvek, čo máte, do zničenia toho druhého 

života. Takto bol všetkým v negatívnom stave vymývaný mozog, aby uverili 

tomuto výmyslu. 

Renegáti sú stelesnením tejto pseudo-filozofie. Preto v tomto časovom bode 

nekladú nijaké otázky ohľadom svojho života alebo čohokoľvek iného týkajúceho 

sa prirodzenosti akéhokoľvek iného typu života. Sú kompletne a totálne — bez 

akejkoľvek výnimky či výhrady — odhodlaní zničiť pozitívny stav a naveky 

zachovať negatívny stav alebo ich typ pseudo-života. 



Dialóg 111 

- 117 - 

S niektorými inými tvormi v Peklách je však v súčasnosti situácia trochu iná než 

s renegátmi a ich poskokmi. Vďaka Môjmu Novému Zjaveniu, a najmä týmto 

Dialógom, mnohí z nich, ktorí sú prilepení k Mojim predstaviteľom, počujú všetky 

tieto veci správnym spôsobom. Po prvýkrát majú informácie, ktoré sa podstatne 

a diametrálne líšia od toho, čo im bolo celú tú dobu predkladané ich vládcami. Na 

základe tohto faktora začali klásť svoje vlastné otázky a pomocou týchto Dialógov, 

keď ich Moji predstavitelia čítajú so Mnou a s nimi na mysli, dostávajú správne 

odpovede. Tento faktor nastolil veľmi podivnú situáciu v ich príslušných Peklách. 

Na jednej strane, ozýva sa tam nepretržité propagandistické bubnovanie, ktoré sa 

pokúša tieto entity presvedčiť, aby pokračovali vo svojom životnom štýle, ktorý 

bol zriadený pred mnohými miliónmi rokov a ktorý bol zvečňovaný až do 

súčasnosti, a ktorý bol jediným životom, ktorý poznali a zažívali, a ktorý 

považovali za definitívny, čo sa týka pozitívnosti a dobroty; a aby pokračovali 

v boji proti čomukoľvek pozitívnej prirodzenosti, považovanej nimi, čo sa týka tej 

prirodzenosti, za krajnosť negatívnosti a deštrukcie. Na druhej strane, počujú tieto 

nové informácie, ktoré k nim pomocou týchto Dialógov prichádzajú Mojím 

hlasom, ktoré im hovoria niečo úplne iné. Vlastne, hovoria im presný opak toho, čo 

si mysleli, že je pravda, čo však podľa týchto informácií bola totálna lož. 

V momente, keď začnete dostávať dve protichodné informácie, po prvýkrát ste 

uvedení do pozície, že začínate klásť svoje vlastné otázky. Keď už začnete klásť 

svoje vlastné otázky, to znamená, že teraz skutočne začínate pochybovať, či vaše 

predošlé a jediné informácie a presvedčenie sú pravdivé, alebo nie. A toto je úplne 

prvý krok k zisteniu faktu, že možno, len možno, váš život nie je tým, čo ste si o 

ňom do tohto momentu mysleli. A možno v tom prípade to, čo vám hovorili alebo 

čomu ste verili ohľadom prirodzenosti toho druhého typu života, tiež nebola pravda. 

No s ľuďmi na planéte Nula bola/je situácia trochu iná. Pôvodne, pred mojím 

Prvým Príchodom, boli ľudia v podobnej pozícii, ako boli/sú všetky ostatné tvory 

Pekiel. Ani oni nekládli otázky, pretože, ako si pamätáš, sily negatívneho stavu 

presvedčili ľudí, že ich život je pozitívny, jediný uskutočniteľný a že planéta Nula 

je tým správnym miestom, pretože je najlepším a najžiaducejším miestom v celom 

vesmíre. Nič lepšie nikdy neexistovalo ani nebude nikdy existovať. Kto by mal 

s takým presvedčením nejakú potrebu alebo želanie klásť otázky ohľadom svojho 

života alebo ohľadom niečoho iného dôležitého v tej veci? Neľahkou úlohou pre 

fabrikátorov ľudí bolo v tomto ohľade zlúčiť dva faktory: Po prvé, založiť ľudský 

život na princípoch nutnosti, a nie slobody voľby. Po druhé, úplne súčasne 

presvedčiť ľudí alebo dať do ich genetickej výbavy kód, ktorý by ich presvedčil, že 

ich život je najlepším možným životom a že planéta Nula je jedinou dobrou 

a žiaducou planétou pre život v celom viditeľnom i neviditeľnom vesmíre. Tak by 

sa ľudia na základe tohto presvedčenia zamilovali do svojho ľudského života, 

a preto by nechceli nič viac a nič lepšie, než byť tu tak dlho, ako je len možné, 

a lipnúť na svojom ľudskom živote akýmikoľvek dostupnými prostriedkami. Za 

takýchto okolností by neboli kladené nijaké otázky. 
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Môj Prvý Príchod na planétu Nula, ako vieš, túto nutnosť ukončil. Ľuďom bola po 

prvýkrát daná možnosť voľby v tejto veci: Buď naďalej veriť lžiam ohľadom 

pravého pôvodu a prirodzenosti ľudského života, alebo spoznať pravdu o ňom. 

Aby si však negatívny stav a ľudský život založili svoj životný štýl na základe 

slobodnej vôle a slobodnej voľby, a nie na základe nevyhnutnosti, bolo nutné 

dovoliť, aby určitú dobu pokračovali vo svojom predchádzajúcom životnom štýle, 

stále sa domnievajúc, že ten život je najlepším životom. Tentoraz bol však na 

základe faktora slobody voľby vybudovaný základ, na ktorom bolo ľuďom 

umožnené, aby kládli svoje vlastné otázky a dostávali svoje vlastné odpovede. Sily 

negatívneho stavu však, vediac, aké veľké nebezpečenstvo pre nich táto nová 

možnosť predstavovala, vynašli iný spôsob, ako zabrániť ľuďom, aby kládli svoje 

vlastné otázky. Ako vieš, na planéte Nula a inde bolo založených veľa 

náboženských a rôznych pseudo-duchovných trendov, ktoré prevzali rolu 

presadzovania v ľuďoch svojich vlastných systémov viery, ktoré by ľuďom 

nedovoľovali klásť ich vlastné otázky a dostávať ich vlastné odpovede. Namiesto 

toho boli ľudia presviedčaní, že všetky odpovede, ktoré potrebujú, sú obsiahnuté v 

dogmách a doktrínach ich príslušných náboženstiev alebo pseudo-duchovných 

hnutí. Tak bolo prívržencom týchto trendov a hnutí úspešne bránené v potrebe 

alebo túžbe klásť svoje vlastné otázky a dostávať svoje vlastné odpovede. A keď 

mali nejaký sklon klásť také otázky, presvedčili ich, že odpovede na ne možno 

nájsť v dogmách alebo doktrínach ich príslušných náboženstiev alebo 

v čomkoľvek, čo prijali ako svoj vlastný preferenčný systém viery. Toto bol veľmi 

účinný spôsob, ako brániť ľuďom, aby uvažovali samostatne, a ako ich presvedčiť, 

že čokoľvek, čo je obsiahnuté v dogmách a doktrínach ich systémov, je jediná 

pravda, a že nič iné nemôže obsahovať nijakú pravdu. Preto boli ľudia až do tohto 

momentu držaní v skresleniach a nepravdách o svojom živote, o Mne, 

o pozitívnom stave a o všetkom ostatnom. 

Presne toto sa stane, keď je niekomu bránené v potrebe a túžbe klásť svoje vlastné 

otázky a dostávať svoje vlastné odpovede. Ako z tejto situácie jasne vidíte, 

bránenie vám v kladení vašich vlastných otázok a dostávaní vašich vlastných 

odpovedí vedie k nastoleniu ziel a lží, čiže vedie to k založeniu pseudo-života 

negatívneho stavu. A toto je dôvod, prečo ktokoľvek alebo čokoľvek, koho alebo 

čo pseudo-tvorcovia vyfabrikovali v počiatočnom usporiadaní, bol vyfabrikovaný 

bez akejkoľvek potreby alebo túžby klásť akékoľvek otázky a dostávať akékoľvek 

odpovede. Inak by nemohol byť založený nijaký negatívny stav. 

Tieto fakty začali byť postupne a v progresívnych krokoch uvádzané do vašej 

pozornosti a do pozornosti všetkých jeho čitateľov až potom, ako začalo byť cez 

teba, Peter, prenášané Moje Nové Zjavenie. Úplne prvým krokom v tomto ohľade 

bola nevyhnutnosť zjaviť pravdu o pôvode ľudí a o negatívnom stave vo 

všeobecnosti. Ako bolo v tomto ohľade zjavované viac a viac, momentom toho 

nového poznania ste boli pripravovaní na prijatie najdôležitejšej zvesti — o získaní 

Mojej Novej Prirodzenosti. Len čo bola ustanovená Moja Nová Prirodzenosť a len 
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čo ste ju prijali ako najdôležitejší faktor akéhokoľvek sentientného života, ďalším 

krokom bolo — opäť postupne, po jednotlivých krokoch — vybudovať ďalší 

dôležitý základ pre vaše fungovanie — pripravujúc vás na to, aby ste sa naučili 

klásť svoje vlastné otázky a dostávať svoje vlastné odpovede. V prvom kole tohto 

učenia sa ste potrebovali získať schopnosť individualizovať a zosobniť si svoj 

život, aby ste z tej pozície mohli nezávisle, samostatne klásť svoje vlastné 

individualizované a zosobnené otázky, bez akéhokoľvek vstupu od kohokoľvek. 

Tieto typy otázok sa vždy týkajú vašich vlastných osobných duchovných alebo 

akýchkoľvek iných potrieb, ako aj potrieb všetkých tých v iných dimenziách 

a pseudo-dimenziách, ktorí boli presne za tým účelom s vami spojení. 

Keď ste sa už ukotvili v tomto spôsobe individualizovaného a zosobneného života, 

ďalším krokom bolo aktivovať vašu schopnosť klásť otázky, ktoré by mali 

multivesmírny význam alebo dôležitosť. Také otázky a ich odpovede sa vždy 

týkajú a vždy takým či onakým spôsobom zaujímajú každého v bytí a existencii 

a pseudo-bytí a pseudo-existencii. Kvôli multiverzálnosti obsahu a významu takých 

otázok jediný, cez koho mohli byť kladené a jediný, cez koho mohli byť prijímané 

odpovede na ne, bol niekto, kto bol uvedený do pozície multivesmírneho 

spojovacieho článku — transmiter Môjho Nového Zjavenia. Napriek tomu aj 

v tomto prípade ste to vy, kto kladie svoje vlastné otázky, ako k vám prichádzajú 

na základe samotnej inšpirácie odo Mňa alebo od členov vašej duchovnej rodiny, 

alebo od členov Nového Vesmíru, a vy dostávate svoje odpovede priamo odo Mňa 

cez Petra. Dôvod, prečo je to cez Petra, je ten, aby vaše otázky a odpovede na ne 

mohol počuť a zaregistrovať každý v Mojom Stvorení a pseudo-stvorení, bez 

výnimky či vylúčenia niekoho. Len niekoho, kto je v pozícii tohto multivesmírneho 

spojovacieho článku, ktorý Som za tým účelom zriadil, môže počuť a registrovať 

každý. 

Na základe vytvorenia takej metódy oznamovania Nových Ideí Môjho Nového 

Zjavenia alebo ideí, ktoré sú nepretržite v procese svojej obnovy a regenerácie, je 

nastolená totálne nová situácia nielen všade v Mojom Stvorení, ale, čo je 

najdôležitejšie, aj na planéte Nula a cez planétu Nula aj v celej Zóne Vymiestnenia 

so všetkými jej príslušnými pseudo-svetmi, pseudo-dimenziami a všetkými 

Peklami. Vďaka tejto totálne novej situácii sa každý v negatívnom stave postupne 

a pomaly učí o užitočnosti a nesmiernom úžitku kladenia svojich vlastných otázok 

a získavania svojich vlastných odpovedí, nezávisle od akýchkoľvek dostupných 

dogiem, doktrín alebo čohokoľvek, čo v tom ohľade majú, ktoré ovládajú a ktoré 

sú hlavnou zložkou ich pseudo-životov. Pod vplyvom tejto novej situácie je vo 

všetkých v negatívnom stave vyvolávaná túžba a potreba pokračovať a klásť svoje 

vlastné otázky a dostávať svoje vlastné odpovede. 

Takže od tohto momentu očakávajte, že vás budú inšpirovať aj oni, aby ste kládli 

ich vlastné otázky, ktoré by mali multivesmírny význam. Ak by mali mať nejaké 

individualizované a zosobnené otázky, týkajúce sa ich vlastných súkromných 

potrieb, tie typy otázok budú zodpovedané buď prostredníctvom vašej vlastnej 
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snahy klásť svoje vlastné individualizované a zosobnené otázky (vaše otázky by 

boli zhodné aj s ich potrebami), alebo prostredníctvom niektorých členov 

pozitívneho stavu, ktorí sú presne za tým i za mnohými inými účelmi umiestnení 

na predsunutých stanovištiach zriadených v ich príslušných pseudo-svetoch. 

V prípade otázok multivesmírneho významu by odpovede na ne prišli odo Mňa 

prostredníctvom multivesmírneho spojovacieho článku — transmitera Môjho 

Nového Zjavenia. Tak či onak, boli by ste inšpirovaní, aby ste ich kládli za nich, 

avšak akoby prichádzali od vás. 

Ako Mojich pravých predstaviteľov na planéte Nula vás pokorne prosím, aby ste 

prijali toto jednotlivé poslanie, na dôvažok k všetkému ostatnému, čo máte urobiť. 

Stane sa to jedným z dôležitých aspektov vašej roly a poslania. Samozrejme, 

vedome si nie vždy budete uvedomovať, že niektoré otázky, prichádzajúce vám na 

myseľ, prichádzajú od členov negatívneho stavu, ktorí sa učia klásť dôležité 

otázky. V ich schopnosti a ochote robiť to je zakorenená ich budúca spása 

a konverzia do pozitívneho stavu. 

Pokiaľ ide o samotných renegátov a ich poskokov, v tomto momente sú veľmi 

ďaleko od akejkoľvek túžby alebo potreby nasledovať tento príklad. V skutočnosti 

sú rozzúrení, že táto situácia bola efektívne navodená a nastolená aj v ich doméne 

a svete. Vynaložia všemožné úsilie, aby odradili tak vás, ako aj svojich vlastných 

ľudí od kladenia akýchkoľvek otázok vôbec, ako aj od získavania akýchkoľvek 

odpovedí. Avšak v jednom časovom bode, keď bude všetko ohľadom negatívneho 

stavu a jeho pseudo-života dospievať do svojho definitívneho konca, renegáti sa 

prebudia a začnú klásť svoje vlastné otázky, najmä ohľadom toho, prečo, nech 

robili čokoľvek, nech vynakladali akékoľvek úsilie, nech prišli s akýmkoľvek 

množstvom trikov, nech bolo akokoľvek vôbec, v ničom z toho nedokázali nikdy 

uspieť na permanentnej báze. Dokonca aj keď boli niekedy úspešní v niektorom zo 

svojich snažení v tomto ohľade, napriek tomu nakoniec skončili totálnym 

neúspechom a porážkou. 

Keď nepretržite zažívate totálny neúspech vo všetkom, čo robíte, nech je to 

čokoľvek a nech do toho vkladáte koľkokoľvek úsilia, v jednom časovom bode 

skutočne nemáte nijaké iné východisko, než si položiť otázky — prečo je to tak 

a čo robíte zle? A tu prichádza vaša rola, rola Mojich pravých predstaviteľov vo 

vzťahu k renegátom. Vytvorením mnohých príkladov svojím vlastným správaním, 

postojom a ochotou nielen klásť Mi otázky, ale aj počúvať odpovede a realizovať 

vo svojich vlastných životoch, čo tie odpovede naznačujú a obsahujú, ukazujete 

renegátom a ich poskokom spôsob, ako to robiť a ako to realizovať. Táto ilustrácia 

a demonštrácia — vaším zastúpením — pretože má takú individualizovanú, 

jedinečnú a zosobnenú povahu, bude renegátov a ich poskokov viesť k procesu ich 

vlastnej individualizácie a zosobnenia. Pretože taký proces je procesom 

pozitívneho stavu, prebudia sa zo svojich ilúzií, sebaklamov a nočných môr 

a prijmú do seba život pozitívneho stavu. 



Dialóg 111 

- 121 - 

Samozrejme, časovo sme ešte stále ďaleko od toho, kedy sa to stane, napriek tomu 

však spejeme tým smerom. A vy — a život vás ako Mojich pravých predstaviteľov 

na planéte Nula — ste nápomocní v tomto procese. Práve teraz sa budujú základy 

toho. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto veľmi vzrušujúce zjavenie. Ako vieš, 

počas zaznamenávania tohto Dialógu sa stalo niečo veľmi dôležité a povznášajúce. 

Chcel by si sa teraz venovať tejto udalosti, alebo by si chcel najskôr hovoriť 

o Alenkinej otázke ohľadom nirvány? 

Pán Ježiš Kristus: Dovoľ, aby Som hovoril najskôr o pojme ,nirvána‘. Odpoveď 

na túto otázku možno v podstate veľmi ľahko odvodiť z jedného 

z predchádzajúcich Dialógov, ktorý sa zaoberal záležitosťou zážitku na prahu 

smrti, predvstupnou oblasťou do duchovného sveta a tým, čo sa stane potom, ako 

niekto zomrie a nemôže sa už viac vrátiť do svojho fyzického tela. 

Pozrime sa však na to zo súčasnej perspektívy. Nirvána, ako ju poníma indická 

filozofia, v podstate neexistuje. Na druhej strane, čo sa stane u ľudí, ktorí po 

svojom odvolaní z planéty Nula prídu od duchovného sveta s určitými prijatými, 

zvnútornenými a nimi vyznávanými ideami, ktorých pravdivosťou sú si tak istí, že 

ich nikto nedokáže presvedčiť, že pravá realita je iná, než je to, čo vyznávali a v čo 

verili počas svojho života na tejto planéte? Samozrejme, ako dobre vieš, Peter, 

celým svojím vlastným bytím a existenciou očakávajú, že ten svet nájdu presne 

taký, ako sa domnievali. Ich očakávania, premietnuté v tom bode ich stavu alebo 

času (podľa ľudského ponímania času) navonok, vytvoria pre nich ilúziu, že sa 

nachádzajú vo svete svojej vlastnej výroby. Ak ste teda verili a ak ste sa stotožnili 

s pojmom nirvána, reinkarnácia, alebo s čímkoľvek iným v tejto veci, čo však 

neodráža pravú realitu duchovného sveta, prijmete svoje ilúzie, akoby to bola pravá 

realita, a subjektívne sa budete cítiť, akoby ste boli v nirváne alebo v oblasti, ktorá 

vás údajne pripravuje na vašu reinkarnáciu späť na planétu Nula. Tieto falošné 

systémy viery, pretože sú falošné a pretože sa nachádzate v ilúzii reality, nie však 

v realite samotnej, priťahujú všemožných negatívnych duchov z Pekiel, ktorí sú 

schopní vojsť do vašich ilúzií a napájať vás pocitom reality vášho iluzórneho sveta. 

Z toho dôvodu nemáte dlhú dobu z hľadiska vášho subjektívneho vnímania času (v 

rámci pridelených troch rokov ľudského planetárneho času; vo vašom vlastnom 

čase by to však mohlo byť veľa storočí alebo viac) ani poňatia, že nie ste v nirváne 

alebo na nejakom inom mieste vášho systému viery. 

Keď ste v tom stave, pokiaľ lipnete na svojich ilúziách, nikto okrem negatívnych 

duchov vás nemôže počuť alebo vám rozumieť. Toto je dôvod, prečo Alenka vo 

svojej vízii videla na takých miestach ľudí, ktorí sa s ňou pokúšali komunikovať, 

ktorým však nerozumela. Pretože sa s ňou pokúšali komunikovať z pozície svojich 

ilúzií, ich slovám nemohol porozumieť nikto, kto fungoval z pozície Môjho 

predstaviteľa, z pozície, ktorá je skutočná. 
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Avšak, v jednom bode času alebo stavu, ako prežívajú svoje ilúzie a čakajú 

a čakajú a čakajú, že sa niečo stane (napríklad, že splynú s Bohom, alebo že sa 

budú reinkarnovať), a v ich nekonečnom čakaní sa nič predpokladanej povahy 

nedeje, začínajú sa nudiť takmer na smrť. Toto je ten bod, v ktorom kričia 

o pomoc. Pretože vás tí ľudia môžu počuť a rozumieť vám, aj keď vy ich 

nepočujete a nerozumiete im, mohli by ste im byť nápomocní tým, že by ste im 

povedali, aby Mňa — Pána Ježiša Krista — poprosili o pomoc a o zbavenie ich 

ilúzií a všetkých negatívnych duchov, ktorí sú k nim prilepení. Pokiaľ budú dbať 

na vašu radu a prosia Ma o pomoc, budú zbavení svojich ilúzií, a následne uvedení 

do pravej reality duchovného sveta. Takže, keby mal mať ktokoľvek z vás taký 

zážitok alebo víziu, odteraz budete vedieť, čo v tomto ohľade robiť. A toto je 

všetko, čo bolo treba povedať o pojme nirvána. 

A teraz pár slov o tom, čo sa dnes dialo v priebehu zaznamenávania tohto 

jednotlivého Dialógu. Uprostred jeho zaznamenávania ti telefonicky zavolala 

Margaret Buhr. Jej hovor bol jednou z najradostnejších udalostí v posledných 

rokoch na všetkých úrovniach bytia a existencie a na tvojej vlastnej úrovni, Peter. 

Plne prijala obsah Sto Ôsmeho Dialógu a učinila nanajvýš žiaducu a pozitívnu 

voľbu vrátiť sa späť ku Mne, k Môjmu Novému Zjaveniu, k tebe, Peter, a k nám 

všetkým. Význam tejto udalosti je nesmierny. Dosahuje a ustanovuje sa niečo nové 

a odlišné, len v pozitívnom zmysle týchto slov. Pretože toto nové a odlišné sa práve 

odvíja, pravý a dôležitý význam toho ešte nemôže byť zjavený. Predtým, ako bude 

možné náležite zistiť plný dopad tejto udalosti, ako aj všetko ostatné, čo sa jej týka 

a čo sa týka niektorých ďalších ľudí, ktorí boli do tej situácie zaangažovaní, ako to 

bolo opísané vo vyššie zmienenom Dialógu, je potrebné, aby sa udiali niektoré 

ďalšie veci. K tejto téme sa vrátime neskôr, buď počas návštevy Manfreda, 

Margaret a niektorých ďalších jednotlivcov u Glórie a u teba, Peter, v Santa 

Barbare, alebo po ich návšteve. Budeš vedieť, kedy by sme sa mali venovať tejto, 

jednej z najdôležitejších záležitostí a jej nanajvýš pozitívnemu a žiaducemu zmyslu 

a významu. Neskôr bude tiež zjavené, ako táto udalosť ovplyvní pseudo-tvorcov, 

renegátov a ich poskokov. 

Medzitým, ak dostaneš nejaké otázky multivesmírneho významu, tieto budú 

zodpovedané prostredníctvom ďalších Dialógov. Pre dnešok by Som však 

odporučil, aby sme tento Dialóg skončili a aby si sa začal venovať nejakej inej 

práci, ktorú potrebuješ urobiť. Choď v pokoji a teš sa zo všetkého, čo sa dnes 

udialo a čo sa bude odteraz diať. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za každé slovo nachádzajúce sa v tomto Dialógu. 

Je mi jasné, že naše vedenie dialógov má nesmierny pozitívny účinok na väčšinu 

jeho čitateľov. 

Pán Ježiš Kristus: Je to skutočne tak, Peter. Toto je jedným z hlavných dôvodov, 

prečo tieto dialógy vedieme. 
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Sto Dvanásty Dialóg 

3. októbra 1999 

Peter: Keď som zaznamenal Sto Jedenásty Dialóg a keď som si ho opätovne 

prečítal, prišla mi na um otázka ohľadom povahy rozdielov medzi tým, čím kŕmia 

prívržencov všetkých tých početných náboženstiev, ich príslušných siekt a rôznych 

pseudo-duchovných hnutí ich príslušné dogmy, doktríny a takzvané Sväté knihy, 

a nami, Tvojimi pravými predstaviteľmi, ktorí dostávajú tieto Dialógy a to, čo 

obsahujú, ako aj to, čo je celkovo obsiahnuté v Tvojom Novom Zjavení. Okrem 

toho, počas spánku som mal minulej noci veľmi rušivé a úzkosť vyvolávajúce sny, 

po ktorých som zostal úplne zmätený a nesvoj. Samozrejme, než odpovieš na moje 

otázky, možno by si chcel Ty prispieť niečím, čo je dôležitejšie než moje 

nepodstatné problémy alebo otázky. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si Mi umožnil, aby Som hovoril prvý. 

Áno, chcel by Som niečím prispieť, než sa budem zaoberať odpoveďou na tvoju 

otázku a dôvodom a zdrojom tvojich úzkosť vyvolávajúcich snov a stiesnenosti. 

Dovoľ, aby Som začal niečím, čo si mal na mysli, ohľadom čoho si Mi však ani ty, 

ani nikto iný nepoložil žiadne priame otázky. Aj keď ste sa medzi sebou o tejto 

záležitosti rozprávali, zdráhali ste sa na to opýtať. Je však potrebné stručne túto 

záležitosť komentovať. Týka sa to nezvyčajných, tesne na seba nadväzujúcich 

katastrof, ku ktorým dochádza na vašej planéte. Ako vieš, nedávno ste boli 

svedkami štyroch veľkých zemetrasení, ku ktorým došlo na rôznych miestach 

zemegule. Všetky tieto zemetrasenia mali nezvyčajnú silu, s veľkým počtom obetí, 

ktorý na dvoch miestach dosiahol mnoho tisíc. K dvom z týchto zemetrasení, 

s najväčším počtom obetí počas nich, došlo v takzvaných nekresťanských 

krajinách, a k dvom v takzvaných kresťanských krajinách, s veľmi nízkym počtom 

obetí, ktorý nezodpovedal sile otrasov, nameraných pri tých zemetraseniach. 

Okrem toho, v Japonsku nastala veľmi nebezpečná situácia s únikom radiácie 

počas nehody v továrni na spracovanie uránu. 

Majú tieto tragické udalosti nejaký duchovný význam? Keď máte taký obrovský 

počet obetí, ktoré podľahli tým náhodným udalostiam, zrejme tie takzvané náhodné 

udalosti vôbec nie sú náhodné. Také javy sú v skutočnosti, na vaše zdesenie, 

zvyčajne dobre naplánované. Samozrejme, niekedy sa skutočne vyskytnú situácie, 

počas ktorých dôjde k akémusi sfušovaniu, nezvládnuc nejaký experiment, a ktoré 

prostredníctvom svojich duchovných súvzťažností a situovania na niektorých 

miestach planéty Nula spôsobujú katastrofické udalosti, pri ktorých zahynie 

niekoľko sto, či dokonca niekoľko tisíc ľudí. V prípade vyššie zmienených udalostí 

však nenastala nijaká taká situácia. V skutočnosti boli odzrkadlením niečoho, čo sa 

odohrávalo v iných pseudo-dimenziách, kde sa vo svojom vlastnom stave 

a kondícii nachádzajú pseudo-tvorcovia a renegáti. Oblasti tých pseudo-dimenzií 
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majú súvzťažnú blízkosť k tým miestam na planéte Nula, kde došlo k zmieneným 

zemetraseniam a katastrofám. 

Aj keď pre vás nie je duchovne vhodné, aby ste vedeli, aký je špecifický význam 

tých súvzťažností — mať také poznanie by mohlo byť dokonca duchovne 

nebezpečné — môžete vedieť, že tie udalosti a mnohé ďalšie, ktoré sa blížia, sú — 

okrem niektorých iných duchovných dôvodov — dôsledkami občianskej vojny, 

ktorá prebieha medzi pseudo-tvorcami a renegátmi, ako aj medzi rôznymi 

frakciami samotných renegátov. Zároveň dochádza k pôsobeniu faktora odplaty 

a trestu. 

V konečnom zmysle všetky také katastrofické udalosti, bez ohľadu na to, kto alebo 

čo je ich príčinným faktorom, sú dôsledkami nesprávnych, falošných 

alebo skreslených duchovných ponímaní života, akéhokoľvek života, ktoré naplnili 

mieru svojho použitia a zvnútornenia a ktorých pokračovanie v životoch tých, ktorí 

počas tých katastrof zahynuli, by ohrozilo nielen ich vlastnú budúcu pozíciu 

a spasenie v duchovnom svete, ale aj každého na vašej planéte. Len čo sa miera 

takého nesprávneho duchovného ponímania naplní, aktivuje to proces odplaty 

a trestu za pridržiavanie sa niečoho, čo je lživé, a následne zlé. Tento proces 

zaisťuje, že v multivesmírnom meradle, ako aj v doméne pôvodcov tých lží a ziel, 

je tento špecificky lživý a skreslený duchovný pojem kompletne a totálne 

vymazaný z myslí všetkých sentientných entít. Okrem toho, tých, ktorí zahynuli, to 

uvádza do pozície prijatia milosrdenstva a odpustenia za pridŕžanie sa takých 

lživých pojmov, poskytnúc im príležitosť napraviť svoje cesty a konvertovať do 

pozitívneho stavu. 

Vždy, keď dochádza k takému vymazaniu, značne to oslabuje postavenie 

negatívneho stavu, pretože v tom momente všetci jeho obyvatelia stratia niečo 

dôležité zo svojho arzenálu ziel a lží, ktorými zvádzali, zaplavovali a vymývali 

mozgy svojim členom tak vo svojej doméne, ako aj na planéte Nula. Ako vieš, 

väčšina lží, skreslení a nenáležitých duchovných ponímaní je obsiahnutá 

v takzvaných nekresťanských filozofiách. Dôvodom tohto je to, že buď úplne 

popierajú Moju Absolútnu Existenciu, alebo odmietajú Moju Božskosť a Moju 

Absolútnu Novú Prirodzenosť. Ako vieš, keď sa nesprávne ponímanie Mojej 

Pravej Absolútnej Prirodzenosti nakopí do — pre multivesmír — neznesiteľných 

rozmerov, aktivuje to potrebu odplaty a trestu, výsledkom čoho je uvoľnenie 

nesmierneho tlaku a bremena, ktoré také negatívne a zlé ponímanie spôsobuje 

v štruktúre multivesmíru. 

Nuž, toto neznamená, že takzvané kresťanské filozofie sú nejako lepšie než tie 

nekresťanské. Jedinou spásnou kvalitou, ktorú majú, je to, že Ma prijímajú ako 

jednorodeného Syna Božieho, Ktorý/Ktorá má Svoju vlastnú Božskosť. Tento 

faktor Môjho prijatia tlmí šok z takých katastrofických udalostí, takže počet obetí 

v dôsledku takých udalostí nebol doposiaľ tak vysoký ako v nekresťanských 

krajinách. Táto situácia však nemôže byť tolerovaná príliš dlho, kvôli ich 
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súčasným tendenciám uzatvárať kompromisy s ostatnými, nekresťanskými 

náboženstvami a kvôli degradácii Mojej Prirodzenosti na prirodzenosť 

jednoduchého človeka, znížiac ju na úroveň proroka bez akejkoľvek božskosti. 

Tento kompromis zaplaví všetky kresťanské krajiny rovnakou mierou ziel a lží ako 

všetky ostatné krajiny, čo ich môže dostať do pozície rovnakej úrovne a stupňa 

potreby odplaty a trestu ako všetkých ostatných. Nebuďte teda prekvapení, keby 

snáď tieto takzvané kresťanské krajiny v blízkej alebo v ďalekej budúcnosti zažili 

podobné podmienky v tomto ohľade ako tie nekresťanské. 

Samozrejme, toto je pohľad, ktorý vníma veci tak, ako sa odohrávajú na scéne na 

planéte Nula a v ľudských životoch. Za scénou je počas takých udalostí, ako aj 

počas všetkého ostatného situácia úplne iná. V minulosti, predtým ako bol uvedený 

do pohybu proces kondenzácie negatívneho stavu, a keď boli všetky snahy a 

energie negatívneho stavu i pozitívneho stavu smerované k vzájomnému 

vyvažovaniu, vždy, keď sa rovnováha nahla v prospech negatívneho stavu, bolo 

potrebné, aby došlo k posunu, počas ktorého bolo iniciované prerozdelenie 

množstva sentientných entít takým spôsobom, že chýbajúci počet na pozitívnej 

strane bol zaplnený novo príchodiacimi buď z planéty Nula — v prípade, že sa 

ľudské pozitívne kvality v duchovnom svete dostávali z rovnováhy, čo by zas 

všade ohrozilo život celého ľudstva — alebo z nejakých iných miest, stavov 

a kondícií, ktoré trpeli nevyváženosťou svojej kondície v porovnaní s negatívnym 

stavom. 

Ak sa táto rovnováha naklonila v prospech pozitívneho stavu, sily negatívneho 

stavu iniciovali nejaké katastrofy na vašej planéte alebo v nejakých ďalších 

regiónoch Zóny Vymiestnenia, ktoré sa dostávali z rovnováhy, počas ktorých 

zahynulo a bolo privedených do ich domény množstvo entít, vyvážiac ho voči 

pozitívnemu stavu. 

Ako však vieš, proces vyvažovania už viac nie je v účinnosti. Vo všetkých 

príslušných dimenziách a pseudo-dimenziách bola nastolená odlišná situácia. 

Všetky energie, snahy a všetko ostatné v negatívnom stave je zamerané na jeho 

pseudo-víťazstvo na planéte Nula a inde. Naproti tomu, v pozitívnom stave sú 

všetky energie, všetky snahy a všetko ostatné zamerané na elimináciu negatívneho 

stavu a na nastolenie svojho života v plnosti a kompletnosti jeho obsahu. 

Táto nová situácia stavia všetko do úplne inej perspektívy. Ako renegáti strácajú 

jednu pozíciu za druhou, sú v tom procese ochudobňovaní o zdroje potrebné pre 

pokračovanie v ich vojnách s pseudo-tvorcami, so sebou navzájom a s pozitívnym 

stavom. Ako teda vidíte, máte tu veľmi zvláštny, trojsmerný front, ktorý sa v tomto 

ohľade odvíja. Kvôli tejto situácii alebo kvôli týmto trom frontom sa zdroje 

renegátov veľmi rýchlo vyčerpávajú. Aby ich doplnili, takpovediac, čerstvou 

krvou, spriadajú na vašej planéte rôzne masové katastrofy a prepravujú tisíce ľudí 

do svojej pseudo-ríše, posilňujúc tak svoju pozíciu reprezentovanú špecifickými 
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kvalitami duchovných skreslení a lží, zvnútornených tými, ktorí zahynuli počas 

takých katastrof zrežírovaných renegátmi. 

Čo musíte v tomto ohľade jasne pochopiť, je to, že ich vojny sú duchovnej povahy. 

Čo to znamená — duchovnej povahy? To znamená, že tieto vojny sú vedené 

prostredníctvom rôznych pojmov, ideí, myšlienok, pocitov, emócií, túžby, ktoré 

majú totálne zlú a negatívnu povahu. Každý taký negatívny, zlý, lživý a skreslený 

rys alebo charakteristická črta má svoje vlastné veľmi špecifické pseudo-kvality, 

ktoré majú svoju vlastnú pseudo-moc. Takže vždy, keď sú niektoré z tých pseudo-

kvalít v dôsledku ich nadmerného používania počas takých duchovných vojen 

vyčerpané, je potrebné ich doplniť. Aby to urobili, renegáti vyhľadajú tie oblasti na 

planéte Nula a príslušných ľudí, ktorí ich obývajú, ktoré nesú tie duchovné pseudo-

kvality, veľmi potrebné pre pokračovanie ich duchovnej vojny. Len čo nájdu také 

oblasti a ľudí, zinscenujú nejaký typ katastrofy, ktorá tých ľudí prepraví do 

intermediárnej dimenzie. Počas ich prepravy do tej dimenzie sú z tých ľudí tie 

špecifické pseudo-kvality extrahované a dopravené do ich domény, kde doplnia 

vyčerpanú časť potrebných pseudo-energií. 

Ako z tohto opisu vidíte, nepotrebujú ani natoľko ľudských duchov a duše alebo 

množstvá ľudských tiel samých osebe, využívajú však faktory ich špecifických 

duchovných súvzťažností, ktoré obsahujú potrebné špecifické pseudo-kvality ich 

veľmi špecifických lživých, zlých alebo skreslených ideí. Pokiaľ ide o každého 

špecifického jedinca, ktorý zahynul počas takej katastrofy, jeho/jej osud ako 

jedinca je určený voľbou, ktorú učinil, a faktorom jeho/jej zvnútornenia si 

a stotožnenia sa s akýmikoľvek takými negatívnymi ideami, myšlienkami, pocitmi, 

emóciami, vôľou, pojmami, či čímkoľvek, čo v tom ohľade mal. 

V prípade akejkoľvek pozitívnej entity, ktorá zahynula počas takej katastrofickej 

udalosti, bolo voľbou odísť z planéty Nula týmto jednotlivým spôsobom s hlavným 

cieľom — pomôcť tým, ktorí zahynuli s ním/ňou a ktorí potrebujú pomoc od 

niekoho, kto prišiel z tej istej oblasti, stavu a kondície ako oni. Príkladmi, 

ilustráciami a demonštráciami svojho správania, postoja a ochotou pomôcť 

poskytujú tieto pozitívne entity veľmi dôležitú pomoc všetkým ostatným, ktorí sa 

ocitnú v stave najväčšieho možného zmätku, pocitov úzkosti a strachu. Kvôli 

takým dôležitým a potrebným službám — okrem niektorých iných zosobnenejších 

a individualizovanejších dôvodov — tieto pozitívne entity súhlasili s tým, že počas 

takých katastrofických udalostí zahynú so všetkými ostatnými. 

Problémom tohto procesu je však fakt, že je tiež využívaný na aktiváciu potrebnej 

odplaty a trestu, čo sa odráža v charaktere smrti, akou sú všetci zomrelí jedinci — 

s výnimkou pozitívnych jedincov — potrestaní. Zároveň, ako bolo spomenuté 

vyššie, je tá špecifická duchovná pseudo-kvalita, reprezentovaná každým 

jedincom, po zavŕšení špecifickej odplaty a trestu vymazaná zo zásobárne 

multivesmírneho vedomia. Tento faktor renegátom a ich poskokom celú situáciu 

komplikuje. Aby vyriešili tento problém, potrebujú skombinovať, prekombinovať, 
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zmutovať a zmanipulovať rôzne lživé, skreslené a zlé, vyextrahované idey alebo 

pseudo-kvality každého jedinca v nový druh, ktorý by bol účinnejší v boji so silami 

pozitívneho stavu, pseudo-tvorcami a všetkými ostatnými početnými frakciami. 

Počas takej manipulácie môže dôjsť k mnohým zlyhaniam, ktoré sa na vašej 

planéte odrážajú v rôznych lokálnych katastrofách, nehodách, incidentoch 

a podobných udalostiach, podobných niečomu takému, čo sa pred niekoľkými 

dňami stalo v Japonsku. Pseudo-duchovné faktory takých manipulácií vyvolávajú 

reakcie v tých krajinách a u tých jednotlivcoch, ktoré/ktorí sú v súvzťažnom 

postavení a ktoré/ktorí sú blízko k povahe tých faktorov. Ich vzájomná spojitosť 

spôsobuje, že sa tie manipulácie a ich možné zlyhania prejavujú na planéte Nula 

a v jej špecifických oblastiach konkrétnym, fyzickým a hmatateľným spôsobom — 

ako skutočné fyzické katastrofy. 

Z vyššie uvedeného opisu začína byť jasné, ako je nebezpečné pridŕžať sa a 

stotožňovať sa s akýmikoľvek nepravdivými, skreslenými alebo nenáležitými 

ideami, pojmami, vnímaniami, pocitmi, myšlienkami, postojmi, správaním alebo 

čímkoľvek, čo v tomto ohľade máte, a ako je nebezpečné považovať ich za 

pravdivé. 

A toto nás nepriamo privádza k odpovedi na tvoju otázku, Peter, ohľadom 

rozdielov medzi tým, čo máte vy ako Moji predstavitelia v Mojom Novom Zjavení, 

a čo má väčšina ľudstva vo svojich dogmách a doktrínach. Tvoja otázka, Peter, 

obsahuje zrnko strachu, že Moje Nové Zjavenie alebo čokoľvek, čo je napísané vo 

všetkých tvojich knihách a v týchto Dialógoch, by mohlo byť tiež považované za 

dogmu alebo doktrínu. Keby mal byť tento predpoklad pravdivý, potom by zrejme 

medzi nimi neexistoval nijaký rozdiel. 

Zváž však tento faktor: Od úplného počiatku tvojho uvedomenia si, že s tradičným 

náboženským ponímaním života, pozitívneho stavu, Mojej Prirodzenosti 

a všetkého ostatného bolo niečo v neporiadku, zúfalo si si kládol otázky a hľadal 

odpovede, uznávajúc fakt, že je potrebné nejaké Nové Zjavenie, aby si dostal 

náležité, správne a pravdivé odpovede na všetky tieto záležitosti, s vysvetlením, 

prečo sa všetky veci, ktoré sa dejú počas histórie ľudstva na planéte Nula, udiali 

tak, ako sa udiali alebo dejú do toho momentu. Začal si si klásť otázky. Spočiatku 

si odpovede na ne hľadal vo všetkých knihách tradičných náboženstiev a v rôznych 

iných pseudo-duchovných zdrojoch, čo neviedlo nikam. V tom časovom bode si 

úplne jasne zistil, že neobsahujú nijaké odpovede na tvoje otázky. Obrátil si sa teda 

priamo na Mňa a položil si Mi úplne prvú otázku: Bude dané Nové Zjavenie, ktoré 

by vysvetlilo všetky tieto tajomné veci o všetkom vôbec, vrátane Mňa a Mojej 

Pravej Prirodzenosti? Pretože si položil svoje otázky, tieto otvorili dvere k ich 

zodpovedaniu nie z dogmatických, doktrinárskych a tradičných zdrojov, ale priamo 

odo Mňa. Ako si zaznamenával Moje Nové Zjavenie, počas neho si bol 

v nepretržitom stave kladenia otázok a prijímania odpovedí, opäť priamo odo Mňa, 

obchádzajúc akékoľvek iné zdroje v tomto ohľade. 
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Pozri sa však na proces transmisie Môjho Nového Zjavenia. Je to proces 

budovania, kráčania ďalej, presahujúc všetko, čo bolo zjavené predtým. Je to 

proces buď neustáleho prinášania niečoho nového a odlišného, alebo obnovovania 

a regenerácie predtým zjavených konceptov, aby v nich nezostalo nič staré alebo 

zastarané. A nielen to, ale počas zaznamenávania týchto Dialógov sa k tebe pridalo 

mnoho ďalších Mojich predstaviteľov v kladení svojich vlastných otázok, veľmi 

často multivesmírneho významu, ktoré prinášali ďalšie nové náhľady do mnohých 

a chápanie mnohých ďalších významných a životne dôležitých duchovných 

záležitostí, ktoré sa týkali všetkých v Mojom Stvorení a pseudo-stvorení. Robiac to 

týmto spôsobom, nepretržitým obnovovaním, obohacovaním a presahovaním 

všetkého, čo bolo potrebné dostať na vyššiu úroveň chápania, predchádzali sme 

tomu, aby sa čokoľvek v Mojom Novom Zjavení stalo dogmatickým, 

doktrinálnym, starým a regresívnym. 

Pozri sa, čo sa naproti tomu deje vo všetkých ostatných náboženských systémoch. 

Všetky svoje učenia založili na niečom, čo bolo proklamované pred mnohými 

tisíckami rokov, bez toho, aby dovolili, aby sa do ich pozornosti dostalo čokoľvek 

nové alebo odlišné. Ak k nim prichádzajú nejaké otázky, interpretátori tých dogiem 

a doktrín sa vždy pokúšajú hľadať odpovede na tie otázky v rámci tých dogiem 

a doktrín. V žiadnom prípade im nie je dovolené odkloniť sa od nich. A ak to 

niekto urobí, je prehlásený za kacíra a je vylúčený zo svojej cirkvi. Všetko je 

v nich teda udržiavané trvalo rovnaké, a na základe toho faktora sa všetky otázky a 

odpovede, ktoré dostanú, stávajú cyklickými, v tom zmysle, že sa nikdy, nikdy 

neodchýlia od toho, čo bolo o tom povedané pred niekoľkými tisíckami rokov. 

Teda, nielenže vo svojom položení skutočne začali stagnovať, no 

prechádzajú procesom nepretržitej regresie, idúc duchovne dozadu. V Mojom 

Novom Zjavení nie je mysliteľné nič tohto charakteru; a je tomu tak vďaka vašej 

potrebe a túžbe klásť svoje vlastné otázky a dostávať svoje vlastné odpovede. 

Z toho dôvodu sa radí: pokračujte, prosím, rovnakým smerom bez toho, aby ste 

niekedy prestali klásť svoje otázky a dostávať svoje odpovede. 

A na záver, Peter, tvoje nepokojné sny a pocity neistoty boli vzbudené renegátmi, 

ktorí sú na teba veľmi nahnevaní, že si pomocou týchto Dialógov poskytol 

príležitosť všetkým, ktorí boli do určitej miery pod ich vplyvom, aby sa vymanili 

spod ich kontroly a vrátili sa späť ku Mne a k Môjmu Novému Zjaveniu. Ochota 

z ich strany urobiť to znamená pre renegátov a pre ich pseudo-vec veľkú porážku. 

Vidia ťa ako vinníka svojho zlyhania v zachovaní si svojho status quo. Vo svojej 

bezmocnej zúrivosti, súc neschopní urobiť ti niečo iné, teda využívajú tvoje 

pochybnosti a neistotu — ako aj tvoje obavy, že by si sa mohol mýliť vo svojich 

záveroch o čomkoľvek zjavenom v Mojom Novom Zjavení, ako aj o pravej 

totožnosti jedincov, ktorí boli takým či onakým spôsobom pod ich vplyvom — aby 

navodili tie typy snov a pocitov neistoty počas cyklov tvojho spánku a prebúdzania 

sa. Tie chvíle sú pre teba najzraniteľnejšie a najcitlivejšie. Nedaj sa ničím z toho 
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oklamať — čo iste neurobíš. Inak by si nesedel práve teraz pred svojím počítačom, 

zaznamenávajúc tento jednotlivý Dialóg. 

A s týmito slovami by Som navrhoval, aby sme nateraz skončili a aby si išiel na 

slnko vyriešiť si svoje obavy, pocity úzkosti, starosti a pocity stiesnenosti. Môžem 

ťa uistiť, Peter, že veci sa vo všetkých ohľadoch vyriešia najlepším možným 

a najpotrebnejším spôsobom. Buď v Mojom pokoji. 

Peter: Vyjadrujem svoju vďaku a ocenenie za všetko, čo bolo spresnené v tomto 

Dialógu. Prijmem Tvoju radu a urobím, ako Si navrhol. 
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Sto Trinásty Dialóg 

9. októbra 1999 

Peter: Nuž, niekoľko dní sme neviedli nijaký dialóg. Ty vieš, že vždy, keď sa 

prestaneme zaoberať našimi Dialógmi,  je to také zvláštne a nenapĺňajúce. Ako Si 

si vedomý, nedávnej noci som mal dokonca sen, v ktorom som sa znovu pustil do 

našej spoločnej práce. Na druhej strane, od nikoho som nedostal nijaké otázky 

multiverzálneho významu, aspoň do včera. 

Pán Ježiš Kristus: Také prestávky sú veľmi nutné a užitočné pre všetkých 

čitateľov týchto Dialógov, Peter, nielen pre teba. Potrebujú vstrebať a zvnútorniť si 

všetko, čo sa v nich nachádza. To si vyžaduje čas. V tvojom prípade, Peter, ty sám 

si hovoril, že kvôli nepretržitému dialógu nemáš čas prečítať si ich. Veľmi dobre si 

uvedomuješ, majúc typické ľudské problémy s pamäťou, že si nepamätáš príliš 

veľa z toho, čo sa nachádza v týchto Dialógoch. Nezabúdaj, že doteraz sme 

zaznamenali 112 Dialógov. To je ohromný objem informácií, veľmi dôležitých, 

rozhodujúcich a významných informácií, ktoré je potrebné pochopiť, prijať, 

aplikovať a z ktorých si každý čitateľ potrebuje vyvodiť veľa zmysluplných 

dôsledkov. Aby to urobili, musíš im dať čas. Okrem toho, prišiel Manfred z Ulmu, 

z Nemecka a je dôležité, aby ste spolu strávili nejaký čas. Jeho návšteva u teba 

i u iných má dôležitý duchovný význam. Tento význam sa ozrejmí po zavŕšení jeho 

návštevy u teba. 

Pokiaľ ide o tvoj sen, signalizoval ti len, že je čas hovoriť o niečom, čo je potrebné 

dostať do popredia vašej pozornosti (pozornosti všetkých čitateľov!), aby ste to 

aplikovali — samozrejme na základe vašej slobodnej vôle a voľby — vo vašom 

každodennom správaní a v tom, aký máte vzájomný vzťah a aký máte vzťah ku 

všetkým ostatným ľuďom a/alebo k typickým predstaviteľom negatívneho stavu, 

s ktorými počas svojho každodenného života prichádzate príležitostne do styku. 

Peter: Chápem. A plne túto nevyhnutnosť akceptujem. Osobne nemám nijaké 

otázky. Včera som dostal krásny list elektronickou poštou od Beth Ann Voienovej, 

v ktorom opisuje niektoré zo svojich dôležitých skúseností, pokiaľ ide o jej vlastné 

akceptovanie sa ako ženy a pokiaľ ide o jej postoj k maskulinite a feminite vo 

všeobecnosti. Toto bolo odpoveďou na čosi, čo sa nachádzalo v Dialógu 109. Na 

záver svojho listu predložila prosbu o objasnenie termínu „spolutvorca“ — ak je to, 

samozrejme, potrebné, vhodné a ak s tým súhlasíš. Než sa však budeme zaoberať 

akoukoľvek odpoveďou týkajúcou sa tohto termínu, mám dojem, že by Si chcel 

najskôr niečo uviesť do našej pozornosti. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, máš pravdu. A tiež je vhodné trochu viac si 

spresniť termín „spolutvorca“. V skutočnosti sa jeden z aspektov našej dnešnej 

raňajšej diskusie bude priamo týkať prosby Beth Ann. Ako teda vidíš, nie je 

náhoda, že sa na to pýtala. 
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Dnes by Som chcel do vašej pozornosti uviesť niektoré ďalšie atribúty životného 

štýlu a správania všetkých obyvateľov pozitívneho stavu, ako aj Mojej Absolútnej 

Novej Prirodzenosti, a ako sa to týka vás všetkých, ako Mojich predstaviteľov na 

planéte Nula. Ako si pamätáš, počas nášho rozhovoru sme obšírne diskutovali 

o takých atribútoch ako objektívnosť, poctivosť, spravodlivosť, súdnosť, 

milosrdenstvo, odpustenie, súcit, empatia, pochopenie a akceptovanie. Počas našej 

diskusie o týchto dôležitých duchovných a správania sa týkajúcich atribútoch vám 

bolo tiež uvedené, že vo vašej pozícii agentov pozitívneho stavu bol daný dôraz 

predovšetkým na objektívnosť, poctivosť, spravodlivosť a súdnosť. Tento dôraz 

bol vtedy veľmi nutný, aby sa zaistilo vedomie a potreba poznania všetkých 

dôsledkov, následkov a výsledkov akéhokoľvek správania, postoja a vzťahu 

založených na pseudo-princípoch negatívneho stavu, ako sa to odráža v životoch 

ľudí a všetkých obyvateľov Zóny Vymiestnenia. Taká požiadavka bola založená na 

zákone príčiny a následku. Svojím správaním, postojom alebo vzťahom niečo 

zapríčiníte a výsledkom toho je pre vás nejaký následok. Dôsledky týchto faktorov 

majú dopad na váš život vo všeobecnosti. 

Keď už boli tieto faktory plne stanovené a zaregistrované v mysliach všetkých 

sentientných entít (v ľuďoch a v ostatných v negatívnom stave na úrovni 

nevedomej časti ich myslí) a keď už vaša rola agentov pozitívneho stavu vyčerpala 

svoju užitočnosť, došlo v tomto ohľade k monumentálnemu posunu, ktorého 

povaha si vyžiadala zmenu v tom, čo ste potrebovali ustanoviť a čoho ste sa 

potrebovali pridržiavať počas tohto posunu, ktorý bol v tom čase zahájený, a počas 

všetkých jeho fáz. Zatiaľ čo pred tým posunom, pred tou dobou, bola v popredí 

objektívnosť, poctivosť, spravodlivosť a súdnosť a následná odmena alebo odplata, 

alebo trest, počas súčasného pokračujúceho posunu, pri jeho úplne počiatočnom 

uvádzaní do chodu, bolo potrebné do popredia uvedomenia a pozornosti každého 

uviesť niečo úplne iné. Tento faktor sa odrážal v zmene vašich rolí a pozícií 

z agentov Môjho pozitívneho stavu na Mojich pravých predstaviteľov na planéte 

Nula. Ako Moji praví predstavitelia ste boli poprosení, aby ste vo svojom postoji, 

správaní, vzťahoch a v životnom štýle vo všeobecnosti začali spríkladňovať pravú 

prirodzenosť života v pozitívnom stave, a najmä a obzvlášť Moju Absolútnu Novú 

Prirodzenosť vo vašej relatívnej kondícii. Odtiaľ teda prosba, aby ste presunuli 

vaše uvedomenie a správanie z kladenia dôrazu na objektívnosť, poctivosť, 

spravodlivosť a súdnosť, na kladenie dôrazu na milosrdenstvo, odpustenie, súcit, 

empatiu, pochopenie a akceptovanie. 

Bolo potrebné, aby boli aj vo vašom živote na planéte Nula nastolené tieto 

najdôležitejšie a najvýznamnejšie atribúty Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti, 

ako aj prirodzenosti Môjho pozitívneho stavu, aby sa vybudoval základ, na ktorom 

by bolo možné spasiť a oslobodiť všetkých, ktorí sa chytili do pasce negatívneho 

stavu, nech by to bol ktokoľvek. Ako viete z Môjho Nového Zjavenia, oslobodenie 

a spasenie všetkých v negatívnom stave a v ľudskom živote je vôbec možné len na 

základe takých pozitívnych atribútov. Žiadne iné faktory by to nemohli urobiť. 
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Čo by sa stalo, keby sme mali naďalej zdôrazňovať atribúty objektívnosti, 

poctivosti, spravodlivosti a súdnosti? V tom prípade by na základe ich povahy 

a požiadaviek nemohol byť nikto nikdy oslobodený a spasený z negatívneho stavu, 

pretože na základe svojich negatívnych a zlých skutkov a na základe prirodzenosti 

samotného negatívneho stavu a na základe svojho popierania, že sú negatívni 

a/alebo zlí, a na základe neuznania skutočnej nereálnosti svojho pseudo-života a na 

základe neochoty prijať fakt o svojej zlobe a negatívnosti by každý v negatívnom 

stave a v typickom ľudskom živote musel byť naveky uväznený vo svojom spôsobe 

pseudo-života. V tom prípade by nemohla byť naveky nastolená ani plnosť 

a kompletnosť pravého života pozitívneho stavu. 

To, ako musíte chápať toto vyhlásenie, tkvie vo fakte, že keby sa mala nepretržite 

aplikovať objektívnosť, poctivosť, spravodlivosť a súdnosť, na základe samotnej 

ich povahy by vám nedávali v tejto veci na výber, pretože vám neukazujú cestu 

von z negatívneho stavu. Ony vám len hovoria, že potrebujete znášať dôsledky 

svojich činov, správaní, postojov, vzťahov či čohokoľvek, čo v tomto ohľade máte. 

Ak nevidíte cestu, ako sa môžete vymaniť zo svojich negatívnych a zlých 

spôsobov, nezískate nijaké stimuly, ba ani potrebu zmeniť svoj životný štýl. 

Jednoducho povedané, nemáte žiadny základ, na ktorom by ste mohli zmeniť svoj 

negatívny a zlý životný štýl. A nielen to, ale uvedením všetkých dôsledkov, 

výsledkov a následkov takého pseudo-života do vášho povedomia a rozlišovacej 

schopnosti by ste prepadli silným pocitom, či dokonca túžbe byť trestaní do 

večnosti, pretože na základe princípov objektívnosti, poctivosti, spravodlivosti 

a súdnosti si nezaslúžite nič iné než večný trest. V tom prípade by vám záležitosť 

oslobodenia a spasenia vôbec nemohla prísť na um. V dôsledku toho by ste museli 

naveky zostať v modalite trestu a odplaty. Takto vznikol pojem večný trest 

v Peklách negatívneho stavu a bol následne zaznamenaný napríklad v kresťanskej 

Biblii, ako aj v niektorých iných takzvaných Svätých knihách. 

Vašou rolou, ako Mojich pravých predstaviteľov na planéte Nula, bolo/je to, aby 

ste svojimi príkladmi, tým, ako sa správate voči sebe a ostatným, uviedli do 

pozornosti každého v negatívnom stave a v ľudskom živote, že jestvuje cesta von 

z negatívneho stavu. Táto cesta je jasne obsiahnutá v maximálnej aplikácii Mojich 

Absolútnych Princípov vo vašom relatívnom stave, Princípov, ktoré sú zakorenené 

v Mojom Absolútnom Milosrdenstve, Odpustení, Súcite, Empatii, Pochopení 

a Akceptovaní. Tieto Absolútne Atribúty boli/sú nepretržite generované, prúdiace, 

vyžarované a šírené ku všetkým a všetkému v bytí a existencii a pseudo-bytí 

a pseudo-existencii. Vy, ako Moji praví predstavitelia, ste sa stali ich nositeľmi vo 

svojej relatívnej kondícii. Samozrejme, len ak ste sa rozhodli, že ich ponesiete vo 

svojom vlastnom živote — tým ako sa správate, konáte, nadväzujete vzťah, 

myslíte, cítite a uvažujete vo vzťahu k sebe i k všetkým ostatným, nech je to 

ktokoľvek a nech je to akýkoľvek typ jedincov. 

Avšak, s príchodom Manfreda na tvoje fyzické miesto v Santa Barbare, Peter, 

a faktorom toho, čo Manfred reprezentuje, čo je obsiahnuté v súvzťažnom význame 
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mena ,Manfred‘, uvádza sa do pohybu nová fáza súčasného pokračujúceho posunu. 

Povaha tohto posunu si vyžaduje, aby sa do vašej pozornosti dostala potreba 

doplniť atribúty milosrdenstva, odpustenia, súcitu, empatie, pochopenia 

a akceptovania niektorými dodatočnými a veľmi dôležitými atribútmi, ktoré sa 

potrebujú stať neoddeliteľnou súčasťou vášho vzťahu k sebe samým i vzťahu k 

ostatným — nech je to ktokoľvek a nech je to akýkoľvek typ jedincov. Tento faktor 

sa teraz stal veľmi dôležitým a rozhodujúcim. 

Aké sú tieto nové atribúty a ako by sa mali aplikovať vo vašich vlastných 

zosobnených a individualizovaných životoch? V skutočnosti nie sú nové, len je 

potrebné dostať ich veľmi výrazne do centra vašej pozornosti a uvedomenia. Tieto 

atribúty sú obsiahnuté v Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti v ich absolútnej 

kondícii. Sú nepretržite poskytované vašej relatívnej kondícii. Sú to: láskavosť, 

tolerantnosť, rešpekt a ocenenie. Majú sa plne aplikovať tak voči sebe samým, 

ako aj voči všetkým ostatným. 

Ako vieš, bolo by veľmi ťažké, ak nie nemožné, preukazovať takú láskavosť, 

tolerantnosť, rešpekt a ocenenie iným, ak by ste takí nemali byť k sebe samým. Je 

to tak, pretože, ako bolo uvedené veľakrát predtým, váš postoj, správanie, konanie, 

vzťah a všetko ostatné voči sebe samému/samej plne určuje, ako sa správate voči 

ostatným. Skutočne vôbec nezáleží na tom, ako sa voči ostatným správate navonok, 

ak vnútorne cítite presný opak toho, čo v tomto ohľade navonok predstierate. To, 

čo sa počíta, sú vaše vnútorné dispozície, pocity, postoje, myšlienky a zretele, a nie 

to, čo predstierate navonok na základe faktorov vnútení vašich spoločenských 

alebo akýchkoľvek iných požiadaviek, zavedených a očakávaných od vás vo 

vašom ľudskom živote. 

Ako vieš, prirodzenosť negatívneho stavu bola založená na opačných faktoroch: 

nevľúdnosť, netolerantnosť, neúcta a zlomyseľnosť. Ak máte vôbec niekedy 

eliminovať negatívny stav, potrebujete dostať do centra pozornosti a do povedomia 

všetkých v negatívnom stave a v ľudskom živote charakteristické črty alebo 

atribúty, ktoré sú opakmi ich pseudo-životného štýlu. Odtiaľ teda potreba 

ilustrovať a demonštrovať úplne iný život, založený na — okrem objektívnosti, 

poctivosti, spravodlivosti, súdnosti, milosrdenstva, odpustenia, súcitu, empatie, 

pochopenia a akceptovania — láskavosti, tolerantnosti, rešpekte a ocenení. 

Vašou rolou, ako Mojich pravých predstaviteľov na planéte Nula, je stať sa takými 

ilustračnými a demonštračnými príkladmi. Nuž, nehovorím, že bude ľahká úloha 

správať sa tak, či už voči sebe, alebo voči iným. Na druhej strane však, nie je 

nemožné dosiahnuť tento cieľ, ak poznáte dôležitosť takého postoja, správania 

a vzťahu voči sebe a iným. 

Vezmite si napríklad niekoho, dokonca aj medzi vami, kto sa vám javí ako 

odmeraný, chladný, ľahostajný, čudný alebo podivný podľa vášho ponímania 

jeho/jej osobnosti alebo povahy, alebo celkového charakteru, tým, aká je alebo aká 
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sa vám zdá individualita alebo osobnosť tej osoby. V spoločnosti takých jedincov 

sa cítite veľmi nepríjemne, neisto, stiesnene, zablokovane a tak podobne. Kvôli 

tomu sa vyhýbate ich spoločnosti, nechcete byť v ich blízkosti alebo nechcete mať 

s nimi nič dočinenia, alebo sa s nimi stýkať. Je pre vás nesmierne ťažké tolerovať 

ich prítomnosť, preukazovať im láskavosť, rešpektovať ich alebo si ich ceniť. Aký 

je to postoj? Zrejme, keď sa cítite neisto, nepríjemne, zablokovane či akokoľvek 

podobne, pociťujete negatívne emócie. Také emócie sú z negatívneho stavu alebo 

vznikajú v negatívnom stave. Kvôli faktu, že sú z negatívneho stavu, ak ich 

pociťujete, ak ich zažívate, ak ich prejavujete, nech si akokoľvek myslíte, že sú 

ospravedlniteľné vo vzťahu k takým neznesiteľným jedincom, ste pod vplyvom 

negatívneho stavu. V tom prípade ohrozujete seba a svoje poslanie, pretože sú 

doširoka otvorené dvere vplyvu renegátov, ktorí si nič neželajú viac, než získať 

taký prielom, aby odklonili vaše energie odo Mňa a od Mojej veci k nim a k ich 

veci. 

Počas tvojej návštevy v Európe, Peter, ako aj u niektorých jedincov v tejto krajine, 

stretol si sa s týmto problémom u Mojich predstaviteľov. Dokonca aj v tvojom 

vlastnom prípade, Peter, sa cítiš veľmi nepríjemne pri takých jedincoch a máš 

tendenciu vyhýbať sa im alebo zhováraniu sa s nimi po telefóne, alebo inak, 

nakoľko je to len možné. Do tohto momentu boli také správanie a postoj z vašej 

strany tolerovateľné, pretože bolo nutné vyhnúť sa mrhaniu vaším časom 

a energiou na niekoho, kto mal podľa vášho názoru takú neznesiteľnú povahu. 

Avšak odteraz, presne od tohto momentu, už viac taký typ správania a postoja nie 

je prípustný, tolerovateľný alebo akceptovateľný. Je veľmi dôležité, aby ste sa vo 

svojom vlastnom postoji k sebe samému/samej a v postoji k iným všetci naučili 

láskavosti, tolerantnosti, rešpektu a oceňovaniu. 

Ako si pamätáš, Peter, zo svojej návštevy v Európe, v dvoch prípadoch ste sa tak 

ty, ako aj všetci, ktorí sa zúčastnili stretnutí s tebou, správali tak nepokojne, 

nepríjemne a vyhýbavo voči dvom jedincom na dvoch rozličných miestach. 

V tomto ohľade bolo zaujímavé, že ostatní navonok alebo zvonka neukazovali 

nijaký taký vyhýbavý typ správania. Avšak, jeden po druhom prichádzali k tebe 

a sťažovali sa, akí sú alebo ako sa správajú tí jedinci. A to isté existuje vo vzťahu 

k niektorým, ktorí sa nachádzajú v tvojej časti sveta. Inými slovami, pre nich aj pre 

teba, Peter, bolo nesmierne ťažké byť v prítomnosti zmienených jedincov. 

Problémom takéhoto pochopiteľného správania a postoja je to, že nielenže vás to 

uvádza do pozície bytia pod vplyvom negatívneho stavu, ale vaše vyhýbanie sa 

zosilňuje a umožňuje to, akí sú dotyční jedinci. A tu hovoríme len o tých 

jedincoch, ktorí sú považovaní za integrálnu súčasť Môjho Nového Zjavenia, alebo 

ktorí tvrdia, že sú. O čo skôr by ste taký postoj mohli prejaviť voči niekomu, kto 

nie je nijakým spôsobom spojený s Mojím Novým Zjavením! Len vyskúšaj seba 

a všetkých jedincov, ktorých poznáš — či už sú, alebo nie sú spojení s Mojím 

Novým Zjavením — a zisti, koľkí z nich by sa hodili do tejto kategórie 

označovanej ako netolerovateľná, neznesiteľná a vyvarovaniahodná? Ak budete 
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pokračovať vo svojom starom postoji k nim, nech je to ktokoľvek, pripravujete ich 

o to, aby videli príklady láskavosti, tolerantnosti, rešpektu a ocenenia, a tak im 

znemožňujete, aby sa v tomto ohľade zmenili, alebo aby aspoň videli iný typ 

postoja, než na aký sú zvyknutí. Nezabúdajte na jeden dôležitý fakt uvedený 

veľakrát v Mojom Novom Zjavení, že akákoľvek možnosť zmeny v ľudskom 

živote je možná len na základe ilustračných a demonštračných príkladov správania 

a postoja niekoho iného. Ak také príklady nemáte, v ľudskom živote a v pseudo-

živote obyvateľov negatívneho stavu vo všeobecnosti sa nemôžu uskutočniť žiadne 

zmeny. Čo myslíte, prečo sa voláte Moji predstavitelia? Presne za týmto účelom. 

Príkladmi svojho vlastného života, tým, ako zaobchádzate so sebou a s inými, 

dávate také dôležité príklady, ktoré budú využité, aby zahájili fundamentálne 

a podstatné zmeny v správaní všetkých ostatných, ktorí sú v súčasnosti podľa 

vášho názoru neznesiteľnej, netolerovateľnej či podobnej povahy. 

Táto záležitosť má však aj ďalšiu stránku. Ako vieš, každý jedinec súhlasil s tým, 

že sa stane čímkoľvek, čím je, a že bude mať akékoľvek správanie a životný štýl, 

aké preukazuje alebo aký vedie. Taká voľba má presne definovaný účel. Pretože 

má taký účel a slúži nejakému úžitku, aby ste im umožnili prejaviť sa, potrebujete 

prejaviť láskavosť voči ich potrebe byť takí, akí sú. Potrebujete byť tolerantní, 

úctiví a oceňujúci k ich životnému štýlu, osobnosti a individualite, nech by to bolo 

pre vás akokoľvek ťažké. 

Čo v tomto ohľade musíte pochopiť, je to, že v určitom mysterióznom zmysle sa 

nachádzate v tej fáze života, ktorá je na jeho úplnom konci — objektívne 

i subjektívne (v bezčasovom a bezpriestorovom zmysle). Tento koniec znamená 

tiež koniec rolí a pozícií dotyčných jedincov. Aby sa privodil tento koniec a aby sa 

im sprístupnilo niečo iné, zhodnejšie s prirodzenosťou pozitívneho stavu, niekto im 

musí dať príklad, akým odteraz byť, a akým už viac nebyť. Kvôli tomuto koncu ich 

starý životný štýl už viac nebude udržateľný, pretože je v bode vyčerpania svojej 

užitočnosti, kvôli faktu, že poslúžil svojmu účelu. Preto by pokračovanie v tom 

živote bolo veľmi neproduktívne. A nielen to, ale bránilo by to možnosti eliminácie 

negatívneho stavu. 

Ďalšou stránkou ich dobrovoľného bytia v takej, podľa vášho názoru, nepríjemnej 

role je to, aby vo vás aktivovali potrebu naučiť sa, ako byť ku každému láskavý, 

tolerantný, úctivý a oceňujúci. Koniec koncov, robia presne to, čo sa od nich až do 

tohto momentu očakávalo. Ich individualita a osobnosť, to, akí sú, sú teda 

nepriamo príspevkovým faktorom, ktorý vo vás aktivuje alebo vám umožňuje 

dosiahnuť atribúty pozitívneho stavu, a tým Moje Absolútne Atribúty, 

prostredníctvom ktorých jednám a nadväzujem vzťah s každým, bez ohľadu na to, 

aký je to jedinec. Pretože ste Moji predstavitelia — ak ste s tým súhlasili svojou 

vlastnou slobodnou vôľou a voľbou — ste veľmi dôležitými prostriedkami, 

pomocou ktorých manifestujem Moje Absolútne Atribúty vo vašom relatívnom 

položení. Svojím novým životným štýlom umožňujete, aby sa tým jedincom 

pomohlo, keď príde čas, aby sa stali neoddeliteľnou súčasťou Môjho pozitívneho 
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stavu — ak nie teraz na planéte Nula, tak potom po ich príchode do duchovného 

sveta. 

Aby sa vám uľahčilo nadväzovanie vzťahu s jedincami tejto povahy, bez ohľadu na 

to, či sú alebo nie sú spojení s Mojím Novým Zjavením, radilo by sa vám, aby ste 

použili metódy naznačené vám v Novom Zjavení Pána Ježiša Krista. Ako si 

pamätáš, bolo tam povedané, že v prípadoch takejto povahy nadväzujete vzťah so 

Mnou v nich. Ako vieš, Ja som plne prítomný v každého schopnosti voliť si 

a meniť sa. Ak sa sústredíte na tento faktor, aj keď niekedy je ťažké predstaviť si 

Moju prítomnosť v jedincoch takej, podľa vášho názoru, nepriaznivej povahy 

(pamätáš sa, Peter, na prípad muža, ktorého si stretol v uliciach Moskvy?), bude 

pre vás oveľa ľahšie byť k nim láskavejší, tolerantnejší, úctivejší a oceňujúcejší, 

než by tomu bolo inak. 

Napokon, zapamätajte si, prosím, tento dôležitý faktor: Ak Som v každého 

schopnosti voliť si a meniť sa, od ktorej závisí jeho/jej život, alebo, aby Som to 

povedal inak, presnejšie, ak život každého závisí od Mojej prítomnosti v ňom/nej, 

potom, v tom prípade, ak ste neláskaví, netolerantní, neúctiví alebo necitliví 

k jedincom tejto povahy, napokon ste neláskaví, netolerantní, neúctiví a necitliví ku 

Mne v nich. A ešte ďalej v tomto smere, ak ste takí, potom v tom prípade ste 

hlboko v sebe nakoniec neláskaví, netolerantní, neúctiví a necitliví k sebe samým 

a ku Mne vo vás. Spomeňte si, prosím, ako to bolo uvedené v jednom z posledných 

Dialógov, že ako jednáte so sebou, tak jednáte so Mnou a s ostatnými, a naopak: 

ako jednáte s inými a so Mnou, tak jednáte so sebou. Na vyššej, duchovnej úrovni 

jestvuje nepretržitá vzájomná spojitosť vás všetkých prostredníctvom a pomocou 

Mojej prítomnosti v každom — spoločný menovateľ všetkých a všetkého v bytí 

a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii. Toto je dôvod, prečo hovoríme, že 

ako jednáte so sebou, tak jednáte s ostatnými a so Mnou; a ako jednáte so Mnou 

a s ostatnými, tak jednáte so sebou. 

Ďalším dôležitým bodom v tomto ohľade je záležitosť individuality a zosobnenia, 

ktorá bola toľkokrát uvedená do vašej pozornosti. Ako vieš, pravý život 

pozitívneho stavu a funkcia všetkých v pozitívnom stave — to, ako je určovaná ich 

rola, pozícia a umiestnenie — sú založené na individualizácii a zosobnení. Vy 

všetci, tu i tam, i všade, ste predo Mnou jedinečnými a odlišnými jedincami. Nikto 

z vás nie je rovnaký. Dôvod tohto faktu možno nájsť v spôsobe, akým postupuje 

a akým sa uskutočňuje proces Môjho tvorenia. Ako ste si vedomí, Ja obsahujem 

nekonečné a nevyčerpateľné počty prvkov a ich príslušných častíc, z ktorých 

a pomocou ktorých je každý jedinec stvorený alebo je mu/jej umožnené vzniknúť 

a existovať. Tieto prvky a častice sú nekonečne jedinečné a odlišné. Nejestvuje ani 

jediný prvok alebo častica, ktorý by mal takú istú alebo podobnú povahu ako 

nejaký iný. Preto je nemožné, aby bol nejaký jedinec, ktorého prirodzenosť 

pochádza z toho či onoho prvku alebo častice, vo svojej vlastnej prirodzenosti 

rovnaký alebo podobný nejakému inému jedincovi. Všetky stimuly, motivácia, 

ochota, tvorivosť, jedinečný príspevok k životu a všetko ostatné predstaviteľné 
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i nepredstaviteľné u každého jedinca pramenia z tohto faktora nekonečnej 

jedinečnosti a odlišnosti. Takto je štruktúrované Moje Stvorenie a všetci jeho 

obyvatelia alebo sentientné entity. Táto štruktúra odráža Moju Absolútnu 

Prirodzenosť. Absolútnosť Mojej Prirodzenosti sa premieta do relatívneho 

prostredníctvom vytvorenia nekonečných variet jedinečností a odlišností v ich 

vlastnom spôsobe fungovania. 

Keby mal však taký spôsob nepretržite pokračovať ďalej, negatívny stav so 

všetkými jeho relatívnymi manifestáciami a pseudo-životným štýlom by nemohol 

byť nikdy zavedený. Aby sa teda aktivoval negatívny stav, bolo nutné čo najviac sa 

odkloniť od tohto usporiadania. Aj keď v konečnom dôsledku pri zriaďovaní 

pseudo-života negatívneho stavu nebolo možné prísť s úplnou rovnakosťou 

a uniformitou tvorov a ľudí vyfabrikovaných pseudo-tvorcami za tým účelom, bolo 

možné dať dôraz a váhu životných hodnôt niekde inde, ako protiklad k tomu, ako 

je to v pozitívnom stave. Dôvod, prečo nebolo možné nastoliť takú rovnakosť 

a uniformitu, ktorá by sa úplne a kompletne priečila alebo ktorá by vykorenila 

povahu pravého života, odrážajúcu sa v týchto nekonečných varietach jedinečností 

a odlišností, bol ten, ako si pamätáte, že žiadnemu typu života alebo pseudo-života 

nebolo dovolené, aby bol založený za nejakých iných podmienok než za 

podmienok slobody voľby a schopnosti voliť si a meniť sa. Nech sa fabrikátori 

toho iného typu života akokoľvek usilovne a s akokoľvek zdokonalenou 

prefíkanosťou pokúšali prísť s niečím iným, každá ich fabrikácia založená na 

vylúčení toho faktora skončila spontánnym potratom. Toto je pravidlo každého 

tvorivého alebo pseudo-tvorivého úsilia. Žiadna iná možnosť neexistuje. 

Jednoducho tak — bodka. Ktokoľvek, kto by chcel stvoriť a vyfabrikovať 

akýkoľvek typ sentientného života, nemal by iné východisko, ak by chcel uspieť, 

než svoje tvorivé alebo pseudo-tvorivé úsilie založiť na tých nevyhnutných 

podmienkach života — na slobode voľby a schopnosti voliť si a meniť sa. 

Aby sa teda dosiahlo, aby negatívny stav prekvital a demonštroval svoju 

prirodzenosť a svoj pseudo-život, bolo nutné odchýliť sa od správnej hierarchie 

duchovnej organizácie života takým spôsobom, aby sa proklamovalo, že 

individuality, jedinečnosti a odlišnosti nie sú ničím, alebo aspoň že sú najmenej 

dôležitými faktormi života, a  namiesto toho vyhlasovať, že kolektív, celok 

akejkoľvek spoločnosti, uniformita, rovnakosť, všeobecnosť a podobné faktory, 

nezlučiteľné so životom pozitívneho stavu, sú všetkým. Takže individualita, 

jedinečnosť, odlišnosť a všetko ostatné, tak vlastné životu pozitívneho stavu, 

muselo byť obetované všeobecnosti, kolektívu a podobným faktorom negatívneho 

stavu, ktoré ovládajú život všetkých jeho obyvateľov. 

Pokus založiť taký život sa v určitej miere odráža v štruktúre niektorých druhov na 

vašej planéte — napríklad včelie úle alebo mraveniská. Na ľudskej úrovni sa táto 

tendencia odzrkadlila v komunistických krajinách, najmä v bývalom Sovietskom 

zväze, a v bývalých fašistických krajinách, najmä v nacistickom Nemecku. Do 
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určitej miery sa odzrkadľuje aj vo všetkých diktátorských typoch politických 

systémov. 

Ako však vieš, udržať taký deštruktívny politický systém si vyžadovalo veľa úsilia, 

moc a silu, so zložitým systémom špionáže a kontroly občanov takých krajín. 

V momente, keď taká kontrola oslabla, znamenalo to koniec tých systémov. 

Individualita a odlišnosti sa samé opätovne potvrdili v životoch všetkých členov 

zmienených krajín. Tie systémy teda v podstate nikdy nefungovali príliš dobre. 

Nielenže príliš dobre nefungovali, ale nakoniec udusili a potlačili akékoľvek 

stimuly, motivácie a tvorivé snahy každého jedinca v tých krajinách. Pravé tvorivé 

snahy, stimuly, inšpirácie a motivácie robiť čokoľvek užitočné môžu vzísť len 

z jedinečnosti a odlišnosti každého jedinca. Dôvodom je to, že v tej jedinečnej 

individualite a nekonečnej odlišnosti každej sentientnej entity sa odzrkadľujem Ja 

vo Svojej Vlastnej Prirodzenosti. Tento fakt nás privádza k náležitému chápaniu 

a vnímaniu toho, aká je vlastne Moja Pravá Absolútna Prirodzenosť. Ak je každá 

sentientná entita právom jedinečný a nekonečne odlišný jedinec a osobnosť a ak 

v pravej realite bytia a existencie, ako aj v pseudo-bytí a pseudo-existencii nemôže 

byť nikto rovnaký alebo uniformný, odkiaľ potom berú túto jedinečnú 

individualizovanú a zosobnenú prirodzenosť? Od Jedného Jediného Absolútneho 

Jedinca, Ktorý je Svojou Vlastnou Absolútnou a jedinou Individualitou, 

Jedinečnosťou a Odlišnosťou vo všetkých nekonečných počtoch aspektov Svojej 

Prirodzenosti — odo Mňa — od Pána Ježiša Krista. Všetky sentientné entity teda 

odrážajú túto Prirodzenosť vo svojej vlastnej relatívnej kondícii. 

Tento faktor vám hovorí ďalší príbeh o tom, ako Mňa a Moju Pravú Absolútnu 

Prirodzenosť skresliť, poprieť alebo odmietnuť. Ak odmietnete alebo podceníte, 

alebo degradujete, alebo ponížite individualitu, odlišnosť, jedinečnosť každého 

jedinca a ak vyzdvihnete a povýšite nadovšetko takzvanú kolektívnosť, rovnakosť, 

uniformitu a podobné charakteristiky, potom v tom prípade popierate Mňa a Moju 

Prirodzenosť. Toto bol dôvod, prečo bol daný taký dôraz na nadradený význam 

kolektívu a spoločnosti ako celku a prečo sa na individualitu a odlišnosť pozeralo 

zhora. Odnedávna je táto tendencia veľmi v popredí všetkých snáh na vašej 

planéte, vrátane Spojených štátov. Jediné, o čom teraz počujete, je takzvaná tímová 

práca, kolektívne úsilie a spoločné základy. Na všetko ostatné sa pozerá 

s neľúbosťou. Dokonca vás môžu vyhodiť zo zamestnania z dôvodu, že nie ste 

dobrý tímový hráč a že ste od nich príliš odlišný a príliš individualistický. Táto 

situácia zvestuje úplné pseudo-víťazstvo negatívneho stavu na vašej planéte, ktoré 

je založené na takej filozofii tímovej práce. 

Vráťme sa ale k záležitosti láskavosti, tolerantnosti, rešpektu a ocenenia. Tieto 

charakteristiky, atribúty a rysy sú veľmi potrebné, aby sa vzdorovalo tendencii 

negatívneho stavu vymazať individualitu, odlišnosti a jedinečnosť ľudí a všetkých 

ostatných v jeho doméne. Ak vo svojom vlastnom živote rozviniete tieto atribúty 

pozitívneho stavu, a v konečnom dôsledku atribúty Mojej Absolútnej Novej 

Prirodzenosti, budete schopní s plným pochopením akceptovať každého takého, 
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aký je vo svojej vlastnej jedinečnej manifestácii a role, nech je akokoľvek divný 

alebo zvláštny, alebo odlišný, alebo chladný, alebo rezervovaný, alebo ľahostajný, 

a nech sa v jeho/jej spoločnosti cítite akokoľvek nepríjemne, stiesnene a mizerne; 

a nech by ste sa akokoľvek radi vyhli jeho/jej spoločnosti alebo ho/ju odvrhli zo 

svojho života. Skutočne pochopte, prosím, že pre vás sú takí jedinci určitým 

mystickým spôsobom proti zavádzaniu negatívneho stavu, ktorý sa ich snaží 

prinútiť, aby boli ako všetci ostatní v ich doméne. Sú to nekonformisti, ktorí 

prostredníctvom svojho typického individualistického správania odmietajú životný 

štýl negatívneho stavu. Že si pritom počínajú trochu negatívnym spôsobom, alebo 

úplne negatívnym spôsobom, je iný príbeh. V tomto ohľade je vašou rolou, ako 

Mojich pravých predstaviteľov, dať im príklad, ako byť predo Mnou 

individualitami pozitívnym spôsobom. Tento pozitívny spôsob je obsiahnutý 

v tom, že ste milosrdní, odpúšťajúci, súcitní, empatickí, chápaví, akceptujúci, 

láskaví, tolerantní, úctiví a oceňujúci k nim i k svojej vlastnej pozícii, osudu, role, 

individualite, jedinečnosti a odlišnosti. Tým, že ste takí, prinášate do ich života, 

ako aj do svojho vlastného života Moju Pravú Prirodzenosť, ktorá je zakorenená 

v Mojej Absolútnej Individualite, Jedinečnosti a Odlišnosti, pretože Ja Som Jediný 

Absolútny Jedinec, z Ktorého/Ktorej pochádzajú a sú ustanovené všetky ostatné 

individuality, jedinečnosti a odlišnosti. Týmto faktorom pripravujete cestu úspešnej 

a účinnej eliminácii pseudo-života negatívneho stavu a ľudského života v jeho 

negatívnych aspektoch. 

A toto nás privádza k odpovedi na otázku Beth Ann. Ak je každý jedinec nielen 

jedinečný, stojaci predo Mnou ako nekonečne odlišná a jedinečná sentientná entita, 

ale je tiež niekým, kto nielenže v sebe nesie Môj jedinečný a odlišný prvok 

a časticu, ale koho život od toho prvku alebo častice závisí a koho schopnosť byť 

tým, kým je, úplne a kompletne závisí od tej jedinečnosti a individuality odvodenej 

z Môjho jedinečného a odlišného prvku alebo častice, potom v tom prípade všetky 

jeho/jej stimuly, motivácie, snahy a tvorivé úsilie budú určované povahou Zdroja, 

z ktorého bol stvorený. Bude plne odrážať prirodzenosť tej špecifickej, jedinečnej 

a odlišnej častice alebo prvku. Kvôli faktu, že sa v akomkoľvek takom prvku a 

častici nachádzam vo Svojej Absolútnej úplnosti, špecifickosť a jedinečnosť 

akéhokoľvek tvorivého úsilia z Mojej Strany sa prejaví pomocou 

a prostredníctvom jedinečných jedincov, ktorí sú nositeľmi tej zvláštnosti 

a jedinečnosti. Ako tvorím? Podľa Seba, prostredníctvom Seba, cez Seba a zo 

Seba, a súčasne prostredníctvom, pomocou a spolu so všetkými ostatnými, ktorých 

Som obdaril Svojím Špecifickým, Jedinečným a Odlišným Prvkom alebo Časticou 

presne za tým účelom — tvoriť spolu so Mnou. 

Ide tu o fakt, že kvôli úplne jedinečnej, špecifickej, odlišnej a neopakovateľnej 

alebo nekopírovateľnej povahe akéhokoľvek takého prvku alebo častice sa Moje 

Osobné Tvorivé Úsilie, ktoré je nepretržité a neutíchajúce, šíri medzi všetky 

sentientné entity. Preto je každá sentientná entita zodpovedná Mne a sebe samej za 

neustále tvorenie niečoho nového a odlišného z pozície toho jedinečného, 
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odlišného a individualizovaného prvku alebo častice, ktorá je v ňom/nej obsiahnutá 

a ktorá ho/ju robí tým, čím skutočne je vo svojej vlastnej individualite, jedinečnosti 

a odlišnosti. Toto špecifické nové a odlišné nemôže, na základe samotnej svojej 

prirodzenosti, pochádzať od nikoho iného než od každého dotyčného jedinca. 

V súhrne tvorivých snáh všetkých sentientných entít sa v ich vlastných 

špecifických jedinečných a odlišných pozíciách a rolách plne manifestuje Moje 

Absolútne Tvorivé Úsilie. Pretože Som na základe Samotnej Svojej Prirodzenosti 

Absolútny Stvoriteľ, každý, kto pochádza z Mojich nekonečne jedinečných 

a odlišných tvorivých prvkov alebo častíc, sa na základe toho faktora stáva Mojím 

spolutvorcom. Takto potrebujete chápať termín ,spolutvorca‘ a to, čo znamená. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie a za všetko, čo Si nám v tomto 

Dialógu oznámil. Je ešte niečo, čo by Si dnes chcel uviesť do našej pozornosti? 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Nie, dnes nie. Niekedy inokedy, čoskoro. 

Buď nejaký čas s Manfredom. Prajem vám príjemné spoločné chvíle. 
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Sto Štrnásty Dialóg 

10. októbra 1999 

Peter: Počas mojej skorej rannej meditatívnej prechádzky mi začalo byť jasné, že 

by Si chcel pokračovať v našej diskusii o záležitostiach, ktoré boli nastolené v Sto 

Trinástom Dialógu. Osobne som cítil, akoby ohľadom zmienených záležitostí 

nebolo niečo dokončené. Chcel by som sa Ťa teda pokorne opýtať, či by Si chcel 

pokračovať v našej diskusii o téme nastolenej v predošlom Dialógu. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, máš pravdu. Potrebujeme pokračovať v zmienenom 

rozhovore. A ďakujem ti, že si si na to našiel čas v toto nedeľné ráno. 

Sú v podstate dva aspekty, ktorých sa potrebujeme dotknúť. Jeden z tých aspektov 

sa týka duchovno-filozofickej polohy diskutovaných atribútov, toho, ako zapadajú 

do celkovej Mojej Absolútnej Prirodzenosti, ako aj do celkovej vašej relatívnej 

prirodzenosti. Ako si pamätáš, v tom Dialógu bola nastolená záležitosť dôležitosti 

uvedených atribútov vo vzťahu k Môjmu správaniu sa k Sebe Samému/Samej a k 

ostatným, a vo vzťahu k vášmu správaniu sa k sebe samým a k ostatným. Boli to 

— okrem všetkých ostatných — láskavosť, tolerantnosť, rešpekt a ocenenie. 

Ten ďalší aspekt sa týka vzájomných vonkajších a vnútorných vzťahov — ku 

ktorým dochádza medzi vami všetkými — toho, aký máte vzťah ku Mne, k sebe 

samému/samej a k sebe navzájom. Začnime prvým aspektom a potom sa dotkneme 

ďalšieho aspektu. 

Ak sa pozriete na pravý význam diskutovaných atribútov, na to, aká je ich povaha 

a ako zapadajú do celkovej Mojej Absolútnej Prirodzenosti a vašej vlastnej 

prirodzenosti, potom dospejete k záveru, že sa neoddeliteľne týkajú dvoch 

hlavných zložiek, z ktorých pozostáva nielen Moja Absolútna Prirodzenosť, ale aj 

prirodzenosť všetkých sentientných entít. Ako vieš, týmito dvoma zložkami sú: 

Moja Absolútna Feminita a Moja Absolútna Maskulinita. V širšom a vyššom 

zmysle môžete Moju Absolútnu Feminitu ponímať ako Moju Absolútnu Božskú 

Lásku a Božské Dobro, a Moju Absolútnu Maskulinitu ako Moju Absolútnu 

Múdrosť a Absolútnu Pravdu. 

Ak teda aplikujete diskutované atribúty na tieto zložky, potom môžete dospieť 

k správnemu záveru, že láskavosť a ocenenie sú z Mojej Absolútnej Božskej 

Lásky a Božského Dobra a z Mojej Absolútnej Božskej Feminity; a tolerantnosť a 

rešpekt sú z Mojej Absolútnej Božskej Múdrosti a Božskej Pravdy a z Mojej 

Absolútnej Božskej Maskulinity. Pri aplikácii týchto atribútov na vaše vlastné 

individuality a osobnosti sa tieto tiež týkajú vašej vlastnej feminity a maskulinity 

a typu vašej vlastnej lásky, dobra, múdrosti a pravdy, podľa ktorých je 

štruktúrované vaše „ja som“. 
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Ak ste naplnení pravou láskou, dobrom, múdrosťou a pravdou, ktoré pochádzajú 

a ktoré sú na vás prenesené z Mojej Absolútnej Božskej Lásky, Dobra, Múdrosti 

a Pravdy, potom v tom prípade budete prirodzene vo svojom každodennom živote, 

fungovaní, postoji, myšlienkach, pocitoch, túžbach a správaní mať a prejavovať 

jedine láskavosť, tolerantnosť, rešpekt a ocenenie, ako aj všetky ostatné atribúty 

čisto pozitívnej povahy (objektívnosť, poctivosť, spravodlivosť, súdnosť, 

milosrdenstvo, odpustenie, súcit, empatiu, pochopenie, akceptovanie a všetky 

ostatné pozitívne rysy a charakteristické črty, ktoré pochádzajú a ktoré sú z Mojej 

Absolútnej Absolútne Pozitívnej Prirodzenosti). 

Takže, čo sa stane, ak sa ocitnete v situácii alebo vo vzťahu, ktorý vo vás vyvoláva 

pocity neistoty, nepohody, netolerantnosti, neúcty, neprívetivosti a nedocenenia, 

nútiace vás vyhnúť sa ľuďom, ktorí spôsobujú, že sa tak cítite? Zjavne v takých 

prípadoch nepôsobíte zo Mňa vo vás, ale z toho aspektu vášho obdarenia, ktorý 

nevzišiel z Mojej Pozitívnej Prirodzenosti. Inými slovami, v tomto prípade 

fungujete z pozície svojej typickej ľudskej prirodzenosti alebo z pozície 

negatívneho stavu. Koniec koncov, nikdy nezabúdajte, že také pocity ako 

neprívetivosť, intolerancia, neúcta a nedoceňovanie boli vynájdené a dané do 

sentientných myslí aktivátormi negatívneho stavu. Pretože tieto typy negatívnych 

atribútov vôbec neexistujú v rámci života pozitívneho stavu, ak ich máte, potom ste 

pod vplyvom negatívneho stavu. Viem, že je to pre vás veľmi nepríjemné 

vyhlásenie. Koniec koncov, súc v ľudskom živote, z času na čas všetci prežívate 

a prejavujete v sebe také negatívne emócie, stavy a kondície. Z tohto teda logicky 

plynie, že vždy, keď ich cítite alebo prejavujete, ste nutne pod vplyvom 

negatívneho stavu. 

Ako z tohto vyhlásenia vidíte, byť v ľudskej koži nie je vôbec ľahké. Ľudská časť 

vašej prirodzenosti bola úmyselne štruktúrovaná takým spôsobom, aby vás učinila 

neláskavými, netolerantnými, neuznanlivými a neúctivými, ako aj všetkým 

ostatným, čo je opakom vyššie uvedených rysov a charakteristických čŕt 

pozitívneho stavu. Jedným z hlavných dôvodov, prečo bola ľudská prirodzenosť 

štruktúrovaná takým spôsobom, bolo vykoreniť pojem individuality, jedinečnosti 

a nekonečných odlišností. Pretože každý jeden z vás, nech je to kdekoľvek 

a v akomkoľvek čase v Stvorení, pseudo-stvorení alebo na planéte Nula, je predo 

Mnou, ako pred Jedným a Jediným Absolútnym Jedincom, nekonečne jedinečný 

a odlišný jedinec, kvôli vzpriečeniu sa tejto štruktúre pozitívneho stavu bolo nutné 

vyvinúť, zaviesť a realizovať niečo, čo by spôsobilo, aby boli ľudia stiesnení, 

necítili sa dobre, aby boli netolerantní, neláskaví, neúctiví, neuznanliví, nenávistní 

a zlomyseľní voči sebe navzájom i voči svojim jedinečným individualitám. Pretože 

ste iní než tí ostatní, vaša zjavná odlišnosť od nich sa stáva dostatočným základom 

na to, aby ste ich odmietali, nenávideli ich, pohŕdali nimi, vyhýbali sa im, nechceli 

mať s nimi nič spoločné, boli k nim netolerantní, boli k nim neláskaví, neuznanliví, 

boli neúctiví voči ich vlastnej individualite a boli všetko ostatné, poskytujúce vám 
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dostatok ospravedlnenia a zdôvodnenia pre vaše negatívne správanie, postoj 

a vzťah voči nim a ich odlišnostiam. 

A toto nás privádza k druhému aspektu našej diskusie. Vo vzťahu k iným, čo sa 

týka spôsobu vášho myslenia, cítenia, konania, správania a váženia si iných, 

potrebujete vziať do úvahy ten faktor, že akýkoľvek vzťah je vždy obojsmerná 

ulica. Čo myslíme týmto vyhlásením? Uvážte tento fakt: V spoločnosti niekoho sa 

cítite stiesnene, nepríjemne, mizerne a robíte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste 

sa vyhli spoločnosti takých ľudí, odmietnuc s nimi komunikovať, atď. Inými 

slovami, nech si myslíte čokoľvek, na základe takého postoja ste voči takým 

jedincom neláskaví, netolerantní, neúctiví a neuznanliví. Napadlo vám však 

niekedy, čo si niekto iný myslí o vás, akí ste, čo ste za osobu, ako sa správate, čo 

cítite, ako hovoríte, ako nadväzujete vzťahy, ako kráčate alebo podobne? 

Ako teda z týchto faktov vidíte, nejde len o to, aký máte vy názor na niekoho 

iného, ale aj o to, aký má niekto iný názor na vás. Už ste sa niekedy v tomto ohľade 

opýtali sami seba, prečo sa vám snáď niektorí ľudia vyhýbajú, cítiac sa nepohodlne 

a stiesnene vo vašej spoločnosti a kvôli tomu, akí ste, kvôli spôsobu, akým 

rozprávate, správate sa, konáte alebo podobne? Popremýšľajte o tom, preskúmajte 

sa v tomto ohľade a opýtajte sa sami seba, čo je vo vás, vo vašom postoji 

a správaní, čo niektorých ľudí odpudzuje. Z pozície bytia typickým človekom bude 

vašou tendenciou mať prirodzene sklon hľadať chybu na niekom inom, a nie na 

sebe alebo v tom, akí ste alebo ako sa správate. Je oveľa ľahšie vidieť problémy na 

iných jedincoch, problémy, ktoré vás odpudzujú, než vidieť súčasne problémy na 

sebe, ktoré môžu celkom ľahko odpudzovať niektorých iných jedincov. Podľa ich 

názoru ste to vy, kto je neláskavý, netolerantný, bezohľadný a necitlivý, a nie oni. 

S touto situáciou je ten problém, že nemôžete zo seba vystúpiť a pozorovať alebo 

sledovať seba alebo svoje vlastné správanie, postoje, činy či čokoľvek, čo robíte. 

Vidíte len to, ako sa iní jedinci správajú, ako konajú, nadväzujú vzťahy alebo akí 

sú. Preto by ste mali tendenciu ospravedlňovať a odôvodňovať svoje správanie a 

to, akí ste, ignorujúc fakt, že by ste to mohli byť vy alebo vaša individualita a 

odlišnosti, čo zas v iných ľuďoch vzbudzuje potrebu, aby sa vám vyhýbali, 

odmietali vás, nechceli mať s vami nič spoločné, aby k vám boli neláskaví, 

bezohľadní, netolerantní, neuznanliví, atď. A potom sa divíte, prečo niektorí ľudia, 

ktorých dokonca milujete a považujete za veľmi blízkych, sa vám vyhýbajú, 

neodpovedajú na vaše telefonáty, alebo neodpovedajú na vaše listy, atď. 

O čo tu v skutočnosti ide? Dôvod, prečo o tejto záležitosti diskutujeme, je ten, že 

ako Moji praví predstavitelia sa potrebujete naučiť pozerať sa nielen na iných, ale 

hlavne a v prvom rade na seba, aby ste určili, čo je vo vás, čo by niektorých ľudí 

mohlo odpudzovať. Ako viete, druhých ľudí nemôžete zmeniť. Jedine seba môžete 

zmeniť. Tým, že zmeníte seba v tomto ohľade, dávate príklad ostatným, ako sa 

zmeniť. Zároveň tým, že zmeníte seba, dávate príležitosť ostatným, ktorých ste 

predtým odpudzovali, aby zmenili svoj postoj voči vám. Môj pravý predstaviteľ, na 
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základe charakteru toho, že je Mojím pravým predstaviteľom, bude vždy najskôr 

pátrať, či v ňom ešte stále neexistuje niečo, čo by ostatným jedincom 

znemožňovalo, aby mali k nemu/nej čisto pozitívny, milujúci, láskavý, úctivý, 

tolerantný a oceňujúci vzťah. Namiesto toho, aby sa pokúšal určiť, čo je v iných, 

čo toto znemožňuje, obráti svoju pozornosť na seba a napraví tú situáciu u seba bez 

toho, aby chcel po niekom inom, aby sa zmenil alebo aby najskôr dotyčný vykonal 

toto sebaskúmanie. 

Vstúpili sme do fázy tohto posunu, zvestovanej príchodom Manfreda do Santa 

Barbary, ktorá si rozhodne a naliehavo vyžaduje od každého jedného, kto prijal 

rolu Môjho pravého predstaviteľa, aby opätovne preskúmal svoje vlastné 

správanie, postoje, pocity, myšlienky a všetko ostatné ohľadom toho, aký má vzťah 

k ostatným, k sebe a napokon ku Mne. Ako si dobre pamätáš, a toto opakujeme zas 

a znova, nemôžete mať milujúci, láskavý, zdvorilý, oceňujúci, tolerantný a 

všeobecne pozitívny vzťah ku Mne, ak nemáte taký istý vzťah k ostatným a k sebe 

samým. V tomto ohľade sme všetci vzájomne poprepájaní. Kvôli tomu sa musíte 

veľmi rýchlo naučiť tolerovať, rešpektovať, oceňovať a byť milí k svojej vlastnej 

jedinečnosti, individualite a odlišnosti, a tiež rovnakou mierou aj k jedinečnostiam, 

individualitám a odlišnostiam iných, a v konečnom zmysle k Mojej Absolútnej 

Jedinečnosti, Individualite a Odlišnosti. Toto je vaším najdôležitejším spoločným 

menovateľom. Ako z týchto faktov vidíš, vaším najspoločnejším menovateľom, 

okrem toho, čo bolo o tom povedané predtým, sú vaše nekonečne rozmanité 

jedinečnosti, individuality a odlišnosti. V tom ste si všetci absolútne rovní. A v tom 

sa vo svojom relatívnom stave približujete Mojej Absolútnej Prirodzenosti, ktorá je 

Absolútne Jedinečná, Absolútne Individuálna a Absolútne Odlišná, presahujúca 

všetkých a všetko. 

Aby boli teda na planéte Nula pripravené podmienky na to, aby sa stala planétou 

„Kladné Číslo“, alebo aby sa Zóna Vymiestnenia stala Zónou Umiestnenia, je 

nevyhnutné ustanoviť iný základ, na ktorom by sa mohol formovať akýkoľvek typ 

vzťahu jej obyvateľov. Ak má niekedy získať čisto pozitívny charakter, aký by v 

prvom rade mala mať, pre všetkých jej obyvateľov bude nevyhnutné, aby sa naučili 

nadväzovať medzi sebou vzájomný vzťah takým spôsobom, ako je to v pozitívnom 

stave. Na základe toho, čo bolo povedané vyššie, je taký vzťah potrebné formovať 

z pozície jedného nekonečne jedinečného a odlišného jedinca k druhému 

nekonečne jedinečnému a odlišnému jedincovi. Nech je každý jedinec v porovnaní 

s vašou vlastnou individualitou a odlišnosťou akokoľvek iný, ten jedinec 

odzrkadľuje ten aspekt Môjho jedinečného a odlišného prvku alebo častice, ktorý 

neexistuje v nikom alebo v ničom inom. Preto je veľmi rozhodujúce a kritické, aby 

ste sa naučili rešpektovať, ceniť si, byť tolerantný a byť láskavý voči každému 

takému jedincovi, nech sa vám javí akokoľvek alebo nech sú jeho/jej správanie, 

skutky, postoje či čokoľvek, čo má, akokoľvek odmerané, neakceptovateľné, 

netolerovateľné alebo nepochopiteľné. Vašou rolou ako Mojich pravých 

predstaviteľov je nastoliť v tomto ohľade vo vašom vlastnom živote a vo všetkých 
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aspektoch vašich vzťahov voči iným tento typ pozitívneho správania, postoja a 

životného štýlu. Tým pripravujete túto planétu, ako aj celú Zónu Vymiestnenia na 

to, aby sa zbavili svojej prekliatej pozície. 

Čo sa týka ľudskej stránky vášho života, ako aj negatívneho stavu vo všeobecnosti, 

tam je situácia trochu iná. Aby negatívny stav podkopal alebo oklamal vašu 

schopnosť stať sa voči druhým láskavý, tolerantný, úctivý a oceňujúci a schopný 

akceptovať iných takých, akí sú vo svojej vlastnej jedinečnej individualite a 

odlišnosti, bez toho, aby ste očakávali čokoľvek iné alebo zhodnejšie so svojou 

vlastnou predstavou o tom, akí by mali byť alebo ako by sa mali správať, negatívny 

stav prišiel v tomto ohľade s odlišnou taktikou. Ako vieš, všetky jeho pokusy 

vykoreniť individualitu, jedinečnosť a odlišnosť a zaviesť namiesto toho 

všeobecnosti, uniformitu a rovnakosť, boli zmarené na základe faktora princípov a 

zákonov, podľa ktorých môže byť stvorený, respektíve vyfabrikovaný akýkoľvek 

sentientný život. Pretože by taký život mohol byť vytvorený len na základe 

slobody voľby a schopnosti voliť si a zmeniť sa, a pretože v tej schopnosti a 

kondícii každého je Moja jedinečná, odlišná a individuálna prítomnosť, na základe 

faktora tej Mojej prítomnosti, pretože Som nekonečne Individuálny, Jedinečný a 

Odlišný, nech robíte čokoľvek alebo nech by ste sa akokoľvek pokúšali 

zmanipulovať akékoľvek duchovné, duševné, genetické, fyzické či akékoľvek 

faktory, každý taký jedinec by po práve vyšiel ako nekonečne jedinečný, odlišný a 

individuálny. 

Avšak, aj keď nemôžete vykoreniť tento dôležitý faktor a podmienku života, 

napriek tomu ste schopní pozmeniť spôsob správania, osobnostné rysy a 

charakteristické črty, na základe ktorých si vytvoríte svoj vlastný druh jedinečných, 

odlišných a individualistických vzorcov správania, prostredníctvom ktorých budete 

nadväzovať vzťah s inými jedincami. Takže, vediac toto, sily negatívneho stavu 

prišli s mnohými odlišnými negatívnymi typmi osobností a ich vzorcami, spôsobmi 

správania a charakterom postoja, ktoré vnútili mnohým ľuďom. Jedným z cieľov 

tohto usporiadania bolo podkopať schopnosť ľudí nadväzovať rovnako so všetkými 

ostatnými láskavý, úctivý, tolerantný a oceňujúci vzťah. Máte teda medzi sebou 

jedincov, ktorí sú odmeraní, chladní, rezervovaní, ľahostajní, neschopní náležite 

komunikovať alebo sa vyjadrovať; niektorí z nich sú protivní, násilní, ohromujúci, 

hrubí, bezohľadní; iní sú spoločensky, mentálne a profesijne neobratní; a ďalší sú 

príliš introvertní alebo príliš extrovertní, alebo príliš duševne vyšinutí, alebo príliš 

„niečo iné“. Tak či onak, byť v spoločnosti takých jedincov, stýkať sa s nimi, 

komunikovať s nimi alebo robiť čokoľvek iné s nimi, je pre vás buď veľmi ťažké, 

alebo načisto neznesiteľné, nepríjemné, znepokojivé, alebo vyložene biedne. 

Na druhej strane, ako bolo uvedené vyššie, vaša vlastná individualita, to akí ste, 

ako sa správate, konáte, reagujete či čokoľvek, by mohlo byť pre niekoho iného 

rovnako neznesiteľné, nepríjemné a nešťastné, ako je toto všetko zo strany niekoho 

iného pre vás. V oboch prípadoch, pokiaľ ste v tomto bode, to len znamená, že 

priaznivo reagujete na usporiadanie negatívneho stavu, ktorý vyfabrikoval také 
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negatívne rozdiely, aby podkopal vašu schopnosť alebo ochotu, alebo aby vám 

aspoň veľmi sťažil, ak nie znemožnil, aby ste boli láskaví, tolerantní, úctiví a 

oceňujúci a všetko ostatné v pozitívnom zmysle. S týmto dôležitým uvedomením je 

nutné, aby ste sa raz a navždy vzdali takého typu postoja z vašej strany. Ak vám 

skutočne záleží na eliminácii negatívneho stavu a všetkých negatívnych aspektov 

typickej ľudskej prirodzenosti a ak máte skutočne na mysli a na srdci nastolenie 

plnosti a kompletnosti života pozitívneho stavu, potom v tom prípade sa musíte 

naučiť byť tolerantní, byť láskaví, byť úctiví a byť oceňujúci voči iným, nech sú 

akokoľvek čudní, zvláštni, chladní, rezervovaní, ľahostajní, protivní, neznesiteľní, 

ohromujúci či akíkoľvek. 

Veľmi často počujete ľudí hovoriť, že rešpektujú a cenia si iných takých, akí sú, 

ako aj ich voľby byť takí vo svojej vlastnej individualite, vôbec však netúžia alebo 

sa nepotrebujú s nimi stýkať, komunikovať s nimi alebo byť v ich spoločnosti. A 

tento typ vyhlásení počujete veľmi často aj od Mojich predstaviteľov. Ak máte 

takéto druhy vzťahov, potom ste ešte stále pod vplyvom negatívneho stavu. Je 

skutočne nemožné rešpektovať alebo ceniť si niekoho, ak nie ste ochotní alebo ak 

je pre vás nesmierne ťažké byť s nimi. Moji predstavitelia, súc tým, kým sú a 

majúc tú rolu a pozíciu, ktorú majú v tomto ohľade na planéte Nula, by nikdy 

nemali mať taký postoj. Moji predstavitelia na planéte Nula by mali vždy nechať 

svoje dvere otvorené pre každého, kto by chcel do nich vojsť. Nebojte sa, že by do 

vašich dverí mohol vojsť niekto veľmi negatívny, kto by vás mohol raniť alebo 

vám ublížiť, alebo vám spôsobiť nenapraviteľné škody. Ste pod Mojou ochranou. 

Dokonca aj takým jedincom by ste mali preukázať najvyššiu možnú láskavosť, 

tolerantnosť, úctu a ocenenie, pretože si len plnia svoj vlastný program, ktorý majú 

od negatívneho stavu. Neviete, či tie typy entít na základe vášho láskavého a 

úctivého postoja nezmenia svoj negatívny program a či v dôsledku toho 

nekonvertujú do pozitívneho stavu. Ako inak by ste mohli dať ilustračný príklad 

toho, aké je to byť pozitívny, milujúci, dobrý, tolerantný, láskavý, úctivý, 

oceňujúci, chápavý a akceptujúci, ak nie svojím vlastným správaním a postojom, 

ktoré jasne ukazujú tieto pozitívne atribúty? 

Úplne iným príbehom je to, ak sa niekto rozhodne vyhýbať sa vám, 

nekomunikovať s vami alebo nemať s vami nič spoločné z nejakých svojich 

vlastných dôvodov. V tomto prípade by bolo vašou povinnosťou, po prvé, 

rešpektovať potrebu takého jedinca vyhýbať sa vám; a po druhé, odporúčalo by sa 

vám, aby ste preskúmali alebo preverili seba samého/samu, či nie je niečo vo vás, 

vo vašom postoji, správaní, konaní, spôsobe vzťahov alebo v čomkoľvek, čo 

takého jedinca, takpovediac, odpudzuje, alebo čo takého jedinca dostáva do 

polohy, že sa vám vyhýba. 

Na záver tohto Dialógu, buďte si, prosím, vedomí ohromného nebezpečenstva 

ospravedlňovania a odôvodňovania potreby mať také škodlivé pocity, myšlienky, 

postoje, správanie či čokoľvek voči komukoľvek. Pamätajte si, prosím, že ľudia sú 

majstri v ospravedlňovaní a opodstatňovaní všetkých svojich ohavností, hnusu a 



Dialóg 114 

- 147 - 

praktík, ktoré mali počas celej svojej prehnitej a krvavej histórie. Nikdy neupadnite 

do takej kritickej situácie. Pokušenie ospravedlňovať a odôvodňovať svoje 

stanovisko v tomto ohľade bude ohromné. Ak v tom budete pokračovať, stanete sa 

pre renegátov dobre označeným a zistiteľným terčom. Pamätajte si to! A to je 

všetko, čo Som dnes ráno chcel dodať k diskutovanej záležitosti. Odporúčal by 

Som, aby sme pre dnešok skončili. Prajem ti príjemný deň. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto veľmi aktuálnu a nesmierne dôležitú 

pripomienku. 
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Sto Pätnásty Dialóg 

12. októbra 1999 

Peter: Včera poobede som dostal dve otázky od Borisa Bellu zo Slovenska. Jeho 

prvá otázka sa týka Tvojej interakcie s veľmi hriešnou ženou, čo je zaznamenané 

v Lukášovi 7:36-50, a Tvojho vzťahu k ženám vo všeobecnosti; a jeho druhá 

otázka sa týka Tvojho podobenstva o stratenom synovi, zaznamenanom tiež 

v Lukášovi 15:11-32. Chcel by vedieť, či sa tie dve udalosti nejako týkajú našich 

súčasných duchovných potrieb alebo či je v nich nejaké posolstvo, ktoré by bolo 

možné aplikovať na našu súčasnú situáciu v rámci súčasného pokračujúceho 

posunu a jeho tu-a-teraz fázy. Samozrejme, ako vždy, než odpovieš na tieto otázky, 

možno máš Ty niečo, čo by Si doplnil alebo spresnil, o čom sa domnievaš, že 

potrebujeme vedieť alebo že tomu musíme lepšie porozumieť. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si ma požiadal, aby som hovoril najskôr 

Ja, než sa budeme venovať odpovediam na Borisove otázky. Skutočne potrebujeme 

spresniť alebo trochu bližšie preskúmať záležitosti vzťahov medzi vami — Mojimi 

predstaviteľmi, ako aj vašich vzťahov k iným jedincom na vašej planéte i všade 

inde, ktorí nie sú v kategórii Mojich predstaviteľov. Inými slovami, potrebujeme 

ďalej diskutovať o témach nastolených v Dialógoch 113 a 114. 

Pri analýze toho, čo bolo v tých dvoch Dialógoch povedané o atribútoch 

láskavosti, tolerantnosti, rešpektu a oceňovania, by sa mohlo ľahko usúdiť, že 

by sa mali aplikovať bez rozdielu na celkový aspekt celej osobnosti a individuality 

každého, s kým prídete do styku pri svojich každodenných stretnutiach na všetkých 

úrovniach svojich aktivít. Prísť s takým nenáležitým záverom by bolo chybou 

v úsudku. 

Pokiaľ ide o chápanie záležitosti aplikácie týchto atribútov vo svojom 

každodennom živote a ako pristupovať ku každému, kto sa pri vašich interakciách 

dostane do vášho zorného poľa, existujú tu dva aspekty. Prvý aspekt sa týka 

definície termínov ,láskavosť‘, ,tolerantnosť‘, ,rešpekt‘ a ,ocenenie‘ a toho, čo 

skutočne znamenajú a značia. Druhý aspekt sa týka potreby rozlišovať medzi 

každého individualitou, jedinečnosťou a odlišnosťou, a medzi jeho/jej skutkami, 

činmi, výkonmi a produkciou alebo výtvormi. Inými slovami, vo vzťahu ku 

každému jedincovi sa potrebujete pozerať na dve záležitosti: po prvé, potrebujete 

sa naučiť byť láskaví, tolerantní, úctiví a oceňujúci voči individualite, jedinečnosti 

a odlišnosti každého jedinca, voči tomu, ako je štruktúrovaný charakter jeho/jej 

osobnosti; a po druhé, musíte sa naučiť správne hodnotiť jeho/jej výtvory, výkony, 

skutky a činy. Tieto dve dôležité záležitosti, týkajúce sa každého, je potrebné 

dôkladne analyzovať a zhodnotiť, aby sa medzi nimi rozlišovalo a aby sa vedelo, 

ako by sa mali uvedené atribúty aplikovať na každú jednu zvlášť. 
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V prvej situácii, ak máte dočinenia s individualitou, jedinečnosťou a odlišnosťou 

každého jedinca a s tým, ako sa javí z hľadiska štrukturálnej konštitúcie jeho/jej 

osobnosti, je nutné zaujať postoj bezpodmienečnej láskavosti, tolerantnosti, 

rešpektu a ocenenia. Ako bolo uvedené veľakrát predtým, každý jedinec, čo sa týka 

jeho/jej štruktúry a jeho/jej vlastného ,ja som‘, stojí predo Mnou vo svojej vlastnej 

jedinečnosti, individualite a odlišnosti. Nezáleží na tom, ako sa vám javí vo svojej 

vonkajšej manifestácii, napĺňa účel, kvôli ktorému bol stvorený, respektíve kvôli 

ktorému bolo dovolené, aby bol vyfabrikovaný. V oboch prípadoch plní účel, kvôli 

ktorému sa rozhodol byť a existovať alebo pseudo-byť a pseudo-existovať. Toto je 

ten kontext a chápanie, z hľadiska ktorých potrebujete každému dotyčnému 

jedincovi preukázať svoju bezpodmienečnú láskavosť, tolerantnosť, rešpekt a 

ocenenie. 

Na druhej strane, aký by mal byť váš postoj voči skutkom, činom, výkonom a 

produktivite alebo tvorbe akéhokoľvek takého jedinca? Aby sme si náležite 

zodpovedali túto otázku, potrebujeme si najskôr definovať, čo uvažované atribúty 

znamenajú alebo predstavujú. Ako by mohli byť chápané a prakticky aplikované 

z hľadiska ponímania významu každého diskutovaného termínu? 

Vezmime si ich jeden za druhým. Čo skutočne rozumiete pod slovom ,láskavosť‘ 

alebo byť láskavý k niekomu alebo niečomu? V našom ponímaní slovo ,láskavosť‘ 

znamená schopnosť preukázať niekomu naše bezpodmienečné vrúcne a pozitívne 

pocity, ktoré oznamujú dotyčnému jedincovi naše uznanie jeho/jej potreby byť 

samým/samou sebou vo svojej pravej esencii a substancii alebo vo svojom 

jedinečnom ,ja som‘. Láskavo akceptujeme jeho/jej ,ja som‘ také, aké je, bez 

pripájania akýchkoľvek podmienok. Na druhej strane, ak som k niekomu láskavý, a 

ak ten niekto z hľadiska svojich skutkov, činov, výkonov a produktivity nie je taký, 

ako sa vyžaduje od charakteru akejkoľvek situácie, v ktorej ten jedinec pôsobí, 

moja láskavosť si odo mňa vyžaduje, aby som to uviedol do jeho/jej pozornosti, 

aby mu/jej bola daná príležitosť napraviť tú situáciu a aby začal fungovať 

zhodnejšie s požiadavkami tej situácie. Ak by odmietol reagovať na tento aspekt 

vašej láskavosti, vaša láskavosť si vyžaduje, aby ste ho/ju z tej situácie odvolali, 

pretože inak by jeho/jej nepretržitý neproduktívny výkon mohol ublížiť nielen 

samotnému procesu produkcie a brániť náležitému fungovaniu všetkých 

zaangažovaných v tej produkcii, ale nakoniec by to mohlo ublížiť aj samotnému 

dotyčnému jedincovi. Na základe faktora neodvolania ho/jej z danej situácie by ste 

ho/ju podporovali a umožňovali mu/jej jeho/jej neproduktívne, márne, 

nekompetentné a škodlivé fungovanie. Súčasne by ste prispievali k slabej 

produktivite ostatných zaangažovaných v akomkoľvek takom pôsobení, pretože by 

ich hatila a rušila nešikovnosť toho jedinca, týkajúca sa tej špecifickej funkcie. 

Ako teda z tohto opisu vidíte, láskavosť neznamená nutne nechať ľudí, aby naďalej 

robili niečo, čo vôbec nemôžu robiť správne alebo čo robia nedostatočným a 

nekompetentným spôsobom. Pravá láskavosť nechce, aby bol niekto v pozícii, 

v ktorej nemôže správne fungovať z takého či onakého svojho vlastného dôvodu, 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Druhý diel 

- 150 - 

alebo z toho dôvodu, že sa pokúša robiť niečo, k čomu má veľmi malé alebo 

k čomu nemá vôbec žiadne sklony. 

Ďalší termín, ktorý treba objasniť, je — tolerantnosť. Ako ponímame 

,tolerantnosť‘? Tolerantnosť možno ponímať aj ako relatívnu mierku kvantity, 

v tom zmysle, že môže mať veľa úrovní. Vezmite si napríklad také klinické 

termíny, ako je znášanlivosť bolesti alebo prah znášanlivosti frustrácie. Nakoľko 

alebo do akej miery ste schopní tolerovať niečo alebo, v našom prípade, niekoho, 

pokiaľ ide o tému týchto Dialógov? ,Tolerantnosť‘ znamená alebo predstavuje 

v našom ponímaní našu schopnosť bezpodmienečne znášať každého individualitu, 

jedinečnosť a odlišnosť, bez akýchkoľvek očakávaní alebo projekcií našich 

vlastných túžob, želaní a myšlienok ohľadom toho, aký by ten jedinec mal byť vo 

svojom vlastnom ,ja som‘. Inými slovami, úplne a kompletne tolerujeme toho 

jedinca takého, aký je vo svojej vlastnej individualite, jedinečnosti a odlišnosti. 

V tomto ohľade nemá naša tolerantnosť nijaké hranice. 

Na druhej strane, miera našej tolerantnosti akýchkoľvek skutkov, činov, výkonov, 

produkcie alebo produktivity každého jedinca je určovaná faktorom jeho/jej 

pozitívneho a konštruktívneho prispenia k akejkoľvek činnosti, ktorá sa vykonáva 

kvôli všeobecnému dobru a úžitku všetkých. Každému jedincovi dávame veľa 

príležitostí učiť sa, zdokonaľovať sa, napredovať a byť produktívnejší, 

konštruktívnejší, tvorivejší a užitočnejší v akýchkoľvek životných snahách. Ak 

výkon a produktivita toho jedinca nie sú také, ako sa od funkcie akejkoľvek 

situácie vyžaduje, výsledok čoho môže nepriaznivo ovplyvniť prácu mnohých ľudí, 

v tom prípade je povinnosťou našej láskavosti, lásky a múdrosti odstrániť takého 

jedinca z tej dotyčnej situácie a funkcie. Tým činom poskytujeme dotyčnému 

jedincovi príležitosť angažovať sa v nejakej inej funkcii, v ktorej by sa mohol stať 

kompetentne produktívnym, konštruktívnym, tvorivým a užitočným, prispievajúc 

tak svojím vlastným jedinečným vkladom k úžitku všetkých, ako aj k svojmu 

vlastnému úžitku. Keby sme naďalej donekonečna tolerovali jeho/jej nešikovnosť 

v tomto ohľade, nielenže by sme škodili ostatným zaangažovaným v akomkoľvek 

takom pôsobení, ale napokon by sme podporovali a umožňovali nevhodné skutky, 

činy, výkony a produkciu toho jedinca. Tým by sme toho jedinca oberali o 

akékoľvek ďalšie príležitosti, pri ktorých by mohol fungovať oveľa vhodnejšie a 

užitočnejšie. 

Ďalší termín, ktorý treba objasniť, je — rešpekt. V našom ponímaní tohto termínu 

,rešpekt‘ znamená alebo predstavuje naše bezpodmienečné uznanie faktu, že každý 

jedinec si je svojím vlastným vesmírom. Ten vesmír je vo svojej podstate odlišný, 

jedinečný a výsostne individuálny. Právom si stojí ako niekto, kto zaberá svoj 

vlastný stav, proces, miesto a čas s veľmi špecifickým a potrebným zámerom na 

mysli. Kvôli tomuto faktu bezpodmienečne rešpektujeme individualitu, 

jedinečnosť a odlišnosť každého jedinca. Pretože máme skutočne tento 

bezpodmienečný rešpekt k týmto najdôležitejším a najvýznačnejším faktorom, 

ktoré robia z každého jedinca to, čím je, neželáme si nič iné, než tomu jedincovi 



Dialóg 115 

- 151 - 

poskytnúť všetky príležitosti manifestovať, aktualizovať, realizovať a dobre využiť 

svoju individualitu, jedinečnosť a odlišnosť. Keby sme videli, že sa dotyčný 

jedinec nachádza v nejakej situácii alebo funkcii, alebo pri aktivitách, ktoré bránia 

alebo nie sú v súlade so špecifickou štruktúrou jeho/jej individuality, jedinečnosti a 

odlišnosti, ako aj jeho/jej celkových schopností, z hlbokej a bezpodmienečnej úcty 

k jeho/jej jedinečnej a odlišnej individualite by sme tento faktor uviedli do jeho/jej 

pozornosti. Ak to prijme, zlepší sa vo svojich výkonoch a produktivite. Ak nie, 

kvôli našej hlbokej a bezpodmienečnej úcte k nemu/nej ho/ju odstránime 

z akejkoľvek takej situácie, poskytnúc mu/jej tak príležitosť nájsť si niečo, v čom 

by mohol fungovať vo väčšom súlade so svojimi schopnosťami v tomto ohľade. Či 

tú príležitosť využije, to už viac nie je naša starosť. Voľba je jeho/jej. Takisto aj 

dôsledky. Našou povinnosťou v tomto ohľade, z pozície našej bezpodmienečnej 

úcty k jeho/jej individualite, je uviesť do jeho/jej pozornosti všetky dostupné 

voľby. Len čo to urobíme, v tom momente sa naša povinnosť končí. 

A nakoniec sa venujme termínu ,ocenenie‘. V našom ponímaní tohto termínu 

,ocenenie‘ znamená alebo predstavuje náš hlboký pocit a uznanie, že každý jedinec 

je nekonečne jedinečný a odlišný vo svojej individualite a že kvôli tomuto faktoru 

individuality, jedinečnosti a odlišnosti stojí medzi všetkými a všetkým ako niekto, 

koho nemožno nikdy kopírovať, duplikovať alebo kto nemôže byť nikdy presne 

taký istý ako niekto iný. V takom faktore sa odráža Môj jedinečný prvok alebo 

častica, ktorá bola na neho/ňu prenesená s presne definovaným zámerom. Kvôli 

tomu je naše bezpodmienečné ocenenie plne poskytnuté potrebe mať niekoho, ako 

je ten jedinec, pretože bez jeho/jej bytia a existencie by v celkovom bytí a 

existencii ako aj pseudo-bytí a pseudo-existencii chýbalo čosi dôležité. Tento 

faktor platí rovnako pre jedincov, ktorí sú negatívni a sú v negatívnom stave, ako aj 

pre všetkých ľudí. Oni všetci majú jedinečné funkcie, stavy, procesy a umiestnenia 

a všetci hrajú dôležité roly v schéme udalostí, ku ktorým dochádza v mojom 

Stvorení a pseudo-stvorení. Preto si aj ich veľmi ceníme v ich vlastných 

individualitách, jedinečnostiach a odlišnostiach a kvôli tomu, prečo im bolo 

dovolené, aby dospeli do svojej vlastnej škodlivej zrelosti. 

Avšak, i keď ich rešpektujeme a ceníme si ich a uznávame fakt, že sú tým, kým sú, 

napriek tomu, pokiaľ sú ich skutky, činy, výtvory alebo produktivita zraňujúce, 

zhubné alebo škodlivé nielen pre ostatných, ale aj pre nich samotných, kvôli nášmu 

hlbokému ceneniu si toho, kým sú, uvedieme tieto fakty do ich pozornosti, a tým 

činom im poskytneme množstvo príležitostí, aby napravili svoje cesty. Ak súhlasia, 

potom sme si svoju prácu ocenenia vykonali, ako sa predpokladalo. Ak na to 

nedbajú a pokračujú vo svojej neproduktívnej, zraňujúcej a škodlivej funkcii, v tom 

prípade si povinnosť nášho oceňovania od nás vyžaduje, aby sme ich z takej 

funkcie alebo situácie odstránili, poskytnúc im voľbu a príležitosť, aby si našli 

nejakú inú funkciu, v ktorej by mohli prejaviť výkon a produktivitu zhodnejšiu 

s povahou tej novej funkcie. Ináč, keby sme naďalej znášali akúkoľvek takú 

nešikovnosť zo strany dotyčného jedinca, len by sme podporovali a umožňovali 
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jeho/jej nekompetentnosť, škodlivosť a zhubnosť v tej situácii. V tom prípade by 

sme nedokázali preukázať svoje náležité ocenenie jeho/jej individuality, 

jedinečnosti a odlišnosti. 

Ako teda jasne z tohto vysvetlenia vidíte, jedna vec je byť láskavý, tolerantný, 

úctivý a oceňujúci voči každého individualite, jedinečnosti a odlišnosti, a úplne iná 

vec je mať ten istý postoj k jeho/jej skutkom, činom, výkonom a produktivite. Je 

veľmi dôležité a rozhodujúce, aby ste sa naučili jasne rozlišovať medzi týmito 

dvoma faktormi. Múdrosť tejto situácie si od vás vyžaduje, aby ste to rozlišovali. 

Inak by ste mohli dopadnúť tak, že by ste podporovali negatívny stav, tolerovaním 

čohosi, čo by sa nemalo tolerovať nielen vo vašom vlastnom záujme alebo 

v záujme všetkých v pozitívnom stave, ale hlavne v záujme všetkých tých, ktorí sú 

v takej negatívnej, kritickej situácii. 

Vezmite si napríklad niekoho, koho skutky, činy, výkony a produktivita sú zlé, 

negatívne, špatné, nesprávne, zraňujúce, škodlivé, nebezpečné a všeobecne 

neužitočné. Múdrosť vašej láskavosti, tolerantnosti, rešpektu a ocenenia by si od 

vás vyžadovala, aby ste vôbec, ale vôbec nesúhlasili, alebo aby ste odmietli, alebo 

aby ste sa dištancovali od takých skutkov, činov, výkonov a postojov vo 

všeobecnosti. Keby ste mali definovať láskavosť, tolerantnosť, rešpekt a 

oceňovanie takým spôsobom, ktorý nerozlišuje medzi individualitou, 

jedinečnosťou a odlišnosťou na jednej strane, a skutkami, činmi, výtvormi a 

výkonmi na strane druhej, potom v tom prípade by ste podporovali negatívny stav, 

pretože len negatívny stav môže byť taký. Na druhej strane, ak v záujme všetkých, 

ako aj v záujme jedinca, ktorý by prejavoval také skutky, atď., jasne nesúhlasíte 

alebo odmietate také skutky, atď., preukazovali by ste mu/jej skutočnú láskavosť, 

tolerantnosť, rešpekt a ocenenie, pretože vy viete veľmi dobre, že také skutky ničia 

alebo aspoň podkopávajú náležitú manifestáciu a funkciu pravej individuality, 

jedinečnosti a odlišnosti toho jedinca. Koniec koncov, cez také skutky, činy, 

výkony a výtvory sa negatívny stav pokúša stavať proti pojmu a manifestácii 

individualít, jedinečností a odlišností. 

Pamätáš sa, Peter, na dva prípady tvojich sekretárok, ktoré s tebou pracovali, keď si 

bol zamestnaný na svojom pracovisku pred pár rokmi? Alebo na prípad 

s Manfredovou sekretárkou, ktorou sa musí zaoberať v súčasnosti kvôli jej 

nešikovnosti a nekompetentnosti, pokiaľ ide o kvalitu jej práce, výkon a jej 

produktivitu? V tvojom prípade si im musel prestať prideľovať akúkoľvek prácu, 

pretože ju buď nedokončili v požadovanom čase, alebo ak áno, tá práca bola 

urobená takým nekompetentným a nemožným spôsobom, že si ju musel celú opäť 

prerobiť, mrhajúc svojím vzácnym časom. Aký si mal k nim vtedy postoj? Aj keď 

si podporoval rozhodnutie ich nadriadených nechať ich odísť, napriek tomu si si 

zachoval láskavý, tolerantný, úctivý a oceňujúci postoj voči ich individualitám, 

jedinečnostiam a odlišnostiam, a súčasne si plne nesúhlasil a plne si odmietal 

nemožnú kvalitu ich práce, výkon a produktivitu. Svojou podporou ich uvoľnenia 

zo zamestnania si jasne rozlišoval medzi ich individualitami, jedinečnosťami a 
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odlišnosťami, a ich skutkami, činmi, výkonmi a produktivitou. A Manfredovi sa 

odporúča, aby urobil to isté, po osobnej konzultácii so Mnou ohľadom najlepšieho 

spôsobu, ako v tomto ohľade postupovať. A takto to má byť. Toto je správny a 

náležitý duchovný spôsob, ktorý pramení z pravej lásky a múdrosti a ich atribútov 

— láskavosti, tolerantnosti, rešpektu a oceňovania, ako sú definované, chápané a 

praktizované v pozitívnom stave. 

Kvôli faktu, že ste Mojimi pravými predstaviteľmi a kvôli faktu, že ako takí 

fungujete z pozície pozitívneho stavu, a napokon z Mojej Vlastnej Pozície, 

odporúča sa vám, aby ste si osvojili túto metódu vzťahov, ktorá sa odráža v povahe 

všetkých vzťahov v pozitívnom stave. Vašou rolou je v tomto ohľade to, aby ste do 

pseudo-života ľudí na planéte Nula priniesli tento spôsob a štýl fungovania, 

správania a postoja. Tým budete budovať náležitý základ, na ktorom budú 

nemožné a opovrhnutiahodné spôsoby ľudských vzájomných vzťahov nakoniec 

eliminované a nahradené spôsobmi čisto pozitívnej povahy, ako je to opísané 

vyššie. 

A toto je všetko, čo Som vám všetkým chcel dnes ráno objasniť, Peter. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto nutné a zmysluplné vysvetlenie. Môžeme 

teraz pokračovať Borisovými otázkami a Tvojimi odpoveďami na ne? 

Pán Ježiš Kristus: Môžeš, Peter, určite môžeš. Pri odpovedi na jeho dve otázky, 

týkajúce sa udalostí zaznamenaných v Lukášovi, budem parafrázovať zmienené 

texty. Vezmime si najskôr príbeh hriešnej ženy. Potom budeme diskutovať o 

podobenstve o márnotratnom alebo stratenom synovi. 

Ako si pamätáš, raz ma istý farizej pozval na večeru. Tu je opísaný pokus niekoho, 

kto si myslí, že vlastní náležité poznanie pravdy a všetkých tajomstiev hierarchie 

duchovnej organizácie života, zdieľať to poznanie a chápanie s Niekým, Kto je 

samotný Absolútny Zdroj Pravdy a všetkého Poznania a Tajomstiev Sám/Sama od 

Seba a Sám/Sama Osebe — so Mnou, s Pánom Ježišom Kristom. Tento faktor je 

opísaný farizejovým pozvaním, aby sa so Mnou podelil o svoje jedlo. Jedlo v tejto 

konotácii znamená zdieľanie všetkých duchovných hodnôt. Dôvod, prečo Som 

prijal jeho pozvanie, bol vo fakte, že bolo nutné ukázať mu pravú realitu 

prirodzenosti pozitívneho stavu, ako aj Moju Pravú Prirodzenosť, takú aká 

skutočne bola za scénou, a nie ako sa javila na scéne, ako to reprezentovalo 

farizejovo vnímanie tej reality. 

Takže, ako toto zdieľanie pokračovalo, reprezentované tu jedením nášho jedla, 

akási žena v meste, ktorá bola hriešnicou, vediac, že Som vo farizejovom dome, 

priniesla alabastrovú fľašku vonného oleja a stala si za Mňa k Mojim nohám, 

plačúc; a začala Mi umývať nohy svojimi slzami a utrela ich svojimi vlasmi; a 

pobozkala Mi nohy a namazala ich vonným olejom. 
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V tomto výjave je obsiahnuté hlboké duchovné tajomstvo a súvzťažnosti. ,Akási 

žena v meste‘ znamená v konotácii diskutovanej udalosti pôvodný stav všetkých 

tých, ktorí vlastnili náležité poznanie a chápanie všetkých duchovných 

súvzťažností a tajomstiev živototvorného procesu. ,Akási žena‘ znamená v tejto 

konotácii tri veci: po prvé, je to súhrn poznania a chápania; po druhé, je to hlboká 

láska k vlastneniu náležitého poznania a chápania. To, že bola v meste, znamená, 

že prakticky aplikovala to poznanie a chápanie. ,Mesto‘ znamená aplikovanie a 

praktizovanie, pretože žitie si vyžaduje miesto, kde môžete žiť a praktizovať. Po 

tretie, žena znamená aj vlastnú pravú prirodzenosť jedinca. Len z pozície poznania, 

kto ste a aký je váš účel v živote, môžete pochopiť akékoľvek ďalšie pravé 

poznanie. Hlavne však, len z pozície svojej vlastnej prirodzenosti, reprezentovanej 

tu dotyčnou ženou, sa môžete z akýchkoľvek dôvodov na Mňa obracať. Tu je 

opísaná situácia, ktorá naznačuje alebo ukazuje náležitý spôsob obracania sa na 

Mňa. 

To, že bola hriešnica, znamená, že tí, ktorí poznali a chápali duchovné súvzťažnosti 

a všetko ostatné, to využili na aktivovanie negatívneho stavu. Urobiť to znamená 

zhrešiť alebo byť hriešnikom. To, že so sebou priniesla alabastrovú fľašku vonného 

oleja, značí vlastnenie veľmi malého, predsa však veľmi vzácneho zvyšku 

najvznešenejšieho dobra. Alabastrová fľaška znamená veľmi malý zvyšok. Vonný 

olej reprezentuje dobro lásky a lásku dobra, ktoré boli zachované v každom, kto sa 

spolupodieľal na aktivácii negatívneho stavu. Tajomstvo tohto zobrazenia je vo 

fakte, zmienenom veľakrát predtým, že nikto nemôže byť absolútne zlý alebo mať 

niečo, čo by bolo možné ponímať ako absolútne nepravdivé. Tak ako neexistuje 

žiadne absolútne zlo, tak neexistuje ani žiadna absolútna lož. Čo musíte v tomto 

ohľade pochopiť, je to, že keby bol niekto čírym zlom a bol by v čírej lži, bez čo i 

len najnepatrnejších zvyškov čohosi, čo by pramenilo z dobra a pravdy, alebo lásky 

a múdrosti, nemohol by prežiť alebo žiť ani zlomok sekundy. Tento fakt vám 

veľmi jasne naznačuje, že každý, kto žije v zlách a lžiach, v nich dokáže a môže žiť 

len a len preto, lebo v sebe obsahuje určité prvky dobra a pravdy a lásky a 

múdrosti. To, že nerozoznáva alebo neuznáva, že toto je zdrojom jeho/jej života, je 

úplne iný príbeh. Kvôli tomu sú takíto označovaní ako hriešnici alebo ako mŕtvi. 

V jednom časovom bode však zistia tento fakt a uznajú, že môžu byť niečím alebo 

niekým vôbec len a len z toho dôvodu, že majú v sebe tieto najnepatrnejšie zvyšky, 

ktoré som Ja Osobne do nich vložil. Pretože sú všetky zo Mňa, Ja som vždy v nich, 

umožňujúc ich vlastníkom, aby mali svoj vlastný život a žitie. Tento fakt je 

opísaný dotyčnou ženou, ktorá vedela, že Som vo farizejovom dome. To, že to 

vedela, znamená uznanie, že Ja som v každom, v jeho/jej najsúkromnejšom vnútri, 

označenom tu farizejovým domom. To, že to bol dom farizeja, znamená, že Som aj 

v tých, ktorí si myslia a sú presvedčení, že majú náležité poznanie dobra a pravdy a 

všetkých ostatných duchovných princípov, ktoré sú však v skutočnosti len zdaním 

takého poznania. 
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To, že tá žena so sebou priniesla alabastrovú fľašku vonného oleja, znamená, že len 

z pozície tých zvyškov sa jedinec mohol/môže obrátiť na Mňa, nech by bol 

akokoľvek veľký hriešnik. To, že stála za Mnou pri Mojich nohách, plačúc, 

znamená, že nič negatívne a hriešne nebolo/nie je súčasťou a nemalo/nemá nič 

spoločné s pravou prirodzenosťou Pozitívneho Stavu alebo s Mojou Pravou 

Absolútnou Prirodzenosťou. Vždy to bolo/je odo Mňa odlúčené a bolo/je to za 

Mnou. To, že stála pri Mojich nohách, znamená bod kontaktu, kde môže negatívny 

stav učiniť taký kontakt bez toho, aby bol v takom procese zničený. Nohy 

v konotácii tohto textu súvzťažia s Mojím Najexternejším Stupňom Mojej 

Vonkajšej Mysle, z ktorého bola stvorená fyzická dimenzia. Negatívny stav bol 

vyfabrikovaný z najexternejšieho stupňa tej dimenzie. Moje nohy alebo 

najexternejšia oblasť Mojej Vonkajšej Mysle majú teda v určitom zmysle akúsi 

afinitu k negatívnemu stavu, v tom zmysle, že na tej úrovni je možný kontakt 

s negatívnym stavom, za predpokladu, že každý, kto sa na Mňa obracia kvôli 

takému kontaktu, so sebou prináša svoju pravú prirodzenosť — ženu, ktorá vlastní 

zvyšky lásky a dobra — vonný olej — a je ochotný uznať, že Ja som zdroj tej lásky 

a dobra. 

To, že tá žena plakala, znamená, že pravá prirodzenosť jedinca rozoznáva, odkiaľ 

prýštia jeho/jej problémy a že bezo Mňa nemá nijakú šancu žiť alebo byť nažive. 

Plač je prvým krokom pri rozoznávaní zdroja svojich problémov a pri potrebe 

zbaviť sa ich. Pamätajte si, problémy sú hriechmi a hriechy sú problémami. To, že 

začala Moje nohy umývať svojimi slzami a že ich utrela vlasmi na svojej hlave, 

znamená zdieľanie so Mnou svojich najvzácnejších a najvnútornejších statkov, 

reprezentovaných tu slzami, ktoré sú veľmi osobné a individuálne. To, že ich utrela 

svojimi vlasmi, znamená, že to bolo učinené z najvnútornejšej moci jej lásky. 

Vlasy znamenajú vlastnú, osobnú duchovnú moc a energiu, ktoré každému 

umožňujú fungovať ako jeho/jej vlastná individualita, jedinečnosť a odlišnosť. 

Pretože to však bola žena, kto so Mnou zdieľal svoju osobnú duchovnú moc a 

energiu skrz proces utierania Mojich nôh, potom, ako ich poumývala, znamená, že 

len z pozície feminínneho princípu, ktorý je princípom lásky a dobroty, môže mať 

akýkoľvek taký akt zmysluplný a užitočný význam. 

To, že tá žena pobozkala Moje nohy a pomazala ich vonným olejom, znamená 

uznanie a prijatie Môjho Božského Ľudského a Ľudského Božského, pripíšuc im 

pravú moc, z ktorej môžem iniciovať spasenie všetkých takzvaných hriešnikov, 

ktorých tu ona reprezentuje. Bozkávanie Mojich nôh znamená prijatie ľudských 

aspektov Mojej Prirodzenosti. Ich namazanie vonným olejom znamená, že spasenie 

môže prísť len na základe faktora, že Som Svoje Božské učinil Ľudským a 

následne Som Svoje Ľudské učinil Božským. Znamená to ale tiež, že z Mojich nôh, 

čiže z ľudskej časti Mojej Prirodzenosti, ktoré sú umývané jej slzami a utierané jej 

vlasmi a bozkávané a natierané vonným olejom, bude odvodená Moja Nová 

Prirodzenosť, potom, ako bude očistená od všetkých ziel a lží, ktorými bola/je 

presýtená typická ľudská prirodzenosť. To, že ich umývala svojimi slzami, 
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znamená umytie Mojich ľudských aspektov, s faktom uznania, že nevlastním nič 

negatívnej a zlej povahy a že čokoľvek negatívne v ľudských aspektoch Mojej 

prirodzenosti je eliminované čistotou Mojej lásky a dobroty, ktorá je vzájomne 

zdieľaná s každým, kto pristupuje ku Mne v Mojej Novej Prirodzenosti. V tomto 

ohľade celý výjav s tou ženou naznačuje, že nech by bol niekto akokoľvek zlý a 

negatívny, pokiaľ uznáva Moju Novú Prirodzenosť, čiže bozkáva Moje nohy a 

natiera ich zvyškami svojej lásky a dobra, z tej pozície ho/ju môžem spasiť bez 

akejkoľvek výhrady. Tento výjav teda v podstate predvídal získanie Mojej Novej 

Prirodzenosti, ktorá nahradí Moju Starú Prirodzenosť a ktorá sa stane jediným 

zdrojom spasenia všetkých a ich oslobodenia z negatívneho stavu a z negatívnych 

aspektov ľudskej prirodzenosti. 

Kvôli faktu, že žena v meste znamená aj faktor zotrvávania vo falošnom, 

doktrinárskom a dogmatickom pseudo-poznaní, príchod z mesta a uznanie a 

prijatie Mojej Novej Prirodzenosti, reprezentované tu Mojimi nohami a tým, čo 

s nimi tá žena robila, znamená tiež to, že jedine prostredníctvom Môjho Nového 

Zjavenia, ktoré zjavuje fakty o Mojej Novej Prirodzenosti a o všetkom, čo sa týka 

pravých duchovných princípov, čiže prostredníctvom Mojej Prirodzenosti a ideí 

Môjho Nového Zjavenia, ktoré sú integrálne spojené s Mojou Novou 

Prirodzenosťou, že jedine tak môže byť niekto konvertovaný do pozitívneho stavu, 

nech akokoľvek hrešil/hreší alebo nech bol/je akokoľvek veľkým hriešnikom. Aby 

Som tento fakt naznačil, na konci tej príhody Som povedal, ,Preto hovorím vám, jej 

hriechy, ktorých je veľa, sú jej odpustené, lebo veľa milovala.‘ A na samom konci, 

,Tvoje hriechy sú ti odpustené.‘ Takto bolo/je umožnené oslobodenie a spasenie z 

negatívneho stavu. A tým, že dotyčná žena zistila, uznala, prijala a zvnútornila si 

tento fakt, reprezentovala tento najdôležitejší faktor. Pomocou a prostredníctvom 

jej správania a tým, čo Mi vykonala, ilustrovala a demonštrovala cestu von 

z negatívneho stavu. Môžete povedať, že bola úplne prvá, kto dosiahol tento cieľ 

vďaka duchovnej symbolike toho, čo vtedy reprezentovalo jej správanie. Kladením 

nanajvýš dôležitého dôrazu na Moje Ľudské, ktoré bolo symbolizované Mojimi 

nohami a ktoré sa stalo katalyzátorom pre získanie Mojej Novej Prirodzenosti, bola 

v podstate úplne prvá, kto bol spasený a oslobodený z negatívneho stavu 

prostredníctvom Mojej Novej Prirodzenosti — z hľadiska jej bezčasovej a 

bezpriestorovej konceptualizácie. Inými slovami, z hľadiska časopriestorového 

ponímania bola spasená Mojou Budúcou Novou Prirodzenosťou. 

Zvyšok udalostí, pokiaľ ide o reakciu toho farizeja na celý výjav, súvzťaží s tými 

jedincami, ktorí si myslia, že majú náležité poznanie a náležité prostriedky, ktorí sa 

však snažia vynájsť iný spôsob pre oslobodenie a spásu všetkých, úplne ignorujúc 

jediný možný spôsob — Mňa a Moju Novú Absolútnu Prirodzenosť. Toto je 

dôvod, prečo sa na všetkých ostatných — takzvaných hriešnikov — pozerajú 

s opovrhnutím, považujúc seba samých za spravodlivých a zbožných, zatiaľ čo 

fakticky tým, že odmietli Mňa a Moju cestu, pretože neurobili, čo Mi urobila tá 

žena prostredníctvom jej symbolického zobrazenia, sami seba dostali do pozície 



Dialóg 115 

- 157 - 

dočasného vylúčenia sa zo spoluúčasti na živote pozitívneho stavu. Správanie a 

konanie tej ženy možno považovať za najkrajšie zobrazenie, ilustráciu a 

demonštráciu spôsobov a prostriedkov, ako sa dostať z negatívneho stavu. Tým, že 

mala vieru v Moje Božské Ľudské a Ľudské Božské, čiže tým, že mala vieru 

v Moju Budúcu Novú Prirodzenosť a v to, čo Tá všetko dosiahne a vytvorí, bola 

spasená z negatívneho stavu. Toto je dôvod, prečo Som jej povedal, ,Tvoja viera ťa 

spasila. Choď v pokoji.‘ Aby Som opäť zopakoval, nejestvuje žiadna iná cesta von 

z negatívneho stavu. A toto je to, čo tá príhoda, opísaná v Lukášovi, skutočne 

znamená — medzi mnohými inými vecami, týkajúcimi sa osobného života tej 

ženy, ako aj situácie toho farizeja. 

Avšak, jestvuje ďalší dôležitý duchovný aspekt, týkajúci sa reprezentácie dotyčnej 

ženy. Táto žena bola nazývaná hriešnicou. Aké druhy hriechov páchala? Všetky sa 

týkali jej sexuálnych pomerov s mužmi. Toto je záležitosťou vzťahov. Ako vieš, 

k iným môžete mať vzťah na mnohých úrovniach pomeru. Sexualita však bola 

definovaná ako všetko zahrnujúce zdieľanie z pozície feminity jedného jedinca 

k pozícii maskulinity druhého a z pozície maskulinity jedného k pozícii feminity 

druhého jedinca. Kvalita akéhokoľvek takého pomeru je určovaná vlastnými 

intenčnými a motivačnými faktormi, s akými k takému pomeru a zdieľaniu 

dochádza. Ako vieš, jedným z najdôležitejších účelov Stvorenia a každého, kto sa 

v ňom nachádza, je zdieľanie toho, čo kto má a čím je z pozície svojej vlastnej 

individuality, jedinečnosti a odlišnosti. Fundamentálnym cieľom, významom a 

účelom sexuality je v tomto ohľade — medzi mnohým iným — byť cestou alebo 

prostriedkom pre uskutočnenie takého intímneho zdieľania. Dôležitosť takého 

zdieľania možno nájsť vo fakte, že jediný spôsob, ako možno náležite manifestovať 

a zdieľať jedinečný, odlišný a veľmi individuálny prvok alebo časticu Mojej 

Absolútnej Individuálnej, Jedinečnej a Odlišnej Prirodzenosti, ktorý bol prenesený 

na každého jedinca v jeho/jej relatívnej kondícii, je zdieľanie toho, čo kto má a čím 

je, so všetkými ostatnými. Takto sú rôzne aspekty, prvky a častice Mojej 

Absolútnej Prirodzenosti zdieľané medzi všetkými sentientnými entitami. Toto je 

tiež spôsob, ako Sa dostávam k všetkým v Mojom Stvorení. Sexualita hrá v tomto 

ohľade ústrednú rolu v procese tohto zdieľania. 

Kvalita, obsah a vhodnosť toho zdieľania je určená úmyslom, kvôli ktorému k 

takému zdieľaniu dochádza. Z akej pozície sa nejaké zdieľanie iniciuje? Čo berie 

do úvahy? Kto a ako je zaangažovaný do procesu takého zdieľania? Čistota a 

bezhriešnosť akéhokoľvek takého zdieľania je určená faktorom Môjho osobného 

angažovania sa v akomkoľvek takom akte. Je tiež určená motivačnými a 

intenčnými činiteľmi akéhokoľvek takého zdieľania. V prípade zmienenej ženy bol 

jej prístup k takému zdieľaniu prístupom z lásky k mužom a z potreby dávať tú 

lásku každému, kto sa na ňu s takým úmyslom obrátil. 

S jej láskou bol však v tomto ohľade ten problém, že jej chýbala múdrosť. Zdieľala 

svoju feminitu, jedinečnosť, individualitu a odlišnosť bez akéhokoľvek ohľadu na 

ich zdroj — na Mňa. Namiesto toho to robila zo seba samej, samostatne a sama od 
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seba, vylúčiac Moju prítomnosť z akýchkoľvek svojich aktov. Kvôli tomu bolo jej 

správanie v tej oblasti považované za hriešne. Napriek tomu to však robila z lásky, 

bez akýchkoľvek postranných úmyslov. Kvôli tomuto faktu sa stala spôsobilou pre 

bezpodmienečné milosrdenstvo a odpustenie, len čo zistila problémy so svojím 

spôsobom zdieľania a len čo si uvedomila, že len Ja jej môžem napraviť tú situáciu, 

tým, že prijme Moju Absolútnu Božskosť a Moju Budúcu Novú Prirodzenosť. 

Priniesla teda svoju individualitu, jedinečnosť a odlišnosť a všetko, čo obsahovala 

v dobrote svojho srdca, mysle a osobnosti ku Mne, uznajúc, kto bol ich zdrojom. 

Tým, že to urobila, anulovala akúkoľvek negatívnu alebo hriešnu konotáciu svojho 

správania, skutkov, výstupov a produktivity. Toto je dôvod, prečo Som tomu 

farizejovi povedal, že jej hriechy, ktorých bolo veľa, sú jej odpustené, lebo veľa 

milovala. Toto je tiež dôvod, prečo Som jej nepovedal, aby išla a už viac nehrešila. 

Ak ste so Mnou a ak všetko vo svojom živote, nech je to čokoľvek, robíte zo Mňa, 

so Mnou, skrz Mňa, odo Mňa a pre Mňa, a ak to robíte z pozície svojej vlastnej 

individuality, jedinečnosti a odlišnosti, uznávajúc a prijímajúc pravý Zdroj toho — 

Mňa, nikdy sa nemôžete pomýliť. Tým momentom akákoľvek možná hriešna alebo 

nesprávna konotácia akýchkoľvek vašich činov neprichádza vôbec do úvahy. 

Pretože Ja neobsahujem nijaký hriech, čiže nič negatívne, zlé alebo nepravdivé, 

nič, čo sa robí so Mnou, zo Mňa, prostredníctvom Mňa, odo Mňa a pre Mňa, 

nemôže byť hriešne, zlé, negatívne alebo nesprávne. 

Dotyčná žena a jej interakcia so Mnou a Moja interakcia s ňou jasne ilustrovali a 

demonštrovali tieto dôležité faktory všetkým v Stvorení a pseudo-stvorení. 

Z vyššie uvedeného vysvetlenia si môžete odvodiť význam tej príhody pre vašu 

súčasnú situáciu, súc Mojimi predstaviteľmi na planéte Nula. Ako vieš, nie je 

náhoda, že táto príhoda bola uvedená do vašej pozornosti v tomto jednotlivom 

čase. Už nejaký čas si uvedomuješ situáciu, ktorá existuje na planéte Nula medzi 

všetkými náboženskými a inými pseudo-duchovnými hnutiami. Vynakladá sa 

všemožné úsilie zdiskreditovať Moju Pravú Novú Prirodzenosť. Robí sa to 

odmietaním Mojej Božskosti alebo toho, že Som Svoje Ľudské učinil Božským, čo 

slúžilo ako hlavný prostriedok zmeny Mojej Prirodzenosti v absolútnom zmysle. 

Dôvod, prečo to sily negatívneho stavu robia, je ten, aby mohli svojim 

nasledovníkom, členom a poskokom zabrániť, aby boli oslobodení a spasení 

z pseudo-života v negatívnom stave. Ak vezmete do úvahy fakt, uvedený veľakrát 

predtým, že jediný spôsob, ako môže byť ktokoľvek konvertovaný do pozitívneho 

stavu, je prostredníctvom Mojej Novej Absolútnej Prirodzenosti, a teda 

prostredníctvom Môjho Nového Zjavenia, v ktorom je Moja Nová Prirodzenosť 

plne prítomná a obsiahnutá — v samotných jeho Ideách, ktoré sú neustále 

obnovované a regenerované — potom v tom prípade ak prijmete falošné učenia o 

Mne a o Mojej Prirodzenosti, ktoré sú propagované všetkými tými početnými 

náboženskými a pseudo-duchovnými hnutiami, nemôžete sa nikdy dostať 

z negatívneho stavu. A toto je presne to, o čo sa sily negatívneho stavu, zvlášť a 
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najvýraznejšie renegáti, usilujú. Dúfajú, že takto budú pokračovať v pseudo-živote 

negatívneho stavu donekonečna. 

Vašou rolou je v tomto ohľade to, aby ste vo svojich životoch, srdciach a 

praktikách niesli idey Mojej Novej Prirodzenosti, Môjho Nového Zjavenia a 

princípov všetko zahrnujúceho zdieľania, stanúc sa ich piliermi a žiarivými 

svetlami, ktoré všetkým záujemcom zvestujú túto dobrú novinu a radostnú zvesť 

Mojej Novej Prirodzenosti a Môjho Nového Zjavenia. Robíte to prostredníctvom 

spôsobu a štýlu svojich životov a žitia a prostredníctvom spôsobu a štýlu, akým 

nadväzujete vzájomné vzťahy a vzťahy so všetkými ostatnými, ako je to opísané 

v týchto Dialógoch a v celom Mojom Novom Zjavení. Vy odzrkadľujete cestu 

spasenia a oslobodenia každého v negatívnom stave, príkladmi svojho vlastného 

života, čo bolo tiež znázornené dotyčnou ženou, ktorá sa za tým účelom obrátila na 

Mňa počas Môjho života na vašej planéte. 

V tomto bode tohto Dialógu sa môžeme zmieniť o Mojom vzťahu k ženám počas 

Môjho pobytu na planéte Nula. Ak dôkladne analyzujete spôsob, akým Som 

s každým nadväzoval vzťah, všimnete si, že celým Svojím správaním Som úplne a 

kompletne zrovnoprávnil dôležitosť mužov a žien. Kvôli tomu — aj keď Evanjeliá 

o tom príliš veľa nezaznamenali — Som bol neustále obklopený, nepretržite Ma 

počúvali a neustále Som prichádzal do styku na všetkých úrovniach Svojej 

Absolútnej Maskulinity a Svojej Absolútnej Feminity rovnako s mužmi aj so 

ženami. Tým Som vyvracal a odmietal prekliate, degradujúce a menejcenné 

postavenie, ktoré vtedy ženy a feminita vo všeobecnosti mali a ktoré by mali aj po 

Mojom odchode z planéty Nula. Všimnite si, prosím, že veľa najdôležitejších 

duchovno-filozofických diskusií Som mal so ženami. Prvá osoba, ktorej Som sa 

zjavil po Svojom zmŕtvychvstaní, bola žena. Nie je náhoda, že Lukáš vo svojom 

Evanjeliu po zaznamenaní príhody s dotyčnou ženou začína svoju nasledovnú 

kapitolu, kapitolu 8, prehlásením, že boli so Mnou mnohé ženy, slúžiac Mi a 

starajúc sa o Mňa zo svojej podstaty, čiže zo svojej feminity. Všetky tieto fakty 

poukazovali na životne dôležitú a rozhodujúcu závažnosť potreby zrovnoprávniť 

všetky princípy feminity a maskulinity a maskulinity a feminity. V ich 

zrovnoprávnení, jednote, jednotnosti, integrácii, harmónii a vzájomnom zdieľaní je 

plnosť Mojej prítomnosti a plnosť života pozitívneho stavu a jeho pravá 

prirodzenosť. Pamätáte si Moje slová, hovoriace, že Som vám dal Svoj príklad? 

Tak, ako Ja jednám s druhými, najmä so ženami, na základe toho Môjho príkladu 

vy máte jednať so sebou navzájom, a najmä so ženami, ak ste muži. Takým 

konaním nasledujete Môj príklad, a tým manifestujete na vašej hriešnej, skazenej a 

násilnej planéte správny život, život pozitívneho stavu, a napokon Moju Novú 

Absolútnu Prirodzenosť. 

Môj pomer s Máriou Magdalénou, na ktorý narážala Borisova otázka, už bol 

prediskutovaný v Treťom Dialógu Prvého dielu. V tejto dobe nemožno o tom nič 

viac povedať. 
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A toto nás privádza k druhej otázke a odpovediam na ňu — k podobenstvu o 

stratenom alebo márnotratnom synovi (Lukáš 15:11-32). Toto podobenstvo 

obsahuje najmenej dve symbolické zobrazenia. V prvom prípade obrazne opisuje 

aktiváciu negatívneho stavu a jeho výsledok. V druhom prípade opisuje rôzne 

úrovne vzťahov, ku ktorým môže a smie dôjsť medzi niekým, kto sa považuje sa 

pozitívneho, a niekým, kto je považovaný za negatívneho alebo duchovne mŕtveho. 

,Určitý muž‘ zobrazuje v tejto konotácii Stvoriteľa — Mňa. To, že mal dvoch 

synov, znamená dve kvality Stvorenia — Lásku a Múdrosť, Dobro a Pravdu, 

Pozitívne Skutky a Vieru a Maskulinitu a Feminitu. Je tu opísaná príprava pre 

separáciu, rozštiepenie a rozdelenie týchto dvoch esenciálnych a substanciálnych 

kvalít za účelom aktivácie negatívneho stavu alebo onoho iného typu života, aby sa 

otestovala hypotéza, či by ten život mohol mať tú istú kvalitu, význam a výsledok 

ako život pozitívneho stavu. To, že to bol najmladší syn, kto prišiel k svojmu 

otcovi a požiadal ho, aby mu dal jeho časť dedičstva, vykresľuje faktor, že 

maskulínny princíp chce byť odlúčený od feminínneho. Dôvod, prečo to bol mladší 

syn, bol vo fakte, že láska alebo feminita predchádza a dáva zrod múdrosti alebo 

maskulinite. Aj keď v bezčasovej a bezpriestorovej konotácii a v Mojom 

Absolútnom Stave a Procese sa tieto základné atribúty alebo kvality vyskytujú 

simultánne a synchrónne, pri ich aplikácii na časopriestorové kontinuum a na 

sentientnú myseľ sa javia tak, akoby jeden predchádzal druhý, takým istým 

spôsobom, ako je to pri narodení dvojčiat, pri ktorom jedno z dvojčiat vychádza 

z matkinho lona skôr, okamžite nasledované druhým. To, ktoré nasleduje, bude 

považované za mladšie, aj keď sa v matkinom lone vyvinuli obe rovnako a 

súčasne. Takže v tomto zmysle, pretože láska predchádza a dáva zrod múdrosti, 

alebo v tejto konotácii feminita predchádza maskulinitu, bol to maskulínny aspekt, 

ktorý si žiadal svoju časť dedičstva, aby sa mohol oddeliť od svojej feminity a od 

Môjho Absolútneho Stavu. Toto oddelenie je znázornené mužom vydeľujúcim jeho 

živobytie mladšiemu synovi. ,Živobytie‘ v tejto konotácii znamená jednu časť 

tvorivého materiálu, ktorý bol vzatý z celkového množstva všetkého tvorivého 

materiálu a použitý na fabrikáciu Zóny Vymiestnenia. 

Potom, ako to bolo urobené, mladý muž, alebo v pravom zmysle to, s čím súvzťaží 

— ten kontingent pôvodného pozitívneho stavu, ktorý súhlasil s aktiváciou 

negatívneho stavu z dôvodu a za účelom, ktorý bol zjavený v Dialógoch 89 a 90 

Prvého dielu a v Mojom Novom Zjavení všeobecne — oddelil sa od zvyšku 

Stvorenia a odišiel do vzdialenej krajiny. ,Vzdialenou krajinou‘ je v tejto konotácii 

Zóna Vymiestnenia a negatívny stav. V tej krajine premrhal márnotratným životom 

všetok svoj majetok. Len čo aktivujete negatívny stav a len čo sa stanete 

neoddeliteľnou súčasťou jeho pseudo-života, všetko, čo ste mali z pozitívneho 

stavu, sa premrhá a je to nahradené všetkým k tomu opačným. V momente, keď 

všetko z neho premárnite, nezostane vo vás nič, čo by mohlo podporovať pravý 

duchovný život, ktorý vám umožňuje byť nažive a žiť. V tom momente, po úplnom 

vyčerpaní čohokoľvek pozitívneho a dobrého vo vás, začnete pociťovať hlad. 



Dialóg 115 

- 161 - 

Avšak na základe faktora odmietnutia čohokoľvek pozitívneho a dobrého vyvoláte 

hlad v celej Zóne Vymiestnenia. ,Hlad‘ znamená v tejto konotácii chýbanie 

akéhokoľvek dobra a pravdy, ktoré nasycujú život, akýkoľvek život, činiac ho 

živým a žijúcim. Toto je ten bod, kedy všetci v negatívnom stave duchovne 

umierajú. Takže v tomto bode vašich eskapád v negatívnom stave nemáte nijaké 

iné východisko, než sa pripojiť k samotnej substancii jeho prirodzenosti, 

reprezentovanej tu obyvateľstvom tej krajiny, a začať kŕmiť svine — všetky zlá 

negatívneho stavu. ,Kŕmiť svine‘ znamená rozsievať zlá. 

Ako začínal byť tento syn viac a viac hladný, rád by si naplnil žalúdok strukmi, 

ktoré žrali svine, nikto mu však nič nedal. Struky, ktorými kŕmili svine, znamenajú 

najexternejšie prvky ziel a lží, pomocou ktorých je udržiavaný pseudo-život 

negatívneho stavu. Pretože však pseudo-život negatívneho stavu je založený na 

nezdieľaní a vzájomnom neopätovaní, nikomu v ňom nie je nič pre také zdieľanie 

k dispozícii. Toto je dôvod, prečo mu nikto nič nedal. 

V jednom časovom bode, keď negatívny stav vyčerpá svoju užitočnosť a keď už 

viac nebude môcť nič ponúknuť pre poučenie, jeho obyvatelia dospejú 

k uvedomeniu, že pseudo-život ich negatívneho stavu nevedie nikam a že je už 

z neho vyčerpané úplne všetko, čo si myslel, že má. A nielen to, no dostaví sa 

uvedomenie, že pseudo-život nemá absolútne nič, že dokonca nie je ani živý 

v pravom zmysle toho slova. Toto je bod, kedy sa odpoveď na otázku ohľadom 

prirodzenosti toho iného typu života, v porovnaní s pôvodným životom, v mysli 

každého plne a vyčerpávajúco objasní, s uvedomením si, že iba pôvodný život, v 

celom jeho nevyčerpateľnom bohatstve a obsahu, je jediný pravý život, ktorý 

možno žiť, a že nijaký iný život nemá žiadny zmysel. A nielenže nemá žiadny 

zmysel, ale nemožno ho ani považovať za pravý život v žiadnom z jeho aspektov. 

Tento fakt je opísaný uvedomením si alebo rozpamätaním sa mladšieho syna na to, 

aké to bolo žiť v otcovom dome — v Mojom pozitívnom stave. A nielen to, ale 

uvedomil si tiež, že aktivovaním negatívneho stavu zhrešil, a preto už viac nie je 

hoden nazývať sa Mojím synom. Toto uvedomenie je nutnou podmienkou pre 

spasenie a oslobodenie každého z neživota alebo z mŕtveho života negatívneho 

stavu. To spôsobí, že všetci v negatívnom stave budú spôsobilí na Moje 

bezpodmienečné milosrdenstvo a odpustenie a to ich privedie späť do pozitívneho 

stavu, procesom ich vzkriesenia, transformácie a opätovného obdarenia pravým 

životom pozitívneho stavu. 

Druhá úroveň významu tohto podobenstva sa týka tých, ktorí boli agentmi 

pozitívneho stavu a ktorí po odpadnutí už nie sú. Ide tu o to, z akej pozície 

nadväzujete vzťah so všetkými ostatnými. V tomto prípade je tu uvádzaná 

ilustrácia ohľadom toho, čo sa stane, ak má niekto vzťah k akejkoľvek situácii 

z pozície svojej ľudskej prirodzenosti, alebo z tej pozície, že sám/sama seba 

považuje za dôležitejšieho, záslužnejšieho a hodnotnejšieho, než je niekto iný, a nie 

z pozície svojej pravej prirodzenosti, čiže zo Mňa. Pretože vy máte niečo, čo nemá 

nikto iný, pretože vo vašom jednotlivom prípade máte ako Moji praví predstavitelia 
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Moje Nové Zjavenie a všetko, čo obsahuje vo všetkých svojich troch zdrojoch, 

môžete prepadnúť duchovnej arogancii, na základe faktora, že sa budete považovať 

za záslužnejších, potrebnejších, hodnotnejších a podobne, než sú tí, ktorí ho 

nemajú. 

Ak teda vidíte niekoho, kto sa vracia ku Mne a jedná sa s ním/ňou tak, ako s vami, 

a jedná sa s ním/ňou s veľkým potešením, radosťou a šťastím — koniec koncov, 

v Nebi je viac radosti z jedného hriešnika konvertujúceho do pozitívneho stavu, 

než zo stovky spravodlivých jedincov, alebo v našom prípade Mojich 

predstaviteľov — z vašej typickej ľudskej pozície by ste sa mohli nahnevať a cítiť 

sa opomínaní. Toto podobenstvo je varovaním pred tým, aby sa vo vašom živote a 

vo vašom postoji ohľadom seba a ohľadom toho, aký mať vzťah k iným, nikdy nič 

také nestalo. Zdôrazňuje sa ním potreba vidieť veci a mať ku každému vzťah tak, 

ako to robím Ja, ako je to vykreslené otcovým správaním sa k mladšiemu synovi a 

jeho odpoveďou staršiemu synovi. 

Vo vašom prípade máte ako Moji predstavitelia na planéte Nula rolu ilustrovať a 

demonštrovať vo vašich vzájomných vzťahoch, správaní a postojoch k sebe 

samému/samej a ku všetkým ostatným, ako aj k sebe navzájom, ten typ, ktorý 

znázornil otec tých dvoch synov. Inými slovami, svojím vlastným životom máte 

ilustrovať a demonštrovať Môj spôsob, to, ako sa Ja správam a ako Ja vystupujem 

voči všetkým, kdekoľvek a v ktorejkoľvek dobe. Tým si plníte svoje poslanie a 

úlohu, súc v role Mojich pravých predstaviteľov. A toto je všetko, čo je v tejto 

dobe o význame tohto podobenstva potrebné povedať. V tomto momente, Peter, by 

Som odporučil, aby sme pre dnešok skončili. Prajem ti pekný deň a príjemné chvíle 

s naším Manfredom. Choď v pokoji. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto krásne vysvetlenie. 
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Sto Šestnásty Dialóg 

15. októbra 1999 

Peter: Počas opätovného čítania Dialógu 115 mi prišla na um otázka ohľadom 

duchovného rozdielu medzi ženou, ktorá prišla k Tebe v meste, kým Si večeral 

v dome farizeja, a ženou, ktorú prichytili pri cudzoložstve a ktorú priviedli k Tebe, 

aby Si im odpovedal a poradil, ako v jej prípade postupovať. O jej prípade sme už 

diskutovali v jednom z predchádzajúcich Dialógov. Bolo by dnes ráno vhodné 

venovať sa tejto záležitosti alebo niečomu inému, o čom by Si chcel diskutovať? Ja 

poznám odpoveď na túto otázku, chcel by som Ťa však poprosiť, ak môžem, aby Si 

ju ďalej rozviedol alebo aby Si rozviedol čokoľvek v tej veci, aby všetci čitatelia 

týchto Dialógov správne chápali základné rozdiely medzi týmito dvoma prípadmi. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, bolo by vhodné urobiť to. Než sa však budeme 

venovať zdôrazneniu rozdielov medzi týmito dvoma prípadmi, je potrebné, aby 

Som objasnil niečo iné. Týka sa to záležitosti feminity a maskulinity. 

Z telefonického rozhovoru s jedným z čitateľov týchto Dialógov ti začalo byť 

jasné, že v mysliach niektorých čitateľov môžu existovať zmätky a nedorozumenia 

ohľadom rozdielu medzi záležitosťou pohlavia, a medzi charakteristickými črtami, 

rysmi a atribútmi feminity, respektíve maskulinity. Vždy, keď hovoríme o 

maskulinite a feminite a ich príslušných rysoch, charakteristických črtách a 

atribútoch, nikdy tým nemyslíme pohlavie, alebo nejakého muža či ženu. To sú dve 

úplne odlišné veci. 

Ako bolo uvedené veľakrát predtým, muž v sebe obsahuje v rôznom pomere a 

rozsahu oboje charakteristických čŕt, rysov a atribútov — maskulínne i feminínne. 

Takisto žena v sebe obsahuje v rôznom pomere a rozsahu oboje charakteristických 

čŕt, rysov a atribútov — feminínne i maskulínne. Ich prerozdelenie v každom — 

v mužovi i v žene, určuje povahu ich mentality, charakter, správanie, fyzický 

vzhľad a všetko ostatné, čo je pre obe pohlavia tak charakteristické. Akákoľvek 

úchylka k jednému alebo druhému extrému — príliš veľa ženskosti v mužovi alebo 

príliš veľa mužskosti v žene — môže viesť k rozvinutiu homosexuality, ktorá sa 

tak často vyskytuje na vašej planéte. Naproti tomu, nedostatočne vyvinuté alebo 

značne potlačené feminínne charakteristické črty, rysy a atribúty v mužovi, alebo 

maskulínne charakteristické črty, rysy a atribúty v žene, a extrémny dôraz, 

stotožnenie sa a prevládnutie jedného, nie však druhého, môže na jednej strane 

viesť k vytvoreniu životného štýlu, ktorý by bolo možné charakterizovať ako 

brutálnu chlapskú alebo extrémnu formu maskulinity, so všetkou jej aroganciou, 

chladom, zvrchovanosťou, superintelektualizmom, potláčaním citov, neschopnos-

ťou prejaviť nežnosť, láskavosť a lásku, a s podobnými charakteristikami tak 

typickými pre mužské správanie; alebo na druhej strane to môže viesť 

k osobnostnému charakteru, ktorý je príliš jemný, zasnívaný, nepraktický, 

emocionálny, nerealistický, takpovediac, rozprávkový, neschopný byť nezávislý, 
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neschopný postarať sa o seba a podobne — s charakteristikami, ktoré sa veľmi 

často pripisujú ženám. 

Ako teda z tohto opisu vidíte, pre správnu funkciu akejkoľvek sentientnej entity, 

kdekoľvek a v akejkoľvek dobe, je veľmi dôležité, aby obsahovala v rovnovážnom 

stave charakteristické črty, rysy a atribúty tak feminity, ako aj maskulinity. 

Záležitosť ich vyváženia nemá nič spoločné s pohlavím sentientných entít alebo 

s tým, ako sa navzájom fyzicky javia — že jedna je žena a druhá je muž. Tu ide o 

schopnosť prejaviť v oboch potrebné charakteristické črty, rysy a atribúty tak 

maskulinity, ako aj feminity, vždy, keď sú potrebné a nutné alebo vždy, keď 

situácia oprávňuje k tomu, aby sa prejavili. Muž teda môže byť veľmi milý, 

láskavý, oceňujúci, súcitný, dobrý, tvorivý, pozitívne emocionálny a intuitívny, 

zatiaľ čo môže byť súčasne múdry, logický, inteligentný, racionálny, intelektuálny, 

znalý, chápavý a rozlišujúci pravdu. Ak je aj taký, aj taký, potom v sebe obsahuje 

rovnovážnym a proporcionálnym spôsobom oboje charakteristických čŕt, rysov a 

atribútov — feminity i maskulinity. Súčasne, žena môže byť múdra, logická, 

inteligentná, racionálna, intelektuálna, znalá, chápavá a rozlišujúca pravdu, zatiaľ 

čo môže byť súčasne veľmi milujúca, láskavá, oceňujúca, súcitná, dobrá, tvorivá, 

intuitívna a pozitívne emocionálna. Ak je aj taká, aj taká, potom v sebe obsahuje 

vyváženým a proporcionálnym spôsobom oboje charakteristických čŕt, rysov a 

atribútov — maskulinity i feminity. 

Inými slovami, vždy, keď k tomu situácia oprávňuje alebo si to vyžaduje, 

akákoľvek sentientná entita môže byť taká alebo onaká, alebo oboje súčasne. Jedno 

nevylučuje druhé. Opak je pravdou: Jedno podporuje a obohacuje druhé. Takéto sú 

sentientné entity v pozitívnom stave. Ako z tohto opisu vidíte, prirodzenosťou 

pozitívneho stavu a všetkých jeho obyvateľov je vyváženosť, zrovnoprávnenie, 

jednota, jednotnosť, harmónia a integrácia všetkých charakteristických čŕt, rysov a 

atribútov maskulinity a feminity a feminity a maskulinity. Táto prirodzenosť je 

odrazom Mojej Absolútnej Prirodzenosti vo všetkých Jej Maskulínnych a 

Feminínnych a Feminínnych a Maskulínnych Aspektoch. V pozitívnom stave nie je 

mysliteľný nijaký iný stav, pomery alebo proces. Aby sa zobrazila táto 

prirodzenosť pozitívneho stavu, niektoré sentientné entity sa rozhodli mať 

vonkajšiu fyzickú formu, ktorú by ste nazvali — androgýnia. Avšak v pravom 

význame tohto slova — androgýnia — jej duchovné, duševné a fyzické 

charakteristické črty nie sú tým, čo myslíte. Vo vašom ľudskom živote má termín 

,androgýnia‘ a to, čo znamená, veľmi často pre vás ofenzívny, odporný a averzný 

charakter. Akýkoľvek človek, ktorý by mohol prejavovať takzvané androgýnne 

charakteristiky, nemá nijaký náprotivok, pokiaľ ide o rovnaký duchovný, duševný 

a fyzický obsah, aký má napríklad akákoľvek androgýnia v pozitívnom stave. 

Ľudskú androgýniu môžete chápať ako karikatúru, skreslenie a falzifikáciu 

androgýnie pravého pozitívneho stavu, vyfabrikovanú silami negatívneho stavu, 

aby sa navodili pocity odporu, averzie a odmietania pojmu a významu pravého 

zjednotenia, integrácie, harmónie a jednotnosti feminínnych a maskulínnych a 
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maskulínnych a feminínnych charakteristík, rysov a atribútov. Toto bol taktický 

manéver síl negatívneho stavu, aby bránili ľudom a svojim tvorom v čomkoľvek, 

čo by sa čo i len vzdialene podobalo tomu, čo je v tomto ohľade obsiahnuté 

v prirodzenosti pozitívneho stavu. 

Ako sa teda javí alebo aká je androgýnna/obojpohlavná sentientná entita podľa 

vnímania nejakej inej sentientnej entity, ktorej pohlavie je buď mužské, alebo 

ženské? V skutočnosti to nie je ani natoľko záležitosťou zjavu, ako skôr 

prejavovaním jedných alebo druhých charakteristík, rysov a atribútov — buď 

maskulinity, alebo feminity, alebo oboch súčasne. V tomto zmysle môže byť 

jedinec v pozitívnom stave ženou alebo mužom, pokiaľ ide o vonkajšie pohlavné 

charakteristické črty, a predsa, ak on/ona alebo ona/on obsahuje zrovnoprávneným, 

proporcionálnym a vyváženým spôsobom maskulínne aj feminínne, alebo 

feminínne aj maskulínne charakteristické črty, rysy a atribúty — čo je 

v pozitívnom stave vždy — on/ona a ona/on by bol považovaný za 

androgýna/obojpohlavného. Takto je vo svojom pravom zmysle definovaná a 

manifestovaná androgýnia v pozitívnom stave. 

Tento pojem — androgýnia — má však v pozitívnom stave aj ďalšiu stránku. 

Tento pojem sa vzťahuje na niekoho, kto je skutočne androgýnny, v štrukturálnom 

zmysle svojej prirodzenosti alebo svojej individuality, kto je však obdarený 

schopnosťou premieňať sa podľa ľubovôle medzi jedným alebo druhým — ako je 

potrebné a keď je potrebné. Takže vždy, keď je to potrebné, nutné alebo želateľné, 

on sa môže javiť ako ona v najkrajšej vonkajšej ženskej forme a vnútornom 

ženskom obsahu, alebo ona sa môže javiť ako on vo vonkajšej mužskej forme a vo 

vnútornom mužskom obsahu. Z toho dôvodu môže dôjsť k úplnému, 

napĺňajúcemu, produktívnemu, tvorivému a inovačnému zdieľaniu, ak androgýn 

nadviaže styk so ženou — ako muž; alebo ak on/ona nadviaže styk s mužom — 

ako žena. Počas takého zdieľania vzniká, povedzme, u ženy, jedine dojem, že je to 

skutočne muž; alebo u muža, že je to skutočne žena. Zároveň, ak medzi sebou 

nadviažu styk dve androgýnne entity kvôli zdieľaniu, zažívajú sa navzájom 

z úrovne oboch svojich charakteristických čŕt, rysov a atribútov súčasne. 

Maskulínny aspekt oboch sa zdieľa s feminínnym aspektom toho druhého a 

feminínny aspekt oboch sa zdieľa s maskulínnym aspektom toho druhého. Počas 

takého zdieľania nevzniká vôbec nijaký pocit čohokoľvek zrovnateľného s vašou 

ľudskou homosexualitou alebo bisexualitou. Namiesto toho zažívajú pocit 

najjedinečnejšieho, najindividualizovanejšieho, najzosobnenejšieho a vrodene 

odlišného aspektu úplnej integrácie, zjednotenia, harmonizácie, zrovnoprávnenia, 

vyváženosti a jednotnosti svojich príslušných charakteristických čŕt, rysov a 

atribútov. V dôsledku tohto zdieľania získavajú vyššiu úroveň poznania Mňa, seba 

a iných a dávajú zrod nezvyčajnej a veľmi vyvinutej idei, využitej na nadelenie 

nového sentientného života, ktorý presiahne rámec jej obsahu, pokiaľ ide o 

schopnosti a povahu čohokoľvek predtým dostupného. A takto je to v pozitívnom 

stave. Prosím vás teda, aby ste sa na pojem androgýnia alebo na to, čo obsahuje, 
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nikdy nepozerali s opovrhnutím, averziou alebo odporom. Ešte raz, a toto 

opakujem stále dokola, potrebujete sa naučiť vidieť veci také, aké sú za scénou, a 

nie také, aké sú na scéne. 

Také usporiadanie v pozitívnom stave by, samozrejme, nedovolilo aktiváciu 

negatívneho stavu a typického ľudského života. Aby sa aktivoval negatívny stav a 

vyfabrikoval ľudský život, bolo nutné odkloniť sa od tohto usporiadania. Preto, ak 

je v pozitívnom stave všetko v stave vyváženosti, zrovnoprávnenia, integrácie, 

jednotnosti a harmonizácie, potom, aby sa aktivoval negatívny stav a vyfabrikovali 

ľudské tvory, bolo nutné prísť s niečím, čo by bolo úplne opačné k čomukoľvek, čo 

existuje v pozitívnom stave. Ako si pamätáš z predchádzajúcich diskusií, prvým 

krokom v tomto ohľade bolo rozdelenie všetkých atribútov, charakteristických čŕt, 

rysov a všetkého ostatného nachádzajúceho sa v maskulinite a feminite. Bolo nutné 

načrtnúť a presne definovať hranicu existujúcu medzi maskulínnymi a 

feminínnymi princípmi a určiť presne vymedzenú rolu, ktorú by jedny aj druhé 

zohrávali. 

Aby sa podporilo toto rozdelenie a aby boli ľudia a tvory negatívneho stavu nútení 

pociťovať odpor a hanbu, že sú vo svojom vnútri jedným či druhým, súc však len 

tým, čím sú pokiaľ ide o ich pohlavie a súc plne stotožnení so svojím príslušným 

pohlavím, aktivátori negatívneho stavu vynašli všemožné sexuálne úchylky a 

abnormality, ktoré boli geneticky, mentálne, fyzicky a spoločensky zmanipulované, 

ktoré by väčšinu ľudí viedli k tomu, aby sa dištancovali a separovali od každého, 

kto by nezapadal do všeobecne prijatých spôsobov nadväzovania vzťahov na 

akejkoľvek úrovni. Také dištancovanie a separácia by len posilnili ich identity — 

súc buď výlučne ženou, alebo výlučne mužom, s totálnym odmietnutím všetkého, 

čo je definované ako homosexuálne, alebo bisexuálne, alebo všetko, čo sa líši od 

ich ponímania a očakávania, aký by mal kto v tomto ohľade byť. 

A tak bola nastavená pasca ľuďom a ostatným tvorom. Vyfabrikovaním 

všemožných abnormálnych a úchylných stavov v štrukturálnej forme niektorých 

ľudí a tvorov Pekiel sily negatívneho stavu uspeli v zachovaní prísnej separácie a 

odštiepenia maskulinity od feminity a feminity od maskulinity vnútri každého 

jedinca a v jeho/jej a jej/jeho typickej pohlavnej identite. Takto sa zatiaľ efektívne 

zachováva pseudo-život negatívneho stavu. Navodením zmätku a nedorozumenia 

ohľadom pravého významu každého z nich a stvárnením ich do fyzických foriem, 

zdôrazniac druhotné pohlavné znaky ľudského tela, sily negatívneho stavu 

vykorenili z ľudskej mysle pravý význam toho, o čo všetko ide ohľadom 

maskulinity a feminity a ich príslušných rysov, charakteristických čŕt a atribútov. 

Krajnosť tejto maskulinizácie alebo feminizácie ľudí možno vidieť v takých 

ľudských termínoch, ako sú ,pravý muž‘ alebo ,pravá žena‘. Tieto a podobné 

termíny možno v podstate považovať za hnus negatívneho stavu. Donekonečna 

podporujú, napájajú a zvečňujú separáciu, rozkol, odlúčenie a izoláciu jedného 

princípu od druhého. 
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Z hľadiska týchto faktov je pre vás ako Mojich pravých predstaviteľov na planéte 

Nula veľmi dôležité, aby ste sa stavali proti tomuto prekliatemu stavu a sklonu, 

ktorý existuje v rámci ľudského života. Toto môžete urobiť po prvé tak, že sa 

dištancujte od toho, aby ste schvaľovali spôsob, akým je štruktúrovaný ľudský 

život v tomto negatívnom ohľade. A po druhé tak, že zmeníte svoj postoj k svojej 

vlastnej maskulinite a feminite a feminite a maskulinite vo svojom vlastnom vnútri, 

zrovnoprávniac ich a vyvažujúc ich takým spôsobom, aby ste vo svojom 

vnútornom i vonkajšom správaní mohli prejaviť lásku, múdrosť, dobro, pravdu, 

pozitívne skutky, vieru, láskavosť, jemnosť, nežnosť, tolerantnosť, úctu, ocenenie, 

intuíciu, tvorivosť, logiku, rozum, racionalitu, intelekt a všetky ostatné 

charakteristické črty, rysy a atribúty maskulinity a feminity. Ako vidíte, byť 

mužom alebo ženou vopred nevylučuje, aby ste mali jedno či druhé, alebo aby ste 

vo svojom správaní a postoji prejavovali jedno či druhé. Sú rovnako dôležité a sú 

rovnako potrebné. Súčasne tým, ako bolo uvedené v jednom z posledných 

Dialógov (106), že budete so sebou vzájomne zaobchádzať s rovnakou úctou, 

láskou, ocenením, tolerantnosťou, láskavosťou a taktom, bez ohľadu na to, či ste 

muž alebo žena, môžete úspešne premôcť svoj jednostranný prístup k záležitostiam 

maskulinity a feminity a feminity a maskulinity nielen vo svojom vnútri, ale aj vo 

svojom vonkajšku, a čo je najdôležitejšie, aj voči ostatným. A to je to, čo treba na 

vašej planéte urobiť — medzi mnohými inými vecami podobnej pozitívnej povahy. 

A to je to, čo je rolou Mojich predstaviteľov. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto krásne zjavenie a vysvetlenie. Niečo z toho 

bolo úplne nové. Si pripravený pokračovať odpoveďou na moju otázku? 

Pán Ježiš Kristus: Samozrejme, Peter. A áno, niečo zo zjavených pojmov a to, 

ako sú chápané, definované a manifestované v pozitívnom stave, je pre teba a pre 

ostatných čitateľov nové. Na niektoré ďalšie pojmy, aj keď sme o nich predtým 

diskutovali niekoľkokrát, sa pozerá z úplne inej perspektívy. V tom zmysle, videné 

z tejto odlišnej perspektívy, by ich bolo možné ponímať aj ako nové. 

Venujme sa teraz záležitosti základných rozdielov medzi dvoma zmienenými 

ženami, ktoré sa predo Mnou objavili počas Môjho života na planéte Nula. Za 

akých okolností ku Mne priviedli prvú ženu? Predovšetkým, ako z týchto slov 

vidíš, neprišla z vlastnej vôle. Priviedli ju ku Mne násilím, pretože ju prichytili pri 

samotnom akte cudzoložstva. V jej prípade si Mojžišov zákon vyžadoval, aby ju 

ukameňovali. Ako si pamätáš, Ja som tú potrebu odmietol. O to však nejde. To 

bolo prediskutované v jednom z predchádzajúcich Dialógov. Tu to nepotrebujeme 

opakovať. V tomto prípade ide o manifestáciu, ilustráciu a demonštráciu určitých 

dôležitých duchovných súvzťažností, reprezentovaných prvou zmienenou ženou. 

Ako je z textu zrejmé, tá žena bola cudzoložnica. Čo to znamená byť cudzoložnica 

alebo cudzoložník v duchovnej konotácii toho slova, a nie podľa typického 

vonkajšieho ľudského behaviorálneho chápania toho slova? Aby ste pochopili 

duchovnú konotáciu toho slova, najskôr potrebujete pochopiť, čo znamená slovo 

,žena‘ v tejto jednotlivej konotácii. Ako si pamätáš, jedným z duchovných 
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súvzťažných významov toho slova je bytie vo svojej vlastnej pravej prirodzenosti 

alebo vo svojej vlastnej individualite, jedinečnosti a odlišnosti. Inými slovami, 

,žena‘ súvzťaží s vlastnou pravou prirodzenosťou, alebo tiež s vlastnou dušou alebo 

mentalitou. 

V tomto jednotlivom prípade táto žena odmietla svoju vlastnú individualitu, 

jedinečnosť a odlišnosť, alebo svoju vlastnú prirodzenosť, dušu alebo mentalitu. 

Namiesto toho sa dokola pokúšala zmocniť sa alebo si prisvojiť prirodzenosť, 

jedinečnosť, individualitu, odlišnosť, dušu alebo mentalitu niekoho iného. Takým 

konaním sa z nej stala cudzoložnica. Ako z tohto príkladu vidíš, odmietnuť svoju 

vlastnú prirodzenosť a jej individualitu, jedinečnosť, odlišnosť, dušu alebo 

mentalitu, a bažiť, túžiť alebo chcieť si uzurpovať alebo ukradnúť prirodzenosť 

niekoho iného a jej individualitu, jedinečnosť, odlišnosť, dušu alebo mentalitu, 

znamená byť cudzoložný. Toto je pravý duchovný význam cudzoložstva. Inými 

slovami, bažiť alebo túžiť po tom, aby ste boli ako niekto iný a dokola sa pokúšať 

byť ako niekto iný, a súčasne sa spreneveriť, odmietať, opovrhovať a zradiť svoju 

vlastnú identitu, takú, aká je, znamená byť cudzoložný. Pretože Ja som v každého 

jedinečnej a odlišnej individualite a identite, akýkoľvek pokus zrieknuť sa ich sa 

rovná sprenevere, spáchaniu vierolomnosti a zrady nielen voči sebe samému/samej, 

ale aj voči Mne. 

A teraz, zmienená žena ku Mne neprišla na základe svojej vlastnej slobody voľby 

alebo zo svojej vlastnej vôle. Preto neexistoval nijaký základ pre jej súdenie, 

zavrhovanie, ale ani pre jej odmietnutie. Koniec koncov, ona nežiadala o Moje 

odpustenie alebo o to, aby bola súdená za svoje správanie. Neprišla teda ku Mne 

alebo nebola ku Mne privedená z pozície jej vlastnej individuality, jedinečnosti a 

odlišnosti. V takej situácii Som nemal žiadne iné východisko, než povedať jej 

jedinú vec: ,Ja ťa nemôžem súdiť; choď a už viac nehreš‘. Ako vidíš, namiesto 

toho, aby Som ju súdil, poskytol Som jej alternatívu: aby prestala robiť to, čo 

robila, čiže aby prestala odmietať, opovrhovať a zavrhovať to, aby bola svojou 

vlastnou prirodzenosťou, a aby sa prestala snažiť dosiahnuť prirodzenosť iných 

jedincov, a aby namiesto toho akceptovala, kým je vo svojej vlastnej individualite, 

jedinečnosti a odlišnosti, a aby sa stotožnila so svojou vlastnou prirodzenosťou. 

Išlo tu o to, že dotyčná žena nadväzovala styk s inými mužmi nie z pozície lásky, 

ale z pozície potreby uchvátiť alebo ukradnúť ich vlastné identity, aby si tie 

identity mohla prisvojiť. Nejestvuje nič horšie, než keď niekto sám sebe robí niečo 

také. Aby Som opäť zopakoval, toto je jedna z najhorších foriem duchovného 

cudzoložstva. Či dotyčná žena bude dbať na Moju radu a či sa ňou bude riadiť, to 

je už úplne iný príbeh. 

Na druhej strane, pozri sa, čo sa stalo v prípade tej druhej ženy. Nikto ju nenútil, 

aby Ma prišla pozrieť. Prišla ku Mne zo svojej vlastnej vôle a na základe svojej 

vlastnej slobody voľby. Prišla ku Mne z pozície svojej vlastnej identity, 

individuality, jedinečnosti a odlišnosti. Jej prístup k iným bol z pozície lásky k nim. 

V žiadnom prípade to nebolo z pozície pokúšania sa byť ako oni alebo zmocniť sa 
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alebo ukradnúť ich identity. Nebola teda v nijakom prípade cudzoložnicou, ako 

bola tá druhá žena. Jej problémom bolo to, že to robila sama zo seba a sama od 

seba, a nie zo Mňa v sebe a so Mnou. Ona zistila svoju chybu. Preto Som jej 

povedal, že jej hriechy sú jej odpustené. Zároveň, nepovedal Som jej, aby šla a už 

viac nehrešila, ako Som to povedal tej druhej žene. Jej problémom/hriechom bolo 

to, že milovala bez múdrosti. Uvedomila si ten fakt a napravila tú situáciu. Pretože 

od toho momentu všetko, čo robila, robila so Mnou, zo Mňa, prostredníctvom Mňa 

a pre Mňa, neexistovala nijaká potreba, aby Som jej povedal, aby už viac nehrešila. 

Urobiť to by znamenalo, že by Som hrešil rovno spolu s ňou. Taká vec by bola 

vyloženou nemožnosťou. Vidíš, Peter, základný rozdiel medzi týmito dvoma 

prípadmi? 

Peter: Áno, úplne jasne. Ďakujem Ti za ich tak produktívne rozvedenie. Skutočne 

si to veľmi cením. 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Bolo Mi potešením urobiť to. A teraz by 

Som chcel do tvojej pozornosti uviesť niečo iné, ak smiem. 

Peter: Samozrejme, Ty môžeš kedykoľvek. 

Pán Ježiš Kristus: Pretože v tomto Dialógu hovoríme o záležitosti zdieľania, o 

maskulinite, feminite, cudzoložstve a o všetkých príbuzných záležitostiach, je čas, 

aby sme predefinovali a prehodnotili pojem sexualita. Ako bolo uvedené veľakrát 

predtým, pojem sexualita je najnepochopenejší a najskreslenejší pojem z hľadiska 

jeho ľudského ponímania. Čo si pomyslí alebo čo si predstaví ktorýkoľvek človek, 

keď vyslovíš slovo ,sex‘ alebo ,sexualita‘? Nič viac a nič menej než súlož, 

pohlavný styk alebo milovanie sa mužov so ženami, na vašej planéte však aj 

mužov s mužmi, žien so ženami, a niekedy dokonca človeka s nejakým zvieraťom. 

Inými slovami, tento termín bol hrubo zredukovaný na niečo, čo má v pozitívnom 

stave veľmi malý alebo čo tam nemá vôbec nijaký význam. Na vašej planéte bol 

degradovaný na úroveň čisto fyzického, vonkajšieho, žiadostivého a veľmi často 

deti plodiaceho aktu, ktorý nemá vôbec žiadnu duchovnú konotáciu. Tento pojem 

teda v ľudskom chápaní úplne stratil svoj pravý význam. 

V pozitívnom stave má sexualita alebo sex úplne inú konotáciu. Neviaže sa nutne 

na pohlavie. Byť sexuálny neznamená mať sexuálny styk. V podstate to znamená 

hlboko milovať, rešpektovať a ceniť si niekoho bez ohľadu na jeho/jej pohlavnú 

identitu. Je to túžba a potreba zdieľať s niekým to, čo kto má a čím je. V tomto 

zmysle akýkoľvek vzťah vôbec, na všetkých úrovniach jeho manifestácie, pramení 

z jedincovej jedinečnej sexuality, zakorenenej v jeho/jej vlastnej jedinečnosti, 

individualite a odlišnosti. Neznamená to nutne mať sexuálny styk s objektom alebo 

subjektom svojej lásky. Sexuálny styk má úplne inú konotáciu než sexualita ako 

taká. Okrem toho, sexuálny styk v pozitívnom stave sa neodohráva takým istým 

spôsobom ako v negatívnom stave alebo v ľudskom živote. Nemajú nič spoločné. 

Táto metóda bola náležite opísaná v kapitole 20 Nového Zjavenia Pána Ježiša 
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Krista. Nie je potrebné opakovať to tu. Čo však je potrebné uviesť do vašej 

pozornosti, je to, ako by ste odteraz mali ponímať sexualitu. 

Predovšetkým, je rozhodujúce a životne dôležité, aby ste presiahli svoje ponímanie 

sexuality, na aké ste boli zvyknutí až do tohto momentu, redukujúc a degradujúc ju 

na úroveň len a len pohlavného styku. Nuž, to vôbec neznamená, že by ste sa mu 

mali vyhýbať, keď je potrebný a nutný. Aj ten má nesmierne pozitívnu konotáciu, 

ak to robíte zo Mňa, so Mnou, cezo Mňa a prostredníctvom Mňa. Znamená to však, 

že by ste sa mali naučiť vidieť sexualitu ako prostriedok zdieľania, prenášania, 

vyžarovania a sálania energií životnej sily, po prvé, z Mojej Vlastnej Absolútnej 

Jedinečnosti, Individuality a Odlišnosti, a po druhé, zo svojej vlastnej individuality, 

jedinečnosti a odlišnosti. 

Ako však vieš, je veľa úrovní zdieľania. Sexualita bola definovaná ako všetko 

zahrnujúci prostriedok zdieľania. Takže akékoľvek zdieľanie vôbec, to je jedno, na 

akej úrovni a s kým sa odohráva, je možné len kvôli týmto energiám životnej sily, 

ktoré sú čisto sexuálnej povahy. V tomto časovom bode sa blížime ku križovatke, 

k novej fáze súčasného pokračujúceho posunu. Táto fáza si od vás všetkých 

vyžaduje, aby ste získali informácie, ktoré sa týkajú niečoho, čo bolo uvedené 

predtým ohľadom prostriedkov a spôsobov získavania poznatkov a pravdy o 

čomkoľvek vôbec. V tomto ohľade vám bolo naznačené, že pri uvoľnení nového 

aspektu z Mojej Absolútne Novej Absolútnej Prirodzenosti, ktorý bude riadiť 

nastávajúci cyklus času/stavu/procesu, sa uskutoční transcendentný spôsob 

získavania poznania pravdy, ktorý bude zahrnovať a začleňovať všetky predtým 

dostupné prostriedky a spôsoby. 

To isté možno aplikovať na pojem zdieľanie a sexualita. Energie predchádzajúce to 

uvoľnenie si vyžadujú, aby ste si uvedomili, že s uvoľnením odlišného aspektu 

Mojej Novej Prirodzenosti do celého Môjho Stvorenia bude sprístupnená a 

zavedená nová a totálne odlišná úroveň zdieľania, ktorá presiahne všetko, čo bolo 

do toho momentu k dispozícii. Presiahne význam sexuality ako všetko 

zahrnujúceho prostriedku a spôsobu zdieľania, ako aj význam samotného 

sexuálneho styku. Tá nová a úplne odlišná úroveň alebo spôsob zdieľania bude 

začleňovať a inkorporovať všetky predtým dostupné prostriedky a spôsoby 

zdieľania, ako aj celý význam, účel, cieľ a praktizovanie tak sexuality, ako aj 

milovania sa alebo praktík pohlavného styku. Dostane ich na novú, lepšie 

vyjadriteľnú, povznášajúcejšiu, vznešenejšiu a totálne vyššiu úroveň, než aká kedy 

komu prišla na um a než akú kedy kto pochopil, pojal a praktizoval v Mojom 

Stvorení, nehovoriac o pseudo-stvorení. 

Tento nový a odlišný aspekt predefinuje a v podstate nahradí starý význam a 

praktizovanie zdieľania a jeho sexuality a pohlavného styku. Môžete sa pripraviť 

na fakt, že nebude mať nič spoločné s tým, čo o nej viete, ako ju ponímate a ako 

praktizujete svoju sexualitu a milovanie sa na ktorejkoľvek z ich úrovní. V tomto 

časovom bode nemôže alebo nesmie byť nič viac zjavené o prirodzenosti tohto 



Dialóg 116 

- 171 - 

nového a odlišného aspektu. Dôvod, prečo o tom hovoríme, je ten, že sa 

potrebujete pripraviť na to, čo má prísť a že máte byť ochotní zmeniť sa, keď príde 

čas uskutočniť také zmeny. Aj preto o tom hovoríme, aby sme vám pomohli 

presiahnuť vaše chápanie týchto diskutovaných pojmov a aby ste sa vyhli lipnutiu, 

upnutiu sa alebo návyku na svoje staré spôsoby. Áno, rozhodne môžete pokračovať 

vo svojich súčasných praktikách — s týmto novým chápaním. Buďte si však 

vedomí, že veci nebudú v žiadnom ohľade, a nielen v tomto ohľade, rovnaké v 

žiadnom zo svojich aspektov. Vediac toto a pripraviac sa na toto, nebudete 

šokovaní alebo brzdení v prijímaní toho, čo má prísť, keď prídete do duchovného 

sveta alebo keď príde čas pre uvoľnenie tohto nového a odlišného aspektu. Toto sú 

veľmi dôležité informácie. Dôležitejšie, než ste v tejto dobe schopní pochopiť 

alebo si predstaviť. Pripravujem vás, aby ste boli prichystaní na všetko nové a 

odlišné, čo príde čoskoro (samozrejme, v bezčasovom a bezpriestorovom zmysle). 

A toto je všetko, o čom sme dnes potrebovali hovoriť. Choď v pokoji, Peter, a maj 

sa veľmi pekne. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za tieto vzrušujúce informácie. 
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Sto Sedemnásty Dialóg 

16. októbra 1999 

Peter: Osobne dnes ráno nemám nijaké otázky. Včera neskôr popoludní som však 

dostal otázku od Michaela Maldonada ohľadom povahy ,túžby‘, čo sa týka Tvojich 

predstaviteľov na planéte Nula, a aká je v porovnaní s túžbou v pozitívnom stave. 

Čo ju aktivuje, atď.? Samozrejme, ako vždy, než odpovieš na túto otázku, pokiaľ je 

vôbec vhodné odpovedať na ňu, možno by Si chcel hovoriť najskôr o niečom inom. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si Ma požiadal, aby som hovoril najskôr 

Ja. Áno, skutočne mám niečo na mysli, čo by Som chcel dnes ráno uviesť do tvojej 

pozornosti, ako aj do pozornosti všetkých čitateľov. Pokiaľ ide o Michaelovu 

otázku, aj keď niektoré jej aspekty majú čisto individuálnu a osobnú povahu, 

napriek tomu určité záležitosti, ktoré sa týkajú jej povahy a obsahu, majú 

multivesmírny význam. Než sa však budeme venovať diskusii o záležitosti ,túžby‘, 

treba pouvažovať o niečom inom. 

Ako vieš, pred niekoľkými dňami si sa dozvedel o fakte, že počet obyvateľov na 

planéte Nula dosiahol hodnotu šesť miliárd. V súčasnosti máte na vašej planéte 

šesť miliárd obyvateľov. V histórii vašej planéty je to v určitom zmysle míľnik. 

Samozrejme, pretože je táto planéta tým, čím je, a kvôli tomu, čo v celistvosti 

všetkého reprezentuje, tento míľnik má vyložene a úplne negatívnu konotáciu. 

Na tomto ,dosiahnutí‘ nie je nič pozitívne. Všimnite si, prosím, že nech zomrie 

alebo nech je z vašej planéty v tom či onom čase vzatých koľkokoľvek obyvateľov 

— dokonca aj počas nedávnych ničivých katastrof, ktoré tak často postihujú vašu 

planétu a ktoré ju budú postihovať viac a viac — napriek tomu vaša populácia 

neustále rastie a rastie. Počet narodení na vašej planéte ako celku ešte stále 

veľakrát prevyšuje počet úmrtí. Tento fenomén môžete v určitom zmysle 

považovať za zlovestné znamenie budúceho osudu planéty Nula. 

Ak dôkladne analyzujete povahu tých šiestich miliárd obyvateľov, budete musieť 

dospieť k nepríjemnému záveru, že obrovská väčšina z nich sú buď vo 

všeobecnosti predstavitelia negatívneho stavu, obzvlášť predstavitelia renegátov, 

alebo ľudia transmogrifikovaní na takých predstaviteľov. Aká je teda situácia 

ohľadom prítomnosti Mojich predstaviteľov na tejto planéte? Pre vašu informáciu, 

v nekvantitatívnom zmysle je na vašej planéte do sedem tisíc ľudí, ktorí majú 

pozitívny pôvod, alebo sa stali pozitívnymi na základe konverzie do pozitívneho 

stavu. Ohromná väčšina z tohto počtu sú Moji skrytí predstavitelia. Nie sú otvorene 

spojení s Mojím Novým Zjavením alebo nevedia, že sú Mojimi predstaviteľmi. 

Len nemnohí z tohto počtu sú Mojimi otvorenými predstaviteľmi, lebo sú alebo 

budú spojení s Mojím Novým Zjavením. Títo ľudia sú po celej zemeguli roztrúsení 

takým spôsobom, aby obsadzovali duchovne veľmi dôležité pozície, ktoré 

udržiavajú spojenie s pozitívnym stavom na tejto planéte, a tým umožňujú 

fungovanie a život všetkého živého na nej. Toto vyhlásenie o dôležitých pozíciách, 
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ktoré sú nimi obsadené, musíte chápať nie v politickom, spoločenskom, vedeckom, 

ekonomickom, priemyselnom alebo akomkoľvek inom podobnom zmysle. Tu 

hovoríme o duchovne dôležitých pozíciách. To by mohlo znamenať, že niekto, kto 

je spoločensky, politicky, ekonomicky alebo akýmkoľvek iným podobným 

spôsobom na najnižšej či na najbezvýznamnejšej pozícii, súčasne zaujíma 

duchovnú pozíciu, ktorá by mohla byť alebo ktorá je najstrategickejšia a 

najpotrebnejšia. 

Tieto najstrategickejšie a duchovne najdôležitejšie pozície sú v skutočnosti pred 

kýmkoľvek v negatívnom stave veľmi dôkladne ukrývané, veľmi často vrátane 

tých, ktorí tie pozície zaujímajú. Toto neuvedomovanie si alebo ukrývanie je 

potrebné z bezpečnostných dôvodov. Keby mali sily negatívneho stavu a renegáti 

konkrétne vedieť, kto je v tejto duchovne dôležitej pozícii a kde sa nachádza, 

vynaložili by všemožné úsilie, aby každého, kto sa nachádza v tejto strategickej a 

rozhodujúcej pozícii, zničili alebo aspoň podlomili. Vôbec nič nevedia o fakte, že 

keby vo svojom deštruktívnom úsilí uspeli, zničili by aj svoju schopnosť fungovať 

a uplatňovať svoj dominantný vplyv na tých šesť miliárd mínus sedem tisíc. 

Súvzťažný význam čísla sedem v tomto ohľade znamená celkový počet 

predstaviteľov Môjho pozitívneho stavu, ktorí sú potrební, aby akýmikoľvek 

potrebnými a nanajvýš želateľnými prostriedkami splnili Môj zámer a Môj Veľký 

Plán spasenia všetkých v negatívnom stave a na planéte Nula. Na druhej strane, 

súvzťažný význam čísla šesť je v momentálne sa vyskytujúcej konotácii znakom 

ocitnutia sa v bode naplnenia účelu, kvôli ktorému bolo dovolené, aby bol na 

planéte Nula založený ľudský život. Aby sme použili biblické termíny, toto číslo 

má apokalyptickú konotáciu. Pripravte sa na to, že v blízkej i v ďalekej budúcnosti 

sa odohrá množstvo nečakaných a ničivých vecí. V skutočnosti, ako viete 

z nedávnych udalostí, k takým veciam už vzrastajúcim spôsobom dochádza. 

Pokiaľ si Ma v tejto nepriaznivej situácii neustále uvedomujete a pokiaľ ste 

v neustálom kontakte so Mnou vo vašom vnútri, nech bude alebo nech vám bude 

pripadať akokoľvek ničivá a tragická, budete plne chránení a ukrytí pred 

akýmkoľvek katastrofickým dianím. Tu a tam budete pociťovať všemožné úzkosti 

a bolesti alebo nepríjemné duševné a/alebo fyzické symptómy, ktoré by mohli byť 

iritujúce a do určitej miery komplikujúce vaše každodenné fungovanie, napriek 

tomu však nebudú nijakým spôsobom život ohrozujúce alebo schopné hatiť, alebo 

podkopávať vašu prácu pre Mňa vo vašej funkcii Mojich pravých predstaviteľov. 

Takéto stavy budú v skutočnosti slúžiť ako vnadidlo, ktoré bude schopné odviesť 

od vás pozornosť síl negatívneho stavu, takže vás nechajú na pokoji, aby ste sa 

podľa ich názoru smažili vo svojom vlastnom ,utrpení‘. Nech sa bude za takýchto 

okolností diať čokoľvek, nech to bude alebo nech by to bolo akokoľvek tragické a 

ničivé, vašou povinnosťou a zodpovednosťou bude vždy vytrvať na svojich 

súčasných pozíciách a správať sa, konať, nadväzovať vzťahy, zdieľať a robiť 

všetko takým spôsobom, ako by to robili a ako by to mali robiť Moji praví 

predstavitelia v súlade so všetkými duchovnými princípmi, zjavenými a opísanými 
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vo všetkých troch zdrojoch Môjho Nového Zjavenia. Takým konaním a snahou žiť 

v súlade s tými princípmi budete úspešne chránení pred akoukoľvek ujmou, 

spôsobenou akýmikoľvek dôsledkami takých ničivých udalostí. 

Druhý bod, ktorý Som chcel uviesť do vašej pozornosti, je niečo, čo sa týka vašich 

tendencií zapodievať sa minulými udalosťami. Pred pár dňami, Peter, si dostal takú 

prosbu zaoberať sa jednou z takých minulých udalostí týkajúcich sa určitej osoby, 

ktorá podľa názoru všetkých (ktorí tú osobu poznali) opustila Moje Nové Zjavenie 

a v dôsledku toho zrušila s vami všetkými alebo s väčšinou z vás úplne všetky 

spojenia a/alebo interakcie. 

Zdržiavanie sa tými alebo akýmikoľvek podobnými udalosťami z minulosti v sebe 

obsahuje značné duchovné nebezpečenstvo. Niečo podobné sa stalo pred 

niekoľkými rokmi. Ak sa niekto naďalej zdržiava alebo ak sa naďalej zaoberá 

svojou minulosťou alebo svojimi bývalými vzťahmi, ktoré sa v súčasnosti už viac 

neobjavujú, vystavuje sa nebezpečenstvu, že bude pod vplyvom negatívneho 

stavu/renegátov. Ak sa nepretržite zaoberáte niečím, čo sa stalo v minulosti, 

znamená to, že lipnete na svojej minulosti, že ste prepadli svojej minulosti, že ste 

závislí od svojej minulosti a že ste pripútaní k svojej minulosti. V tom prípade vaša 

minulosť mimovoľne a negatívne ovplyvňuje vašu prítomnosť, a to isté bude robiť 

vo vašej budúcnosti. Hlavným nebezpečenstvom tejto situácie je však fakt, že vás 

okráda o vaše vzácne a životne dôležité energie životnej sily na čosi, čo z pozície 

súčasnosti alebo budúcnosti už viac nemá nijaký zmysel a význam. Len vo vašej 

vlastnej, subjektívnej mysli si také udalosti ešte stále udržiavajú zmysel a význam. 

Môžem vás uistiť, že keby to malo byť tak, akékoľvek také udalosti alebo, v tomto 

prípade, akékoľvek také vzájomné vzťahy by ešte stále trvali alebo by ešte stále 

fungovali. Pretože však už nie sú, znamená to, že ich účel a úžitok sa dávno 

vyčerpal a v súčasnosti by neslúžili žiadnemu pozitívnemu, osožnému, užitočnému 

alebo žiaducemu účelu. A nielen to, no pre vaše duchovné, duševné a fyzické blaho 

by boli škodlivé a zhubné. 

Problémom takéhoto zapodievania sa je to, že tým, že ste takí a že to robíte, 

odčerpávate si dôležité duchovné energie, ktoré sú potrebné niekde inde, a nie na 

vaše zapodievanie sa, závislosť a upnutie sa k čomukoľvek alebo ku komukoľvek z 

vašej minulosti. Ak niekto/niečo z vášho života odišiel, nezáleží na tom, aký 

blízky, významný, milujúci, užitočný a produktívny vtedy bol alebo sa zdal byť 

akýkoľvek taký vzájomný vzťah, ten niekto/niečo by v súčasnosti vo vzťahu k vám 

alebo ku komukoľvek inému, kto bol v tej situácii zaangažovaný, nebol v tej istej 

pozícii. Preto je veľmi dôležité, aby ste sa prestali držať čohokoľvek tejto povahy 

zo svojej minulosti. Môžem vás ubezpečiť, že renegáti nechcú od vás nič viac, než 

aby ste sa zapodievali, aby ste lipli, aby ste boli upnutí a aby ste boli závislí od 

svojej minulosti. Tak by všetky vaše energie slúžili presne ich zámeru, pretože 

všetka ich nádej uspieť v ich kontraproduktívnom snažení spočíva v ich minulosti. 

Oni žijú a fungujú prostredníctvom minulosti. Na druhej strane, v pozitívnom stave 

každý žije a funguje v súčasnosti, s pohľadom do budúcnosti, nechávajúc za sebou 
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všetko, čo sa dialo v minulosti. Motto sentientných entít v pozitívnom stave znie: 

Minulosť odišla, minulosť nemá v prítomnosti alebo v budúcnosti nijaké miesto. 

Vliecť čokoľvek z minulosti do prítomnosti alebo do budúcnosti znamená brániť 

pokroku alebo znemožňovať pokrok v akejkoľvek významnej miere. Ako by 

mohlo dôjsť k nejakému náležitému duchovnému pokroku, zdokonaľovaniu sa, 

rastu a väčšej produktivite kohokoľvek, keby ste naďalej zotrvávali, boli závislí a 

upnutí k svojej minulosti alebo k niekomu či niečomu zo svojej minulosti, kto/čo 

už viac v súčasnosti alebo v budúcnosti s vami nie je a nebude? 

Je čas, aby ste sa všetci naučili zaobísť sa bez svojej minulosti tak, aby ste boli 

vďační za všetky lekcie, ktoré vám boli kvôli vášmu ponaučeniu sa poskytnuté 

prostredníctvom akýchkoľvek takých minulých javov, alebo prostredníctvom 

vašich minulých vzájomných vzťahov, a aby ste sa pohli dopredu tak, že ich všetky 

necháte za sebou. Byť zatrpknutý, rozčúlený, sklamaný, urazený alebo nešťastný 

ohľadom niečoho či niekoho zo svojej minulosti znamená, že ste vo svojom vnútri 

pri riešení svojej minulosti neuspeli. V tom prípade sa vám odporúča, aby ste sami 

seba preskúmali, aby ste zistili, čo je vo vás, čo vás drží vo vašej minulosti alebo 

kvôli čomu naďalej lipnete, upínate sa alebo ste závislí od svojich minulých 

vzťahov, aby ste sa ich mohli natrvalo zbaviť. 

Úplne iným príbehom je, keby sa niekto z vašej minulosti, kto sa vzdal takého 

vzťahu s vami, zo svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby rozhodol vrátiť sa k vám 

na základe faktora uvedomenia, že sa možno odklonil od Môjho Nového Zjavenia, 

a preto sa vzdal akéhokoľvek vzťahu s vami alebo s ktorýmkoľvek Mojím 

súčasným predstaviteľom. Také uvedomenie by znamenalo, že sa v tej osobe 

vytvorila nová úroveň uvedomenia a že je teraz pripravená obnoviť vzťah s vami 

na úplne inej úrovni a základe, než to bolo predtým. Dokonca ani v takýchto 

prípadoch by nebolo obnovené alebo by neožilo nič z povahy bývalého vzťahu, 

ktorý ste mali. Akýkoľvek pokus o jeho obnovenie na tej istej úrovni a základe, 

ktoré ste mali v minulosti, by skončil oveľa horším výsledkom, než tomu bolo 

v čase odpútania sa od toho minulého vzťahu. A nielen to, ale bolo by to úplne a 

kompletne regresívne. Kvôli faktu, že regresívny modus je známkou dominancie 

negatívneho stavu — len negatívny stav sa nachádza v nepretržitom regresívnom 

moduse svojho pseudo-života — návratom k svojmu predchádzajúcemu spôsobu 

vzťahu by ste sa fakticky chytili do pasce negatívneho stavu, stanúc sa nevdojak 

negatívnymi. V tom prípade by ste stratili svoj status Môjho predstaviteľa a boli by 

ste transmogrifikovaní na predstaviteľa negatívneho stavu. A Ja viem, že nechcete, 

aby sa to stalo. 

Pretože ste Mojimi predstaviteľmi a pretože ste na základe toho faktora 

v pozitívnom stave, váš životný štýl má odrážať životný štýl pozitívneho stavu. 

Ten životný štýl nie je nikdy regresívny, ale vždy progresívny. Vaša situácia a 

pozícia na planéte Nula je za súčasne existujúcich podmienok, ktoré sú strašné, 

vratká. Všetci vás veľmi pozorne sledujú. Renegáti sa snažia o to najhoršie, aby vo 

vašom živote alebo vo vás našli čokoľvek, čo by vás mohlo účinne odlákať od 
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vášho poslania, roly a pozície. Pamätajte si, prosím, že zúfalo potrebujú vaše 

energie. Jedným z možných spôsobov, ako kradnúť vaše energie, je udržiavať vás 

všetkými im dostupnými prostriedkami v tom, aby ste sa zapodievali svojou 

minulosťou a aby ste boli od nej závislí. Nechyťte sa do tejto pasce. Môžete Ma 

poprosiť, ak si to želáte, aby Som vám osobne pomohol zabudnúť  na všetko z 

vašej minulosti, čo vyčerpalo svoju užitočnosť a poslúžilo svojmu účelu. Ak niekto 

v súčasnosti nie je vo vašom živote, no v minulosti vo vašom živote bol, 

s najväčšou istotou to znamená, že vzťah, ktorý ste s tou osobou mali, skutočne 

vyčerpal svoju užitočnosť a poslúžil svojmu účelu. 

Okrem toho, akýkoľvek váš vzťah alebo čokoľvek, čo máte, je založené na 

relatívnosti vašej prirodzenosti. Je to vzťah jednej relatívnej bytosti k druhej 

relatívnej bytosti. Preto nemá absolútnu platnosť. Toto je úplná pravda, ak vezmete 

do úvahy dôležitý duchovný fakt: Akýkoľvek vzťah, ktorý je vybudovaný na 

akomkoľvek inom základe než na Mne, zo Mňa, so Mnou a prostredníctvom Mňa, 

nemá nijakú šancu trvať príliš dlhú dobu. Len z pozície Absolútna, čo je Moja 

pozícia, môžete budovať vzťah, ktorý by mohol byť nepretržite užitočný a 

prospešný. Takže, súc relatívni, nemôžete vybudovať taký nepretržitý vzťah zo 

svojej vlastnej pozície. Čo to znamená? Ak ste prišli o svoj vzťah s niekým, to len 

znamená, že vy alebo tá druhá osoba, alebo vy obaja ste svoj vzťah nebudovali na 

Mne, zo Mňa, so Mnou, prostredníctvom Mňa a odo Mňa, ale zo seba 

samého/samej alebo zo svojho relatívneho rozpoloženia. V tom prípade nečakajte, 

že bude taký vzťah trvať príliš dlho, alebo že bude nevyčerpateľne užitočný a 

osožný. 

S ľudskou mysľou je ten problém, že bola pôvodne štruktúrovaná svojimi 

fabrikátormi takým spôsobom, aby bola historicky a perspektívne ukotvená vo 

svojej minulosti, odvodzujúc akýkoľvek zmysel života z toho, čo sa jej stalo od 

doby jej narodenia až po najbližšiu minulosť. Tento faktor závislosti od minulých 

udalostí bol zámerne zakorenený v ľudskej prirodzenosti, aby ľudí držal 

v duchovnej stagnácii. Pretože, pravdupovediac, pozitívny život a jeho tvorivé 

úsilie závisia od neustáleho rastu, pokroku a zdokonaľovania sa, aby sa aktivoval 

negatívny stav a aby sa vyfabrikoval typický ľudský život, bolo nevyhnutné vzdať 

sa tohto spôsobu životného smerovania. Pokiaľ napredujete, rastiete a stále sa 

zdokonaľujete počas všetkých svojich služobných ciest v rôznych situáciách, 

podmienkach a životných poriadkoch, stávate sa pozitívnejšími a pozitívnejšími 

alebo, aby Som použil správnejšie slová, stávate sa vo svojom relatívnom položení 

viac a viac Mne podobnými. Za týchto okolností neexistuje nijaká možnosť 

aktivácie negatívneho stavu. Preto bolo nevyhnutné zaviesť faktor závislosti od 

vašej minulosti od momentu vášho narodenia, aby vás vaše zapodievanie sa, 

lipnutie, závislosť a upnutie sa k čomukoľvek, čo sa stalo vo vašej osobnej 

minulosti, účinne blokovalo od spôsobu života pozitívneho stavu. Takto je vám 

efektívne bránené, aby ste viedli progresívny spôsob života. 
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Musíte však rozlišovať medzi dvoma faktormi v tomto ohľade. Jednou vecou je 

lipnúť, byť závislý a byť upnutý k svojej minulosti takým spôsobom, že máte svoju 

minulosť neustále na mysli, ovplyvňujúc vaše duchovné, duševné, spoločenské či 

akékoľvek fungovanie, správanie alebo postoj a brániac vám v potrebnom 

duchovnom raste, pokroku a zlepšovaní sa; a je úplne inou vecou, keď potrebujete 

zhodnotiť čokoľvek, čo sa stalo vo vašej minulosti, aby ste sa z toho mohli poučiť 

a aby ste mohli zistiť, prečo sa čokoľvek, čo sa vám stalo, muselo stať takým 

spôsobom a aké boli následky akýchkoľvek takých udalostí pre vaše vlastné 

duchovné postavenie a váš životný štýl vo všeobecnosti. Je veľmi prezieravé 

uskutočniť také zhodnotenie a analýzu, aby ste určili, ako môžu byť tie udalosti 

interpretované zo súčasnej pozície vášho života, ako vyzerajú za scénou, a nie na 

nej. Ako teda vidíte, zhodnotenie a analýza je jedna vec, a lipnutie, závislosť alebo 

upnutie sa k svojej minulosti je úplne iná vec. Správne zhodnotenie a analýza vedie 

k oslobodeniu a uvoľneniu sa z negatívneho vplyvu vašej minulosti, aby bolo 

všetko, čo sa stalo vo vašej minulosti, dané na večný odpočinok a aby tá kapitola 

bola uzavretá. A takto to má byť. Na druhej strane, lipnutie, závislosť a upnutie sa 

k svojej minulosti vedie k mučivým problémom a pochybnostiam ohľadom 

čohokoľvek, čo sa počas tej doby dialo. A nielen to, ale v súčasnosti to narušuje 

vaše normálne, zdravé, produktívne, tvorivé a konštruktívne fungovanie. Otravuje 

to vašu myseľ, vaše správanie a váš vzťah k sebe samým a k ostatným. Nemá to 

žiadny iný význam a účel, než vás držať v pazúroch negatívneho stavu. 

Nezabúdajte tiež na veľakrát opakovaný fakt, že všetko vo vašom živote, všetky 

vaše vzťahy či čokoľvek, čo ste mali, bolo buď na základe predošlej dohody so 

Mnou — pred vaším inkarnovaním sa na planétu Nula — alebo Som dovolil, aby 

sa to stalo presne takým spôsobom, akým sa to stalo. Tým, že sa to stalo tak, 

poslúžilo to svojmu účelu a naplnilo to svoje potreby. Takže v procese hodnotenia 

a analýzy svojich minulých udalostí potrebujete vziať tento faktor do úvahy a 

pristupovať k nemu z pozície poznania, že udalosti vašej minulosti vám poskytli 

veľkú príležitosť naučiť sa niečo dôležité a duchovne významné, čo by vám 

zabránilo chytiť sa do akýchkoľvek ďalších pascí nastavených negatívnym stavom 

a čo by vám umožnilo nechať tak všetko, čo už viac nie je užitočné alebo osožné. 

Tak môžete byť schopní mať z tých udalostí veľmi potrebný úžitok a prospech, a 

súčasne sa môžete oslobodiť od ich negatívneho vplyvu na svoj súčasný i budúci 

život, namiesto toho, aby ste sa tými udalosťami nepretržite zaoberali. 

Takže vždy, keď zhodnocujete a analyzujete udalosti svojej minulosti, odporúča sa 

vám, aby ste sa na ne pozerali vo svetle chápania, akému účelu, úžitku a prospechu 

slúžili a ako prispeli k vášmu duchovnému rastu, pokroku a zlepšovaniu sa, a či ste 

v ich dôsledku boli schopní stať sa lepšou ľudskou bytosťou, milujúcejšou, 

múdrejšou, láskavejšou, tolerantnejšou, rešpektujúcejšou, oceňujúcejšou, 

chápavejšou, akceptujúcejšou, súcitnejšou, empatickejšou, milosrdnejšou, 

odpúšťajúcejšou ľudskou bytosťou a viac a viac sebou samým/samou v pravej 

esencii a substancii svojho pravého ,ja som‘. Súčasne máte uznať fakt, že nakoľko 
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také udalosti splnili vo vašom živote svoj vybraný účel, tým, že z vás urobili túto 

lepšiu bytosť, nie je viac potrebné, aby ste sa nimi zaoberali. Akékoľvek ďalšie 

zaoberanie sa nimi by len zvrátilo proces stávania sa lepšou bytosťou. Takže 

namiesto toho, aby ste napredovali v smere práve uvedených pozitívnych atribútov, 

mohli by ste sa stať ich presným opakom. Uvažujte o tom a uvidíte múdrosť tohto 

varovania. 

Ďalší bod tejto záležitosti sa týka osobne teba, Peter. Pretože si v role transmitera 

Môjho Nového Zjavenia, u niektorých čitateľov existuje tendencia zaangažovať ťa 

do svojich osobných problémov alebo do problémov, ktoré si s nimi možno zdieľal 

už v minulosti. Takú tendenciu z ich strany využíva negatívny stav, aby ťa 

odviedol od tvojej práce v Mojich službách. V tvojom prípade si tieto problémy 

dávno vyriešil. Tým, že ich uvádzajú do tvojej pozornosti v tejto dobe, v dobe, 

kedy už viac pre teba nemajú nijaký význam, úžitok či osoh, títo ľudia bez toho, 

aby si to vedome uvedomovali — v niektorých prípadoch by si toho však mohli 

byť vedomí (čo by v prípade vedomého pokusu urobiť to bola pre nich duchovne 

veľmi nebezpečná situácia) — tým, že ťa vyrušujú a odvádzajú tvoje energie, ktoré 

sú potrebné niekde inde a na niečo iné, prispievajú k veci negatívneho stavu. 

Preto by sme prosili všetkých čitateľov týchto Dialógov, aby sa pokiaľ možno 

zdržali toho, aby uvádzali svoje osobné problémy a problémy svojej minulosti do 

tvojej pozornosti, Peter, a aby ťa žiadali o to, aby si Ma v ich mene poprosil, aby 

Som im pomohol pochopiť dôvody ich problémov a udalostí ich minulosti a 

spôsob, ako ich riešiť a zbavovať sa ich. Robiť to nie je ani tvoja zodpovednosť, 

ani tvoja úloha. Nie si už viac psychológ alebo psychoterapeut (hlavný cvokár!) 

ako si býval v minulosti. Minulosť z tvojho života odišla nadobro a navždy. Je 

zodpovednosťou každého jedinca, aby svoje problémy a svoju minulosť uviedol do 

Mojej osobnej pozornosti a aby Ma akýmkoľvek spôsobom komunikácie, ktorý má 

k dispozícii, poprosil, aby Som mu/jej pomohol nahliadnuť a pochopiť dôvody 

všetkého, čo sa dialo v jeho/jej minulosti a aby Som mu/jej pomohol vyriešiť ich, 

zbaviť sa ich, dať ich na večný odpočinok alebo za seba, kam patria, a uzavrieť tú 

kapitolu jeho/jej života. Mne nevadí byť Psychológom alebo Psychoanalytikom. 

To už viac nie je Petrova rola. A toto je pravda dokonca aj v tých prípadoch, na 

ktorých sa Peter spolupodieľal alebo pri ktorých bol počas ich výskytu prítomný. 

Avšak, ak si to želáte, môžete sa o svoje problémy a spôsob ich riešenia podeliť 

s Petrom alebo s kýmkoľvek iným, podľa vašej vôle. Podeliť sa o ne je úplne iná 

vec, než chcieť od niekoho iného, aby za vás vyriešil vaše minulé problémy. A to 

je všetko, o čom Som dnes chcel hovoriť. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za tento zmysluplný a aktuálny príspevok. Chcel 

by Si sa teraz venovať Michaelovej otázke? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, krátko a stručne. Záležitosť túžob, nech sú 

akékoľvek, má vo väčšine prípadov čisto zosobnenú a individualizovanú 

konotáciu. Kvalita, obsah a účel akejkoľvek túžby má od jedného jedinca 
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k druhému odlišný zmysel a význam. Môžu byť veľmi pozitívne, alebo môžu byť 

veľmi negatívne, v závislosti od motivačných a intenčných faktorov, ktoré sú 

v pozadí akýchkoľvek túžob. Jestvuje však jeden dôležitý aspekt, pokiaľ ide o 

genézu túžby, ktorý má multivesmírny význam. Budeme sa venovať len tomuto 

aspektu, a žiadnym iným. Určiť, akej funkcii a účelu slúžia ostatné v živote 

každého jedinca, je jeho/jej zodpovednosť. Pôvod alebo genéza túžby pramení 

z Mojej Absolútnej Prirodzenosti. Aká je v tomto ohľade Moja Prirodzenosť? 

Bezpodmienečne s každým v bytí a existencii zdieľať, čím Som a čo Mám. Mojou 

Absolútnou Túžbou bolo, aby Som také bytosti alebo sentientné entity stvoril 

presne za tým účelom — zdieľať s nimi Seba Samého/Samu a to, čo obsahuje Moja 

Absolútna Prirodzenosť. Pretože Som ich stvoril zo Seba, vďaka Sebe, podľa Seba, 

a Sám/Sama, každá sentientná entita obsahuje na základe tohto faktora tie isté 

atribúty, ktoré mám Ja, s jediným rozdielom, ako viete, že v nich sú relatívne a vo 

Mne sú Absolútne. Kvôli tejto štruktúre všetkých sentientných entít aj ony v sebe 

obsahujú neustále túžby deliť sa o to, čo majú, kto sú, aká je ich prirodzenosť, ako 

aj o všetky produkty svojich tvorivých, produktívnych a užitočných snáh a úsilí. 

Dôvod tejto túžby tkvie vo fakte, že ak je každá sentientná entita prirodzene a 

nekonečne jedinečná, odlišná a individuálna a ak v sebe obsahuje prirodzene a 

nekonečne jedinečný, odlišný a individuálny prvok alebo časticu, ktorou Som ju 

obdaril, potom v tom prípade taká túžba zdieľať seba s ostatnými napĺňa 

požiadavku Mojej túžby zdieľať Seba Samého/Samu so všetkými v absolútnom 

zmysle. 

Čo musíte v tomto prípade pochopiť, je to, že Seba nemôžem zdieľať v absolútnom 

zmysle so žiadnou relatívnou sentientnou entitou. Také zdieľanie by tú entitu 

zabilo. Pretože Som však stvoril nekonečné množstvo sentientných entít, obdariac 

ich Svojimi rôznymi prvkami a časticami, prostredníctvom všetkých nich, 

pomocou nich a s nimi, keď zdieľajú sami seba so všetkými ostatnými, pričom 

Som neustále prítomný, všetky aspekty Mojej Absolútnej Prirodzenosti sú popri 

tom, ako sú prerozdeľované medzi všetky sentientné entity, zdieľané s nimi 

všetkými. Tento spôsob zdieľania plní Moju najväčšiu túžbu — zdieľať so 

všetkými všetko, čo Mám a čím Som. Táto túžba sa odráža v túžbe všetkých 

sentientných entít byť spolu, byť vo vzájomnej spoločnosti a deliť sa nielen o seba 

samých, ale aj o výtvory svojich tvorivých snáh (umenie, hudbu, atď.). Takto je to 

v pozitívnom stave. A takto sa veci odzrkadľujú alebo takto by sa mali 

odzrkadľovať v životoch Mojich predstaviteľov. Vaša túžba byť vzájomne spolu a 

deliť sa vzájomne o seba a o svoje výtvory, nech sú akékoľvek, pochádza z tohto 

usporiadania. Toto je dôvod, prečo, keď máte veľmi málo možností byť 

v spoločnosti Mojich predstaviteľov, cítite smútok a túžite byť s nimi a deliť sa 

s nimi o všetko, čo máte, čo tvoríte a akí ste. A byť takíto alebo túžiť po tom, aby 

ste boli takíto, je správne. 

Dokonca aj tvory v negatívnom stave a ľudia majú množstvo túžob, ktoré pramenia 

z pôvodného pseudo-obdarenia ich fabrikátormi. Ich túžby sú, samozrejme, vo 
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väčšine prípadov negatívnej povahy: byť materiálne bohatý, mať moc, byť 

v riadiacej pozícii, vládnuť, byť v porovnaní s ostatnými nadriadený, a podobné, 

všetko negatívne túžby. Toto bolo zavedené ako protiklad k tomu, ako sú túžby 

štruktúrované v pozitívnom stave. A toto je všetko, čo je o tejto téme potrebné 

povedať. V tomto momente by Som odporučil, Peter, aby sme pre dnešok skončili 

a aby sme si dali pár dní prestávku, ak je to potrebné a želateľné. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. Plne som ho pochopil. Budem 

sa riadiť Tvojou radou a tým, čo navrhuješ, pokiaľ, samozrejme, ku mne neprídu 

nejaké otázky multivesmírneho významu. 
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Sto Osemnásty Dialóg 

20. októbra 1999 

Peter: Nuž, minulý večer od nás odišiel Manfred a vrátil sa do Nemecka. Bola to 

veľmi milá a plodná návšteva. Veľmi sme sa jeho návšteve tešili. Nazdávam sa, že 

na mnohých úrovniach bytia a existencie a pseudo-bytia a pseudo-existencie sa 

počas jeho návštevy vykonala nejaká veľmi dôležitá práca. Chcel by Si sa teraz 

venovať tejto záležitosti, alebo niečomu inému, o čom Sa domnievaš, že sa tomu 

potrebujeme najskôr venovať? Najradšej by som Ťa nechal, aby Si to prevzal a aby 

Si nám oznámil čokoľvek, čo Si želáš. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si Mi to prenechal, aby Som hovoril prvý. 

Než sa budeme zaoberať skutočným významom Manfredovej návštevy u teba 

v Santa Barbare, ako aj v Atascadero u niektorých ďalších jedincov, rád by Som sa 

stručne zmienil o niečom inom. Týka sa to určitého vyhlásenia uvedeného 

v predošlom Dialógu (117) ohľadom počtu Mojich predstaviteľov na planéte Nula, 

ako aj ohľadom počtu obyvateľov, ktorí ju v súčasnosti obývajú. Niektorí z vás to 

vyhlásenie vzali akosi v kvantitatívnom zmysle, ignorujúc jeho duchovnú 

konotáciu a dôraz na nekvantitatívny význam toho čísla. 

Ako vieš, v pozitívnom stave nijaké štatistiky neexistujú. Takže, keď hovoríme o 

číslach a ak sa tieto čísla týkajú čohokoľvek pozitívnej povahy, v tomto prípade 

Mojich pravých predstaviteľov nachádzajúcich sa na planéte Nula, na žiadne 

vyhlásenie tejto povahy tie čísla nemožno aplikovať v kvantitatívnom meradle. 

Musíte sa pozerať na duchovnú súvzťažnosť a význam akéhokoľvek takého 

číselného označenia, a nie na jeho kvantitatívny alebo štatistický obsah. V tomto 

prípade, keď hovoríme, že je na planéte Nula sedemtisíc jedincov, ktorí sú buď 

otvorene, alebo skryte Mojimi pravými predstaviteľmi, neznamená to v skutočnosti 

sedemtisíc v štatistickom zmysle. Znamená to, že jestvuje presný počet jedincov, 

ktorý je potrebný pre zachovanie spojenia tejto planéty s pozitívnym stavom a pre 

dosiahnutie Mojich cieľov a uskutočnenie Mojich plánov, ktoré mám ohľadom jej 

osudu a výsledku. V tomto zmysle teda číslo sedem znamená plnosť takej 

prítomnosti, ani viac, ani menej, ale presne toľko, koľko je potrebné a presne za 

tým účelom, ako je potrebné. Z toho dôvodu môže byť skutočný štatistický alebo 

kvantitatívny počet Mojich pravých predstaviteľov na planéte Nula oveľa menší, 

alebo oveľa väčší, v súlade s potrebami, ktoré mám na Mysli. Odporúča sa vám, 

aby ste sa nezaoberali takými číslami z hľadiska ich štatistického značenia alebo 

významu. 

Naproti tomu, situácia s predstaviteľmi negatívneho stavu a s transmogrifikovaný-

mi ľuďmi na tejto planéte je v tomto ohľade úplne iná. V ich prípade platia obe 

označenia — štatistické alebo kvantitatívne, ako aj súvzťažné a duchovné. Dôvod, 

prečo je to u nich tak, je ten, že negatívny stav zahalil svoj život do čísel, štatistík a 

do veľkých množstiev, ignorujúc akúkoľvek potrebu brať do úvahy jednotlivých 
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jedincov v ich jedinečnostiach a odlišnostiach. V ich prípade teda šesť miliárd 

skutočne znamená šesť miliárd jedincov, okrem faktu, s čím duchovne súvzťaží 

číslo šesť. 

Vymažte teda, prosím, zo svojej mysle akúkoľvek predstavu štatistických alebo 

kvantitatívnych označení alebo významov, pokiaľ ide o počet Mojich pravých 

predstaviteľov prítomných na planéte Nula. Inak by ste mohli zistiť, že sa hrubo 

mýlite. V tom prípade by ste sa stali terčom renegátov, ktorí by vás doviedli 

k tomu, že by ste v tomto ohľade prijali skreslenia, alebo dokonca úplné lži. A to je 

všetko, čo Som chcel povedať ohľadom tejto jednotlivej záležitosti. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto aktuálnu pripomienku. To ľudská časť 

našej prirodzenosti sa rada zaoberá číslami z hľadiska ich absolútneho 

matematického určenia. Ako to vidím ja, toto je opäť záležitosť videnia vecí na 

scéne, a nie za ňou. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, máš pravdu. A teraz sa venujme niektorým ďalším 

záležitostiam, ktoré treba uviesť do tvojej pozornosti a do pozornosti všetkých 

ostatných čitateľov. Vnímam v tebe nejaké stavy úzkosti, Peter, ohľadom obsahu 

týchto záležitostí. Pre teba sú trochu nepríjemné, pretože veci sa na tvoje veľké 

sklamanie doposiaľ nevyvinuli presne tak, ako si očakával, čo je, zdá sa, v rozpore 

s tým, čo bolo o nich povedané v Sto Jedenástom Dialógu na jeho úplne poslednej 

strane, ktorá sa týkala Margaret. Pýtaš sa, prečo bolo v tom Dialógu naznačené 

niečo také, ak je v súčasnosti realita v tomto ohľade tak trochu iná. 

Analyzujme si to vyhlásenie. Vždy, keď ti niekto povie, že sa priznáva ohľadom 

svojej pravej prirodzenosti alebo poslania — ako to bolo v prípade s Margaret, keď 

zavolala Glórii a tebe — bez ohľadu na to, či to myslí skutočne vážne alebo nie, na 

základe faktora takého priznania má samotný faktor toho priznania v očiach 

všetkých obyvateľov pozitívneho stavu a v Mojich očiach Osobne čisto pozitívnu 

konotáciu. Je to prvý krok, dôležitý predpoklad toho, aby sa stalo niečo dôležité. 

Dokonca aj keď sa to niečo nestane okamžite, možno dokonca ani počas tvojho 

života na planéte Nula, napriek tomu to buduje základ, na ktorom je nielen možné, 

ale na ktorom sa aj stane pravou realitou spasenie alebo konverzia takej osoby do 

pozitívneho stavu. Toto je dôvod, prečo sme v Dialógu 111 naznačovali, že 

,význam tejto udalosti je nesmierny‘. A ,že sa dosahuje a ustanovuje niečo nové a 

odlišné, výlučne v pozitívnom zmysle tých slov‘. Súčasne tam však bolo uvedené, 

že ,pretože sa toto nové a odlišné práve odvíja, pravý a dôležitý význam toho (toto 

som zvýraznil Ja!) ešte nemožno zjaviť‘. 

Problémom tvojho vnímania tej udalosti alebo jej možného výsledku, či toho, čo 

bolo o nej povedané z našej perspektívy, z perspektívy pozitívneho sveta, bolo to, 

že si ju pochopil časopriestorovým spôsobom, a nie  bezčasovým a 

bezpriestorovým spôsobom. Aplikoval si ju ako okamžitý možný výsledok a 
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dôsledok, typickým ľudským spôsobom. Bolo to dovolené kvôli naučeniu sa 

nejakých dôležitých lekcií. 

A tu prichádza Manfredova rola, ktorú hral v tomto ohľade. Ako vieš, Manfredovo 

určenie, podľa toho, s čím slovo ,Manfred‘ duchovne súvzťaží v jeho jednotlivom 

prípade, a len v jeho jednotlivom prípade, možno, medzi mnohými inými vecami, 

definovať ako — zmierovateľ, tvorca pokoja a hľadač faktov. V tomto jednotlivom 

prípade bol na misii hľadania faktov, aby určil, či jestvuje nejaká báza na 

nastolenie zmierenia a vytvorenie pokoja. Nemôžeš dosť dobre nastoliť nejaké 

zmierenie a pokoj, pokiaľ najprv nezistíš, či pre to existujú nejaké dispozície a 

základy. 

Cieľom takej roly, akú mal v tomto ohľade Manfred, bolo nájdenie pravdy. Nech 

by bol výsledok takej misie akýkoľvek, pokiaľ skutočne bola pevne stanovená 

pravda, ako to bolo v tomto prípade, mala nesmierny význam a zmysel. Spomeň si, 

prosím, na Moje vyhlásenie: ,A spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí.‘ Aj keď je 

z tvojej ľudskej pozície pravda bolestivá, a nie je taká, ako by si chcel, alebo sa 

doposiaľ nezrealizoval očakávaný výsledok, napriek tomu bola pravda pevne 

stanovená a misia bola teda úspešne vykonaná. V tom prípade sa teda každý 

v pozitívnom stave nesmierne potešil, bez ohľadu na súčasný stav mysle alebo 

pozíciu toho jedinca, ohľadom ktorého bol stanovený pravý duchovný stav a jeho 

pravda. Pre členov pozitívneho stavu nie je nič povznášajúcejšie, než objavenie a 

stanovenie pravdy ohľadom akejkoľvek záležitosti o komkoľvek či čomkoľvek. A 

o toto všetko išlo vo vyhlásení v Dialógu 111. 

Aký bol teda výsledok Manfredovej návštevy v jeho role na misii hľadania faktov, 

súc tiež vyslancom v tvojom i našom mene, Peter? Úplne prvým výsledkom bol 

zmätok z jeho strany ohľadom toho, čo počul a čo vyšlo najavo počas jeho 

interakcie s Margaret. Samotný fakt, že bol zmätený, naznačuje, že veci nie sú také, 

ako ste obaja očakávali. Bolo mu úplne jasné, a my z našej pozície tento fakt 

potvrdzujeme, že medzi tým, čo hovorím Ja v týchto Dialógoch, a tým, čo 

povedala ona Manfredovi, existujú vážne kontradikcie. A až po svojom príchode 

z tej návštevy späť do Santa Barbary, keď si Manfred čistil nohy od čierneho 

dechtu, ktorý sa mu na ne nalepil počas ich spoločnej prechádzky na pláži, si 

uvedomil pravý duchovný súvzťažný význam tej černe a toho, aké bolo ťažké 

zbaviť sa jej. Skrz tento súvzťažný význam vám obom začalo byť jasné, že v jej 

mysli ešte stále prevládajú skreslenia a lži a že jej vnímanie pravej duchovnej 

reality je naďalej pokrivené, či úplne falošné. Tento faktor sa odrazil v Glóriinych a 

tvojich pocitoch nepohody, Peter, pár minút po tvojom telefonickom rozhovore 

s Margaret. 

Pozrime sa na niektoré veľmi dôležité duchovné záležitosti, ktoré možno vyvodiť 

z toho, ako sa skutočne majú veci za scénou a v reálnom svetle a chápaní 

pozitívneho stavu. Predovšetkým, u niektorých jedincov existuje nebezpečná 

tendencia ospravedlňovať, odôvodňovať alebo opodstatňovať to, že sú agentmi 
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negatívneho stavu, alebo teraz jeho predstaviteľmi. K tomuto ospravedlňovaniu, 

opodstatňovaniu a odôvodňovaniu dochádza kvôli faktu, že Ja osobne som veľakrát 

uviedol, že každý, nech je to ktokoľvek a nech je v akejkoľvek role, je taký na 

základe osobnej a individuálnej dohody so Mnou, alebo na základe Môjho 

výlučného dovolenia. Je úplná pravda, že všetko v bytí a existencii a pseudo-bytí a 

pseudo-existencii je buď na základe našej vzájomnej dohody (v prípade 

predstaviteľov Môjho pozitívneho stavu), alebo výlučne na základe Môjho 

dovolenia (v prípade predstaviteľov negatívneho stavu). Je tiež absolútna pravda, 

že nikto nie je naveky stratený, nech je to ktokoľvek alebo nech urobil alebo urobí 

čokoľvek. Nikto však nikdy nepovedal alebo neprišiel na myšlienku, že kvôli tejto 

dôležitej dohode alebo dovoleniu by niekto mohol ospravedlniť, opodstatniť alebo 

odôvodniť to, čím je alebo čo robí. Toto sú dve úplne rozdielne veci. 

Pozrime sa na túto záležitosť bližšie a z trochu odlišnej duchovnej perspektívy. 

Aký bol pravý dôvod dovolenia prikročiť k aktivácii negatívneho stavu? Počas 

transmisie Môjho Nového Zjavenia, a najmä v týchto Dialógoch (pozrite si 

napríklad Dialógy 89 a 90, posledné dva moskovské Dialógy) bolo zjavených 

množstvo takých dôvodov. Tie zjavené dôvody sa pozerali na potrebu aktivácie 

negatívneho stavu z duchovno-filozofickej perspektívy. Sú plne platné a plne 

aktuálne. Nepozreli sme sa na ne však z duchovného, eticko-morálneho hľadiska. 

Prečo bolo vôbec nutné aktivovať negatívny stav, ak som Ja, Kto je Absolútny, 

poskytoval všetkým sentientným entitám uistenie, že sú v pozitívnom stave, že 

život pozitívneho stavu, ako ho zažívajú oni, bol skutočne a popravde pozitívny, 

pretože, koniec koncov, Ja som bol/som Absolútna Pozitívnosť, a preto Som 

nemohol vyjadriť a nastoliť nič iné než pozitívnosť? 

Čo tu kvôli takejto situácii máte? Na jednej strane Som im všetkým neustále 

poskytoval opätovné uistenie, že sú v pozitívnom stave; na druhej strane však, súc 

relatívnej prirodzenosti, ešte stále žiadali o dovolenie aktivovať negatívny stav. 

Aký druh duchovnej morálno-etickej dilemy vyplýva z tejto situácie? Nedostatok 

dôvery a spoľahnutia sa na Moje Slová alebo na Moje opätovné uistenie! Ak 

neveríte tomu, čo vám hovorím a predkladám — pokiaľ ide o to, čo to je a čo to 

obsahuje — potom v tom prípade zo Mňa robíte v určitom zmysle klamára. 

V momente, ako to urobíte, fabrikujete úplne inú realitu, ktorá je v skutočnosti 

pseudo-realitou, a v dôsledku toho sa stávate tým, čo ste premietli na Mňa — 

klamárom. Na základe toho, že svoju pseudo-realitu prijmete ako pravú realitu, 

stávate sa klamárom. Len čo si začnete myslieť, že by Som mohol byť klamár, tým 

faktorom dávate vznik niečomu, čo sa v biblických termínoch nazýva — hriech. 

Toto je skutočná genéza takzvaných hriechov alebo, podľa nášho ponímania, 

všetkých problémov, ktorými je počas celej svojej histórie sužované ľudstvo na 

planéte Nula, ako aj všetci v Zóne Vymiestnenia, so všetkými jej príslušnými 

Peklami. 

Aké ospravedlnenie, opodstatnenie alebo odôvodnenie by ste mohli uviesť pre 

niečo také? Vôbec žiadne! V celom Mojom Novom Zjavení bolo veľakrát jasne 
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uvedené, že vôbec všetko, len čo sa zrodí idea toho, musí niesť svoje dôsledky, 

následky a výsledky. Aj keď z nášho hľadiska existencia negatívneho stavu a 

ľudského života nie je reálna, a je v skutočnosti ilúziou, napriek tomu pre tých, 

ktorí žijú vo svojich ohavnostiach a hnuse, je úplne reálna a hmatateľná. Pre 

každého jedinca platí viac subjektívne vnímanie a zažívanie než ich objektívna 

realita, ktorá môže ale aj nemusí byť reálna. Sú bieda, muky a utrpenie napríklad 

blúzniacich a halucinujúcich schizofrenikov pre nich neskutočnejšie len preto, že 

v takzvanej objektívnej realite neexistujú? Samozrejme, že nie. Pre nich sú reálne a 

pre nich to je to, čo platí, a nie vaše vyhlásenia a opätovné uistenia, že ich klamné 

predstavy a halucinácie sú neskutočné. Vidíte, čo myslím? 

Ako by ste mohli prepáčiť, ospravedlniť a odôvodniť čokoľvek vôbec, čo sa deje 

v celej histórii pseudo-bytia a pseudo-existencie negatívneho stavu a ľudského 

života, so všetkými tými strašnými, odpornými a opovrhnutiahodnými skutkami, 

vojnami, biedou, utrpením, mukami, krviprelievaním a všetkými ostatnými 

nevýslovnými a nepredstaviteľnými zverstvami a hnusom, ktoré tak prevládajú 

v prirodzenosti ich pseudo-života? Áno, bolo dovolené, aby sa to stalo, aby sa jasne 

ukázalo alebo jasne zobrazilo a demonštrovalo, čo sa stane, keď niektoré sentientné 

entity prídu s myšlienkou, že možno, len možno, Som klamár a podvodník, pretože 

nemajú žiadne porovnanie medzi svojím spôsobom života a nejakým iným typom 

života, ktorý by bol diametrálne odlišný a úplne opačný voči čomukoľvek, čo sa 

nachádza v ich súčasnom a jedinom živote. Pretože to však bol nemorálny, 

neetický a bláznivý prístup, bol neprepáčiteľný, neospravedlniteľný a 

neodôvodniteľný, za žiadnu cenu, nech bolo akokoľvek dohodnuté alebo dovolené, 

aby sa udial. Napokon, je tu ilustrácia a demonštrácia dôsledkov, následkov a 

výsledkov realizácie a aktualizácie tohto nemorálneho, neetického a bláznivého 

prístupu. Súčasne je to jasným vyjadrením alebo náznakom faktu, že nič, absolútne 

nič z tohto nemožno alebo sa nedá nijakým spôsobom prepáčiť, ospravedlniť či 

odôvodniť. 

Ako sa táto situácia týka akéhokoľvek jedinca, ktorý sa ocitol pred dilemou alebo 

poznaním, že bol/je agentom alebo predstaviteľom negatívneho stavu? Je jasné, že 

v tej role by aj pre ňu/neho plne platilo všetko, čo bolo práve naznačené vyššie. 

Koniec koncov, negatívny stav sa skladá z jedincov, ktorí sú na základe svojej roly 

a pseudo-životného štýlu zaviazaní šíriť skreslenia a lži, a tým napokon zlá a 

nepravdy, považujúc ich za dobré a pravdivé, a tak sú zaviazaní posilňovať, 

podporovať a zvečňovať pseudo-život negatívneho stavu, bez ohľadu na to, či si 

vedome uvedomujú alebo neuvedomujú, že to je to, čo stále robia. Preto — a 

nezáleží na tom, nakoľko je dohoda alebo dovolenie faktorom toho, že sú tým, kým 

sú a že robia to, čo robia — nemožno ich správanie, ich rolu, samotné ich bytie a 

existenciu nijakým spôsobom prepáčiť, ospravedlniť alebo odôvodniť. 

Vezmúc do úvahy, čo všetko rozpútala aktivácia negatívneho stavu a ľudského 

života v celom Mojom Stvorení a vo všetkých aspektoch jeho bytia a existencie a 

koľko reštrikcií, obmedzení a bezpečnostných opatrení bolo potrebné zaviesť kvôli 
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ich vražednému, netolerantnému, šialenému a deštruktívnemu pudu; a vezmúc do 

úvahy, že každý jedinec podieľajúci sa na ich pseudo-živote je nositeľom tejto 

nutnosti, z toho dôvodu sú oni všetci vinní z nevýslovných zločinov voči všetkým 

sentientným entitám, ako aj voči sebe samým. Neexistuje žiadne objektívne, ba 

dokonca ani subjektívne ospravedlnenie, opodstatnenie a odôvodnenie ničoho tejto 

povahy. A toto je duchovná, morálno-etická dilema tejto situácie. V tom prípade 

teda — je nejaké východisko z tejto strašnej situácie? 

Keby sme mali posudzovať celé usporiadanie a všetky výtvory, vynálezy a pseudo-

životný štýl negatívneho stavu a ľudského života z pozície toho, čo rozpútali 

v celom Mojom Stvorení, a keby malo byť toto posudzovanie učinené na základe 

všetkých dôsledkov, následkov a výsledkov ich manifestácie, a keby malo byť toto 

posudzovanie učinené z duchovného, morálno-etického zreteľa, potom v tom 

prípade, keď hovoríme o nevýslovných zločinoch, každý, kto sa na nich zúčastňuje, 

by musel byť odsúdený ísť na večnosť do Pekiel, aby znášal všetky dôsledky 

svojich činov, ako to predpokladá biblické chápanie tejto situácie. Takto sa všetky 

tie vyhlásenia v Biblii a v ostatných takzvaných svätých knihách dostali k 

myšlienke večného trestu. 

A tu prichádza záležitosť Mojej Bezpodmienečnej Lásky, Múdrosti, Milosrdenstva, 

Odpustenia, Súcitu, Pochopenia, Akceptovania, Láskavosti, Úcty, Ocenenia a 

podobných faktorov, zakotvených v Mojej Absolútnej Pozitívnej Novej 

Prirodzenosti. Na základe ich faktora bola vydláždená cesta, ktorá každému, kto je 

polapený v negatívnom stave a v jeho ľudskom živote, poskytuje príležitosť dostať 

sa z neho von a konvertovať do pozitívneho stavu. Sú určité presne definované 

kroky, na základe ktorých je táto konverzia možná. Tieto kroky sú aplikovateľné 

na každého jedinca, ktorý je v negatívnom stave alebo ktorý je jeho 

predstaviteľom. A dovoľ Mi, aby Som vám dopredu niečo povedal: Neexistujú 

žiadne iné kroky alebo spôsoby, či prostriedky, ktoré by niekomu umožnili dostať 

sa z negatívneho stavu von, nech si hovorí, čo kto chce a nech by ktokoľvek chcel 

použiť akékoľvek iné prostriedky alebo spôsoby. Môžem vás uistiť, že akékoľvek 

iné kroky, prostriedky, spôsoby či čokoľvek, nielenže by vás nedostali von 

z negatívneho stavu, ale len by vás do neho zaviedli hlbšie. A to bez ohľadu na to, 

aký dobrý a príjemný by sa vám zdal váš dočasný stav. Spomínate si na Moje 

vyhlásenie v Evanjeliu o vchádzaní vrátami? Každý, kto vchádza inými vrátami, 

než sú vráta, ktoré som určil Ja (Ja som jediné vráta!), je zlodej a lúpežník. Zlodej a 

lúpežník by len posilňoval pseudo-bytie a pseudo-existenciu negatívneho stavu, 

bez toho, aby bol niekedy schopný vstúpiť do pozitívneho stavu alebo, ako 

hovoríme my, byť konvertovaný do pozitívneho stavu. 

Takže, aké kroky, prostriedky alebo spôsoby musí každý, kto odhalí, že je 

predstaviteľom negatívneho stavu, uplatniť? Úplne prvým krokom je uznanie a 

prijatie faktu, že je takým predstaviteľom. Po zistení tohto faktu má veľmi 

dôkladne sám/sama seba preskúmať a prekontrolovať, aby tento fakt určil zo 

svojho vlastného vnútra. Inými slovami, nedospieva k tomuto prijatiu preto, že to 
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hovorím Ja, alebo že to hovorí Moje Nové Zjavenie, ako to napríklad tebe, Peter, 

naznačila Margaret, ale preto, že je to objektívny fakt určený na základe procesu 

preverenia, preskúmania a prebádania seba samého/samej. Akýkoľvek iný spôsob, 

ako dospieť k takému záveru, by bol len na základe vnútenia, a nie na základe 

vlastnej slobody voľby, čo sa týka určenia pravdy o tejto vážnej záležitosti. Keby 

to bolo na základe vnútenia, v tom prípade by vnútrajšku dotyčného, kde sa to 

počíta, nemohli byť privlastnené alebo prisvojené žiadne kroky ku konverzii. Ešte 

raz, v tom prípade by konverzia bola len zdanlivá, navonok, nie však zvnútornená, 

a dotyčný nielenže by bol naďalej predstaviteľom negatívneho stavu, ale vniesol by 

do Môjho Nového Zjavenia skreslenia, lži, zmätok a všetky ostatné atribúty 

negatívneho stavu, obsiahnuté vo svojich mylných ideách, ktorými by ho 

mimovoľne kontaminoval a učinil bezobsažným čokoľvek, čo je v ňom zahrnuté 

alebo zjavené. 

Len čo každý v tejto situácii dospeje k tomuto plnému uvedomeniu a akceptovaniu, 

naznačujúcemu mu/jej, že je skutočne predstaviteľom negatívneho stavu a že sa 

skutočne zámerne a na základe voľby inkarnoval na túto planétu či kdekoľvek inde 

v Zóne Vymiestnenia, s určitým presne definovaným poslaním, ktorého povahou 

bolo akýmikoľvek dostupnými prostriedkami a spôsobmi zvečňovať, šíriť, 

realizovať a vnucovať všetko, čo sa nachádza v prirodzenosti negatívneho stavu, 

možno aktivovať druhý krok. V tomto kroku musí dotyčný zažiť silné pocity 

ľútosti a uznanie a prijatie faktu, že nech by jeho/jej rola a poslanie boli/sú 

v akejkoľvek miere alebo v akomkoľvek rozsahu na základe možnej dohody so 

Mnou alebo na základe Môjho dovolenia, neexistuje absolútne nijaké 

ospravedlnenie, opodstatnenie a odôvodnenie pre jeho/jej rolu, poslanie, úlohu a 

pre čokoľvek, čo urobil alebo robí — nech sa jeho/jej rola a skutky zdajú byť 

akokoľvek dobré a akokoľvek cnostné či pozitívne v jeho/jej vlastných očiach či 

vnímaní, alebo v očiach a vnímaní ostatných, jemu/jej blízkych. 

Ak jedinec dospeje do tohto bodu uvedomenia a akceptovania, stáva sa spôsobilým 

pre to, aby na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby a vo všetkej svojej 

skromnosti, pokore a poníženosti poprosil osobne Mňa o uplatnenie Môjho 

Bezpodmienečného Milosrdenstva, Odpustenia, Súcitu, Empatie, Pochopenia, 

Láskavosti, Akceptovania, Tolerantnosti, Ocenenia a všetkého ostatného, čo je za 

týmto účelom potrebné. Súčasne Ma môže poprosiť, aby Som ho/ju oslobodil od 

všetkých nesprávnych, skreslených, falošných, zlých a negatívnych ideí, poňatí, 

vnímaní, chápania či čohokoľvek, čo má, čo presiaklo do jeho/jej mysle a čo 

prostredníctvom neho/nej využíval negatívny stav, aby cez a prostredníctvom 

neho/nej znečistil, otrávil, kontaminoval, podkopal a vyvrátil Moje pravdivé Idey, 

Princípy, Pojmy, Vyhlásenia a všetko ostatné, čo činím a čo uvádzam v celom 

Mojom Novom Zjavení (vo všetkých jeho troch zdrojoch), a aby dostal priamo odo 

Mňa veľkú dávku pravej vnútornej intuície, ktorá by mu/jej umožňovala rozlišovať 

medzi pravdou a lžami, a ktorá by mu/jej umožňovala, aby plne a bezpodmienečne 

prijal všetko, čo je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení. 
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Po predložení takej prosby by prijal/a Moje bezpodmienečné milosrdenstvo a 

odpustenie, a na základe toho by bol/a schopný/schopná odpustiť aj sám/sama sebe 

a preukázať si milosrdenstvo. V dôsledku tohto faktu by mu/jej nebolo vôbec ani 

pripomínané, ani prisvojené nič z minulosti, zo starého, z negatívneho a zlého, 

pokiaľ by sa, samozrejme, sám/sama na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a 

voľby opäť nevrátil/a späť, aby sa stal/a predstaviteľom negatívneho stavu — 

veľmi nepravdepodobný scenár, pokiaľ by svoju prosbu myslel/a skutočne úprimne 

a z hĺbky svojho srdca a mysle. 

V tomto časovom bode by taká osoba vstúpila do Novej Školy, buď pokiaľ by ešte 

bola na tejto planéte (v tom prípade bez jeho/jej vonkajšieho vedomého 

uvedomenia), alebo počas jeho/jej pobytu v duchovnom svete (v tom prípade 

s jeho/jej plným vedomým uvedomením a spoluúčasťou). Počas jeho/jej účasti 

v Novej Škole by došlo k procesu pravej duchovnej transformácie a uskutočnila by 

sa plná konverzia do pozitívneho stavu. 

Jedným zo základných nutných predpokladov pre konverziu do pozitívneho stavu, 

ktorý som Ja osobne spomenul veľakrát predtým, je prijatie a aplikovanie všetkých 

princípov Môjho Nového Zjavenia. Ako si spomínate, niekoľkokrát sme uviedli, že 

každý môže byť konvertovaný do pozitívneho stavu jedine pomocou Mojej Novej 

Prirodzenosti a Môjho Nového Zjavenia. Akýkoľvek pokus urobiť to nejakým 

iným spôsobom, ako bolo uvedené vyššie, by z vás urobil zlodeja a lupiča. Moja 

Absolútna Nová Prirodzenosť a Moje Nové Zjavenie, ktoré z Nej pramení, je 

jedinou cestou, jedinými vrátami a jediným prostriedkom na uskutočnenie takej 

konverzie. 

Ak si nejakou náhodou myslíte, že tí pseudo-tvorcovia, ktorí konvertovali do 

pozitívneho stavu, učinili nejaké iné kroky než tie, ktoré boli naznačené vyššie, 

potom sa veľmi mýlite. Museli nimi prejsť ako každý iný. A verte Mi, vykonať to 

nebolo pre nich ľahké, kvôli ich tisícročnej nadradenosti, ktorú si voči všetkým 

ostatným a všetkému ostatnému osvojili. Také pojmy ako skromnosť, pokora a 

poníženosť, základ, na ktorom sa môže uskutočniť konverzia, boli veľmi vzdialené 

ich mentalite a osobnostnému uspôsobeniu. Plne však uznali a prijali ako 

neoddiskutovateľný fakt, že to, čo robili a ako to robili, bolo nevýslovným 

zločinom a že nech je akokoľvek a nech sme s týmto všetkým akokoľvek súhlasili, 

z duchovno-morálnej a etickej perspektívy neexistovalo nijaké ospravedlnenie, 

opodstatnenie a odôvodnenie pre aktivovanie negatívneho stavu. 

Ďalšie skreslenie, ba dokonca vyložená lož sa zviditeľnila, keď bolo učinené 

vyhlásenie, že neexistuje nijaká potreba konvertovať do pozitívneho stavu, pretože 

takú potrebu nahradila konverzia na pravého ľudského tvora, bez jeho negatívnej 

konotácie. Tento názor vedie k ďalšiemu, ešte nebezpečnejšiemu skresleniu a lži. 

Podľa neho sa predpokladá, že členovia Nového Vesmíru a samotný Nový Vesmír 

sú v procese absorbovania celého pozitívneho stavu, činiac každého v ňom pravým 

ľudským tvorom, úplne tak nahradzujúc pozitívny stav, ako aj akýkoľvek ďalší 
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spôsob a prostriedky manifestácie nekonečných počtov odlišných, jedinečných a 

individualizovaných entít, ktoré boli pôvodne stvorené do svojich vlastných 

jedinečných a neopakovateľných identít. Inými slovami — vedúc k nastoleniu 

tupej, nudnej, neinšpirujúcej, nemotivujúcej a neproduktívnej uniformity všetkých 

a všetkého, bez akejkoľvek predstavy nekonečných rozmanitostí jedincov, 

jedinečností a odlišností. Znovu, nevedúc nikam inam než k opätovnému 

nastoleniu plnosti pseudo-života negatívneho stavu. 

Dovoľ Mi, aby Som vám niečo povedal o zdroji tejto vyloženej a hanebnej lži: 

Spomínaš si, keď sme hovorili o tom, ako renegáti napodobňujú pseudo-tvorcov vo 

všetkom, čo robia a čo podnikajú? A ako renegáti vyfabrikovali svoj vlastný kvázi 

pseudo-nový vesmír so všetkými jeho čudnými, šialenými a nepredstaviteľnými 

tvormi a sub-tvormi? Nuž, prednedávnom poverili určitý kontingent tých tvorov, 

aby zaujali rolu predstaviteľov pravého Nového Vesmíru a aby sa napojili na 

určitých jedincov, ktorí boli/sú z nesprávnych alebo nevhodných dôvodov takým či 

onakým spôsobom spojení s Mojím Novým Zjavením, a vnukli ich mysliam 

myšlienku, že nikto už viac nemusí konvertovať do pozitívneho stavu, pretože 

každý v Mojom Stvorení bude konvertovaný na pravého ľudského tvora; a že Nový 

Vesmír nahradí Môj pozitívny stav. Aká je to ohavná úchylka od pravdy v tejto 

veci! Každý, kto je obeťou takých myšlienok, je úplne a kompletne pod vplyvom a 

v otroctve zmieneného kontingentu tých tvorov. Takej osobe by Som odporučil 

niečo, čo Som obrazne vykreslil v Zjavení 3:18, citujem: ,Radím ti, aby si odo Mňa 

kúpil zlato prečistené v ohni, aby si mohol zbohatnúť; a biele rúcho, aby si sa 

mohol zaodieť, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty; a potri si oči očnou masťou, 

aby si videl.‘ Symbolika tejto rady by mala byť jasná každému s otvorenou 

mysľou, bez akejkoľvek potreby interpretovať ju. 

Analyzujme si túto nebezpečnú pseudo-myšlienku trochu hlbšie: Táto myšlienka 

vytĺka kapitál z faktora Mojej Novej Prirodzenosti. Ako viete, katalyzátorom pre 

získanie a nastolenie tejto Prirodzenosti bolo Moje ľudské telo a to, s čím 

duchovne súvzťažilo, ktoré Som veľmi špeciálnym a nezvyčajným procesom učinil 

Božským. A teraz, snahou renegátov je v tomto ohľade to, aby pokrivili a 

zredukovali esenciu a substanciu Mojej Novej Prirodzenosti na ten Ľudský Aspekt 

Môjho Božského. Inými slovami, hovoria, že z praktického hľadiska Som sa vzdal 

celej Svojej predošlej Prirodzenosti a zamenil Som ju alebo nahradil len samotnou 

Ľudskou Prirodzenosťou, nemajúc už viac žiadne iné aspekty. Keby ste sa na túto 

myšlienku pozreli bližšie, viedlo by vás to k nevyhnutnému a logickému záveru, že 

Som sa vo Svojej Prirodzenosti stal tiež relatívnym, vzdajúc sa tak Svojej 

Absolútnosti. Keby sa toto malo stať, negatívny stav by svoj prípad vyhral, pretože 

by v bytí a existencii nebolo k dispozícii nič, čo by malo Absolútnu Hodnotu, a 

preto by nemohol existovať ani nijaký pozitívny stav. Nakoniec, predpokladá sa, že 

pozitívny stav môže pochádzať len z bytia a existencie Absolútneho Stavu, ktorý je 

postulovaný ako Absolútna Pozitívnosť. Ak Som sa teda vzdal Svojho 

Absolútneho Stavu, aby Som sa stal len Ľudským Tvorom, aj keď v jeho čisto 
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pozitívnej konotácii, v tom prípade Som anuloval pozitívny stav ako taký, alebo 

Som ho zredukoval na relatívne položenie, ktoré nemá šancu na svoje večné 

trvanie, rovnakým spôsobom ako negatívny stav. Kvôli tomu teda medzi týmito 

dvoma stavmi neexistuje nijaký rozdiel. A nielen to, ale Moje Ľudské vo svojej 

čisto pozitívnej konotácii je podvod, pokiaľ ide o jeho pozitívnosť, pretože nič 

relatívnej prirodzenosti nemôže byť pozitívne samo osebe a samo od seba, bez 

svojho Absolútneho Pozitívneho Zdroja. 

Táto falošná a bláznivá myšlienka však zabúda brať do úvahy, že ľudský aspekt 

Mojej Novej Absolútnej Prirodzenosti je len jedným malým dôležitým aspektom 

Mojej Prirodzenosti a že Moja Prirodzenosť, súc Absolútna, pozostáva 

z Nekončených Variet Aspektov, sídliacich a prameniacich v Mojej Absolútnej 

Duchovnej Mysli, v Mojej Absolútnej Vnútornej Mysli, v Mojej Absolútnej 

Vonkajšej Mysli a v Mojom Absolútnom, Nepomenovateľnom Jadre, z ktorého 

všetci a všetko žije a je nažive. Kvôli týmto Absolútnym Nekonečným Varietam 

jestvujú v bytí a existencii nekonečné variety vesmírov, ktoré sú zhrnuté pod 

názvom multivesmír, ako aj nekonečné variety sentientných entít, ktoré ich 

obývajú na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby. Nie je náhoda, že 

v posledných Dialógoch obšírne diskutujeme o záležitostiach individualít, 

jedinečností a odlišností, ako aj o Mojej Vlastnej Absolútnej Individualite, 

Jedinečnosti a Odlišnosti. K tejto diskusii došlo — medzi mnohým iným — pri 

predvídaní fabrikácie falošných a bláznivých ideí ohľadom redukcie všetkých a 

všetkého len na jeden malý aspekt Mojej Prirodzenosti — Jej Ľudský Aspekt. 

To isté platí o prirodzenosti Nového Vesmíru. Je pravda, že tento Nový Vesmír bol 

stvorený z Mojej Novej Prirodzenosti. Všimnite si však, prosím, že jeho stvorenie 

sa uskutočňovalo nielen z ľudského aspektu Mojej Prirodzenosti, hoci ten v tom 

procese zohrával dôležitú rolu, ale z celej Mojej Novej Prirodzenosti. Takže Nový 

Vesmír a všetci jeho členovia, aj keď sú skutočným stelesnením pravej ľudskosti, 

nie sú ohraničení len ňou, ale majú všetko ostatné, čo sa nachádza v Mojej Novej 

Absolútnej Prirodzenosti — v jej relatívnom stave. Tak, ako Moja Absolútna Nová 

Prirodzenosť nie je obmedzená len ľudským aspektom, ani Nový Vesmír a všetci 

jeho obyvatelia nie sú. V celku toho všetkého Nový Vesmír zaujíma len jeden 

dôležitý aspekt celého Stvorenia. Stvorenie nemôže byť ohraničené alebo 

zredukované len na jeden taký Vesmír. Jestvuje veľa iných aspektov, v skutočnosti 

jestvuje nekonečná rozmanitosť takých aspektov, ktoré každému Vesmíru dodávajú 

špecifickú, jedinečnú a vrodene unikátnu prirodzenosť. Tento faktor odráža Moju 

Absolútnu Novú Prirodzenosť. Funkciou Nového Vesmíru, ktorá pramení 

z funkcie Mojej Novej Absolútnej Prirodzenosti, je dať v jeho relatívnom stave 

konkrétny ilustračný a demonštračný príklad, o čo všetko ide ohľadom Mojej 

Pravej Prirodzenosti v Jej Absolútnom Stave. Robí to nie za účelom výmeny, 

náhrady alebo zrušenia jedinečnosti, individuality a odlišnosti každého Vesmíru a 

jeho príslušných obyvateľov, ale kvôli ich obohateniu a pozdvihnutiu v ich 
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vlastných individualitách, odlišnostiach a jedinečnostiach, činiac ich takými viac a 

viac, viac než kedykoľvek predtým. 

Okrem toho, z Nového Vesmíru sa na planétu Nula nikdy nikto fyzicky 

neinkarnoval. Ako si spomínaš, nezvyčajná pozícia a umiestnenie Nového Vesmíru 

sú také, že má plný priamy prístup ku komukoľvek či k čomukoľvek na tejto 

planéte — kedykoľvek je to potrebné a ak je to potrebné. Takže každý, kto prebýva 

na tejto planéte, prišiel buď z pozitívneho stavu, alebo z negatívneho stavu, alebo 

sa narodil pôvodne ako vlastný ľudský tvor. V každom prípade sem prišiel so 

svojou vlastnou, presne stanovenou totožnosťou a presne stanoveným účelom, 

ktorý nemožno vymazať alebo nahradiť niečím iným či niekým iným. Nezabúdajte 

na fakt, že každý jedinec takým či onakým spôsobom, to je jedno odkiaľ alebo 

z akej doby, nesie v sebe jedinečný, individualizovaný a nekonečne odlišný prvok 

alebo časticu, ktoré boli uvoľnené z Mojej Absolútnej Jedinečnej, Odlišnej a 

Individuálnej Prirodzenosti. Dokonca aj v prípade jedincov vyfabrikovaných silami 

negatívneho stavu prišli pôvodné energie, potrebné na ten účel, z Mojich 

Absolútnych Energií, ktoré udržiavajú a dodávajú život každému, kdekoľvek a 

v ktorejkoľvek dobe. V tých energiách sú zapustené Moje jedinečné, odlišné a 

individuálne prvky alebo častice, ktoré boli použité na fabrikáciu všetkých tých 

množstiev tvorov a sub-tvorov. To, že z tých prvkov alebo častíc ich fabrikátori 

odstránili akúkoľvek pozitívnu konotáciu, je úplne iný príbeh. Napriek tomuto 

odstráneniu však pôvodná predstava individuality, jedinečnosti a odlišnosti, ktorá 

tvorí jedinečnú totožnosť každého, bola v nich všetkých plne zachovaná. Tá 

totožnosť však bola zatlačená do hlbokých zákutí nevedomej mysle každého, aby 

sa dal vznik úplne inému účelu, než na ktorý bolo určené bytie a existencia 

pôvodnej totožnosti. 

Takže, čo skutočne znamenajú všetky tieto fakty? Znamenajú, že tu nejde o to stať 

sa takým, ako je niekto iný, v tomto prípade, aby sa niektorí skutoční ľudia stali 

takými, ako sú členovia Nového Vesmíru v niektorých z ich aspektov, alebo ako 

som Ja v Jednom z Mojich Aspektov; ale ide tu o vyvolanie pôvodnej pravej 

prirodzenosti toho prvku alebo častice, ktoré slúžili ako základ a báza, na ktorých 

bolo možné vytvoriť individualitu, jedinečnosť, odlišnosť a identitu jedinca, ktoré 

však fabrikátori všetkých v negatívnom stave natoľko znetvorili, potlačili a skryli, 

že bolo treba množstvo transformačnej práce, aby sa stali tým, čím by mali/majú 

byť. 

Pokiaľ ide o tých jedincov, ktorí prišli z pozitívneho stavu a ktorí sú buď otvorene 

alebo skryte Mojimi predstaviteľmi, ako aj o všetkých tých z pozitívneho stavu, 

ktorí zablúdili a ktorých nakazil negatívny stav a ktorí sa v dôsledku toho stali 

otrokmi negatívneho stavu, ľudské aspekty ich prirodzenosti vo všetkej svojej 

negatívnej konotácii budú z nich v príhodnom čase odstránené a bude vzkriesená 

ich pravá prirodzenosť, totožnosť, jedinečnosť, individualita a odlišnosť, aby 

produktívnym, konštruktívnym, tvorivým a jedinečným spôsobom udržali v chode 

ten prvok a časticu, ktorými som ich pôvodne obdaril Ja. V tomto ohľade musíte 
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pochopiť jednu dôležitú vec: Ten prvok alebo časticu nemožno nijakým 

spôsobnom vymeniť, vzdať sa jej alebo ju nahradiť. Možno ju však pozdvihnúť a 

obohatiť pomocou všetkých tých zážitkov bytia v ľudskej prirodzenosti a prijatia 

príkladu pravej ľudskosti od členov Nového Vesmíru, bez toho, aby ste sa niekedy 

pokúšali byť ako oni a im podobní, alebo bez toho, aby ste sa pokúšali obísť faktor 

konverzie do pozitívneho stavu. Taký pokus by sa rovnal vzdaniu sa svojej vlastnej 

totožnosti a prirodzenosti. A to by bolo duchovné cudzoložstvo. Cieľom je tu teda 

objaviť svoju pravú prirodzenosť a vrátiť sa k nej. Pritom si treba uvedomiť, že bez 

predošlej konverzie do pozitívneho stavu nie je možné, aby sa ktokoľvek stal 

sám/sama sebou v pravej realite svojej totožnosti. Spomínate si na veľmi dôležité 

vyhlásenie v Doplnku 3 v Koroláriách... ohľadom potreby vrátiť sa k svojej pravej 

prirodzenosti, ktorá pôvodne pramenila zo Mňa? A že táto snaha — vrátiť sa 

k svojej pravej prirodzenosti, a tým k svojej vlastnej individualite, jedinečnosti a 

odlišnosti — bude z vašej strany hlavnou snahou po zvyšok vášho života na 

planéte Nula? Aplikácia významu toho vyhlásenia teraz plne platí. Vtedy to bolo 

preto uvedené do vašej pozornosti, aby sa vyvrátili akékoľvek nesprávne, 

negatívne a lživé predstavy, že by ste sa mohli vzdať svojej pravej prirodzenosti, 

získať niečo iné, alebo obísť potrebu konverzie do pozitívneho stavu. 

Čo by sa stalo v prípade, že by taká vec bola možná — vymeniť alebo nahradiť 

svoju pravú prirodzenosť a jej individualitu, jedinečnosť a odlišnosť? V tom 

prípade by ste odvrhli Mňa vo vás, Ktorý/Ktorá je prítomný vo vašej jedinečnej, 

individuálnej a odlišnej totožnosti. A nielen to, ale každého v Mojom Stvorení by 

ste pripravili o to, aby mal Môj významný, jedinečný, individuálny a odlišný prvok 

alebo časticu, reprezentované a manifestované vami osobne a individuálne. Preto 

by vaším zámerom nemalo byť to, aby ste konvertovali na pravého ľudského tvora, 

vyhnúc sa konverzii do pozitívneho stavu, ale objavenie svojej pôvodnej 

prirodzenosti, než sa stala entitou negatívneho stavu, alebo než sa za akýmkoľvek 

účelom inkarnovala do ľudského života, a snaha o opätovné nastolenie tej 

pôvodnej prirodzenosti, aby ste sa mohli stať plnou manifestáciou jedného 

dôležitého prvku a častice Mojej Novej Prirodzenosti v jej nekonečnej, 

nenahraditeľnej, nezameniteľnej, jedinečnej, individuálnej a odlišnej prirodzenosti, 

ktorá tvorí vašu pravú totožnosť. Takým konaním by ste prispievali k prospechu a 

úžitku všetkých v Mojom Stvorení, vyvracajúc a odstraňujúc pseudo-život 

negatívneho stavu, ktorý je zakorenený v popieraní týchto faktorov. Ako teda 

z tejto značne dlhej rozpravy vidíš, Peter, Manfredova návšteva a jeho misia 

hľadania faktov nám umožnila, aby sme tieto životné, rozhodujúce a veľmi dôležité 

záležitosti uviedli do pozornosti každého a aby sme odhalili skutočnú pravdu, ktorá 

je za týmto všetkým. Niekoľko nedávnych Dialógov, zaznamenaných od doby jeho 

príchodu k tebe, bolo v skutočnosti inšpirovaných tým, čo reprezentuje vo svojej 

role zmierovateľa, tvorcu pokoja a hľadača faktov. A my všetci sme mu vďační, že 

svoju rolu a poslanie v tomto ohľade efektívne a úspešne plní. 
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Teraz je dôležité, že týmto jednotlivým Dialógom, ktorého zaznamenanie nie je pre 

teba ľahké, Peter, je všetkým, ktorí sa nachádzajú v tejto jednotlivej pozícii, 

presýtení takými lživými a bláznivými ideami, daná veľká príležitosť, aby na 

základe svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby napravili svoje cesty pomocou 

krokov opísaných vyššie. Ak by sa tak rozhodli, na základe toho faktora by boli 

oslobodení od vplyvu a z otroctva toho špeciálneho kontingentu renegátov, ktorí 

ho/ju kŕmia takými lživými a bláznivými ideami. A jediný spôsob, ako sa udržať 

čistý a oslobodený od nich, je prijatie, nasledovanie a praktizovanie ideí Môjho 

Nového Zjavenia v jeho troch zdrojoch, vždy veľmi dôkladne kontrolujúc, či je 

akákoľvek idea, ktorá doráža na vašu myseľ, v súlade s tým, čo bolo, je a bude 

v každom danom čase zjavené v Mojom Novom Zjavení. Ak nie je, môžem vás 

ubezpečiť, že neprichádza odo Mňa, nech by ste boli akokoľvek uisťovaní, že 

prichádza. V tom prípade by bolo jasné, že prichádza z podvodného renegátskeho 

zdroja. 

Nuž, Peter, myslím, že pre dnešok sme povedali dosť. Či bude potrebné k tejto veci 

pridať niečo ďalšie, budeš vedieť neskôr. V tomto časovom bode budeme čakať na 

reakciu na túto ponuku nápravy a na potrebu zmeny a konverzie na našu stranu 

alebo na stranu pozitívneho stavu u tých, ktorí sú v takej role, situácii a pozícii, ako 

bolo zjavené v Dialógu 108 a čiastočne v Dialógu 109. Zatiaľ sa budeme venovať 

nejakým iným záležitostiam, pokiaľ to bude potrebné a nutné. Nateraz však choď a 

oddýchni si a buď pokojný. Nebuď znepokojený ohľadom výsledku celej tejto 

situácie. Pamätaj si, pravda je v tej veci dôležitejšia než čokoľvek iné. Opakujem, 

,spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí‘. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za tento veľmi dôležitý a rozhodujúci rozhovor. 

Veľmi si ho cením. 
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Sto Devätnásty Dialóg 

25. októbra 1999 

Peter: Môj Pán Ježiš Kristus, aby som Ti povedal pravdu, mám ohromné ťažkosti 

pri zaznamenávaní Dialógov, ktoré sa týkajú správania a pozície niektorých 

špecifických jedincov, ktorí boli/sú takým či onakým spôsobom spojení s Tvojím 

Novým Zjavením a ktorí sú údajne pod vplyvom negatívneho stavu/renegátov. 

Hovoriť o nich a o ich duchovnom alebo pseudo-duchovnom postavení a o tom, čo 

propagujú svojimi spornými či dokonca duchovne nebezpečnými ideami, mi príliš 

pripadá ako vnucovanie z mojej strany. Koniec koncov, nemajú právo a výsadu byť 

takí, akí chcú a šíriť všetko, čo chcú, nech by to bolo akokoľvek lživé a duchovne 

nebezpečné? Ja osobne uprednostňujem pri zaznamenávaní týchto Dialógov 

riešenie takých záležitostí, ktoré sa netýkajú špecificky individuálneho postavenia, 

správania alebo pozície niekoho. Samozrejme, čo viem ja o tom, čo je v tomto 

ohľade najlepšie a najvodnejšie z Tvojho hľadiska, a nie z môjho? 

Pán Ježiš Kristus: Chápem a oceňujem tvoje obavy a ťažkosti v tomto ohľade, 

Peter. Boli by oprávnené a vhodné, keby sa týkali niekoho, kto nebol/nie je takým 

či onakým spôsobom zaangažovaný do Môjho Nového Zjavenia. Avšak 

v momente, keď máš niekoho, kto tvrdí, že je Mojím nasledovníkom, alebo kto 

predpokladá alebo si myslí, že je v kontakte so Mnou a že idey, ktoré šíri, 

prichádzajú odo Mňa, tie však neprichádzajú a on/ona nie je v kontakte so Mnou 

alebo s niekým z pozitívneho stavu, potom tu máš úplne inú situáciu. Toto platí 

najmä vtedy, keď mal/má taký jedinec silný vplyv na ostatných členov Môjho 

Nového Zjavenia alebo na Mojich predstaviteľov. Napokon, každého, kto 

skresľuje, falšuje, dezinterpretuje a odchyľuje sa od ideí Môjho Nového Zjavenia a 

kto tvrdí, že jej/jeho idey sú neoddeliteľnou súčasťou Nového Zjavenia, 

prichádzajúce priamo odo Mňa, je treba varovať ohľadom jeho/jej nesprávneho 

chápania, dezinterpretácie a toho, že je pod vplyvom negatívneho stavu/renegátov. 

Koniec koncov, hovoríme o Mojom Novom Zjavení! 

Sú tu tri záležitosti: Po prvé, také varovanie poskytuje tomu, kto je v tejto 

nepriaznivej pozícii, príležitosť napraviť svoje cesty a vzdať sa svojich skreslených 

a lživých ideí, vracajúc sa tak späť do pozitívneho stavu a k pravde Môjho Nového 

Zjavenia. Ako inak by mohol taký jedinec zistiť fakt, že je pod vplyvom 

negatívneho stavu? Ak si pevne presvedčený alebo neotrasiteľne veríš, že tvoje 

falošné a duchovne nebezpečné idey prichádzajú odo Mňa alebo od niekoho 

v pozitívnom stave, vôbec by si nepotreboval, netúžil alebo nemal žiadnu 

motiváciu vzdať sa ich. Uvedieš teda tieto fakty do jeho/jej pozornosti a ponúkneš 

mu/jej príležitosť vzdať sa jeho/jej duchovne negatívneho postavenia v tomto 

ohľade. Či na to budú brať ohľad alebo nie, to je už úplne iný príbeh. Toto je bod, 

v ktorom musia na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby učiniť 

rozhodnutie, či našu ponuku prijmú, alebo nie. 
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Po druhé, musí sa odhaliť pravda. Inak existuje nebezpečenstvo, že niektorí ďalší 

ľudia, ktorí poznajú takého jedinca, by ho/ju považovali za Môjho posla a mali by 

tendenciu súhlasiť s jeho/jej falošnými a skreslenými ideami len preto, lebo veria, 

že prichádzajú odo Mňa prostredníctvom takého jedinca, bez ohľadu na fakt, že 

veľmi často nechápu ani slovo z toho, čo im dotyčný jedinec hovorí alebo 

oznamuje. Koľkí ľudia ti povedali, Peter, že skutočne veria, že dotyčný jedinec je 

v kontakte so Mnou a že dôvodom toho, že nerozumejú ani slovo z toho, čo je 

obsiahnuté v myšlienkach, ktoré im oznamuje ten jedinec, je to, že je na duchovne 

oveľa vyššej úrovni chápania pravej reality duchovných faktov, než sú oni? Nuž, 

toto je skutočná lož tohto predpokladu. Toto je veľmi nebezpečný predpoklad, 

schvaľujúci falošné sebavnímanie a falošnú rolu dotyčného jedinca. Každý, kto 

hovoril alebo si myslel že je to tak, v skutočnosti upevňoval pozíciu dotyčného 

jedinca. V minulosti si mal dokonca aj ty, Peter, chvíľkové pochybnosti v tomto 

ohľade, ktoré ti hovorili, že možno, len možno, je tvoj vnem ohľadom toho jedinca 

nesprávny a že je celkom možné, že dôvodom toho, že si mal veľmi tiesnivé pocity 

ohľadom ideí vyjadrených tým jedincom, bolo to, že bol na oveľa vyššej duchovnej 

úrovni, než si bol vtedy ty. 

Čo musíte v tomto ohľade pochopiť, je to, že ak by bol niekto skutočne na 

takzvanej vyššej duchovnej úrovni než ktosi iný, také postavenie vtedy neznamená, 

že akékoľvek idey vyjadrené takým jedincom by boli nedosiahnuteľné, ťažko 

pochopiteľné či nepochopiteľné. Presný opak je pravdou: Čím je niekto duchovne 

vyššie, tým jednoduchšie a zrozumiteľnejšie sú jeho/jej idey, vyjadrenia, správanie, 

postoje či čokoľvek. A nielen to, ale taký jedinec by vo všetkej svojej skromnosti, 

pokore a poníženosti zostúpil na duchovnú úroveň ostatných a svoje duchovné idey 

by prispôsobil ich úrovni chápania a intelektu. 

Ak sú teda v tomto zmysle ,duchovné‘ idey niekoho tak zložité, spletité a mätúce, 

že nikto nedokáže pochopiť ich význam a obsah, alebo nikto nedokáže pochopiť, 

čo sa vám pokúšajú oznámiť, v tom prípade si môžete byť istí, že taký jedinec je 

buď pod vplyvom negatívneho stavu, alebo je vyloženým predstaviteľom 

negatívneho stavu. Len negatívny stav je schopný produkovať a oznamovať také 

zložité, spletité, mätúce a nepochopiteľné pseudo-duchovné idey. Toto je dôvod, 

Peter, prečo ti každý, kto prišiel do kontaktu alebo kto bol pod vplyvom dotyčného 

jedinca, hovoril, že nedokáže pochopiť ani slovo z toho, čo mu ten jedinec povedal. 

Chcem, aby ste všetci vedeli, že také úvahy, že je niekto na vyššej duchovnej 

úrovni než vy, sú jedným z najnebezpečnejších postojov, aké môžete zaujať. Toto 

je pre negatívny stav jedným z najobľúbenejších spôsobov, ako vás chytiť do 

pasce, aby ste uverili a prijali lži alebo nepravdy o komkoľvek či čomkoľvek. Ako 

by sa teda všetci dozvedeli, že je to tak, keby sme sa vyhýbali tomu, aby sme tieto 

fakty uviedli napríklad pomocou týchto Dialógov do pozornosti všetkých? Keby 

Som mal súhlasiť s tvojimi ťažkosťami a problémami, Peter, a vyhýbať sa 

uvedeniu týchto faktov do pozornosti všetkých, v tom prípade by pravda o tejto 

záležitosti nikdy nevyšla najavo, ale kvasila by niekde hlboko v tvojej mysli, 
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neustále v tebe vyvolávajúc biedne pocity neistoty a váhania, efektívne 

podkopávajúc tvoju schopnosť rozlíšiť a prijať pravdu o tejto záležitosti. 

Po tretie, vynesením tejto situácie na verejnosť poskytujeme potrebnú príležitosť 

všetkým tým, ktorí boli/sú pod vplyvom akéhokoľvek takého jedinca, aby 

nadobudli náležité, správne a realistické vnímanie pozície akéhokoľvek takého 

jedinca a jeho/jej pravej prirodzenosti a roly, ktorú hral/hrá v tomto ohľade. Na 

základe toho sa môžu, ak chcú, zbaviť prijatého falošného vnímania, ktorého sa 

ohľadom dotyčného jedinca pridŕžali. Takým konaním sa môžu oslobodiť spod 

akéhokoľvek negatívneho vplyvu, ktorý snáď od toho jedinca pociťovali. Tým sa 

môžu oslobodiť od lží a namiesto toho môžu získať pravdu o tejto záležitosti. 

Koniec koncov, ak čomusi o niekom veríte, čo tak nie je alebo čo nie je vôbec 

pravda, ste v tejto záležitosti pod vplyvom lží. Prijatie akéhokoľvek typu lži vás 

dostáva pod vplyv negatívneho stavu. To je najlepší možný spôsob, ako byť v stave 

neustáleho pokúšania negatívnym stavom. Pridŕžaním sa takého falošného 

vnímania v skutočnosti držíte doširoka otvorené dvere, aby došlo k takému 

pokúšaniu. A Ja viem veľmi dobre, že v takej situácii nechcete byť. Toto je dôvod, 

prečo potrebujeme o týchto veciach hovoriť vždy, keď k tomu situácia oprávňuje. 

Táto záležitosť má však ďalší aspekt. Pojednáva o záležitosti zodpovednosti a 

povinnosti skladať účty každého jedinca za všetko, čo urobil, robí, alebo urobí. Aj 

keď táto záležitosť bola obšírne prediskutovaná v Mojom Novom Zjavení, najmä 

v Koroláriách k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista (Doplnok 13 napríklad), 

treba ju uviesť ešte raz. Týka sa to priamo záležitosti diskutovanej v predošlom 

Dialógu (118), ktorý sa zaoberal faktorom duchovného eticko-morálneho zreteľa 

akéhokoľvek vykonaného alebo preukázaného aktu. Ako si z toho Dialógu 

pamätáš, bolo tam naznačené, že bez ohľadu na to, ako sa čo stane, stane sa to na 

základe dohody alebo dovolenia. V žiadnych takých prípadoch nemožno uplatniť 

žiadne prepáčenie, ospravedlnenie či dôvodenie. Dôvodom tejto požiadavky je 

fakt, že každý súhlasil aj s tým, že bude zodpovedný a povinný skladať účty za 

svoje správanie, postoje, skutky, činy, vzťahy a všetky svoje výtvory. Faktory 

zodpovednosti a povinnosti skladať účty vopred vylučujú možnosť uplatnenia 

akéhokoľvek ospravedlnenia, dôvodenia či prepáčenia ohľadom čohokoľvek, čo je 

v rozpore s prirodzenosťou pozitívneho stavu a jeho definitívnou Absolútnou 

Pravdou — Mnou. 

Čo musíte v tomto ohľade pochopiť, je to, že vtedy bolo tiež dohodnuté, alebo 

vtedy bolo tiež dané dovolenie ilustrovať a demonštrovať dôsledky, následky a 

výsledky všetkého, čo sa týka aktivácie negatívneho stavu. A nielen to, ale každý 

jedinec, ktorý sa ocitol v postavení predstaviteľa negatívneho stavu, na základe 

svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby súhlasil tiež s tým, že bude zodpovedný a 

povinný skladať účty za čokoľvek, čo by kedykoľvek počas svojho bytia takým 

predstaviteľom urobil. Inými slovami, súhlasil so znášaním plných dôsledkov 

svojich činov, skutkov, správania, výtvorov (napríklad lživých ideí, atď.), aby tak 

nejestvoval nijaký základ alebo báza pre prepáčenie, ospravedlnenie či 
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odôvodňovanie čohokoľvek, čo by v tomto negatívnom ohľade on/ona 

vyprodukoval. Bolo by teda duchovne veľmi nevhodné brať to naľahko, bez 

akéhokoľvek ohľadu na čokoľvek, čo sa týka záležitosti dohody alebo dovolenia a 

potreby byť zodpovedný a povinný skladať účty za svoje voľby a svoj spôsob 

života vo všeobecnosti. 

Spomínate si, čo bolo o tejto záležitosti povedané v Doplnku 13 (na jeho konci)? 

Že život pozitívneho stavu je zakorenený v tom, že každý preberá zodpovednosť a 

povinnosť skladať účty za všetky svoje voľby a že musí niesť plné dôsledky za 

výsledky a následky akýchkoľvek takých volieb. A pretože život pozitívneho stavu 

je založený na týchto dôležitých duchovných faktoroch, aby negatívny stav dospel 

do svojej škodlivej zrelosti, bolo nevyhnutné odchýliť sa od tejto modality a 

namiesto toho nastoliť pseudo-život, ktorý by odsunul nabok akúkoľvek 

zodpovednosť a povinnosť skladať účty za akékoľvek možné dôsledky, výsledky a 

následky svojich výtvorov. V tomto prípade je teda v negatívnom stave za 

akékoľvek také dôsledky, výsledky alebo následky buď vinený niekto iný, alebo je 

za ne vinená existencia pozitívneho stavu. Ako si spomínate, v Novom Zjavení 

Pána Ježiša Krista bolo uvedené, že negatívny stav verí, že jeho problémami sú 

existencia a bytie pozitívneho stavu. Zničte alebo vymažte pozitívny stav, a 

negatívny stav nebude mať nijaké problémy. Na druhej strane, ak je negatívny stav 

a každý v pseudo-živote negatívneho stavu na základe Môjho dovolenia a na 

základe dohody s pseudo-tvorcami, v tom prípade — o čo vôbec ide? Robíme len 

to, čo máme robiť, a preto nie sme zodpovední alebo povinní skladať účty za naše 

skutky. V tom prípade som to Ja, kto je zodpovedný a kto je povinný skladať účty 

za všetko, čo sa deje v negatívnom stave, pretože, koniec koncov, Ja som s tým 

súhlasil alebo Som dovolil, aby sa to stalo. 

Toto sú typické spôsoby ospravedlňovania, výhovoriek a odôvodňovania, ktoré tak 

prevládajú v postoji každého v negatívnom stave. Jediné, na čo títo 

ospravedlňovači a vyhovárači vo svojom odôvodňovaní zabúdajú, je faktor dohody 

byť zodpovedný a povinný skladať účty za svojej činy alebo skutky a za potrebu 

znášať ich dôsledky, výsledky a následky, bez akéhokoľvek prepáčenia, 

ospravedlnenia či výhovorky ohľadom čohokoľvek, čo vyprodukujú behom celého 

svojho pseudo-života. 

Z toho, čo bolo povedané vyššie, môže vyvstať otázka: V ktorom momente sa má 

v takýchto prípadoch uplatniť Moja bezpodmienečná láska, milosrdenstvo, súcit, 

empatia, pochopenie, akceptovanie, odpustenie, láskavosť, úcta, tolerantnosť a 

ocenenie? Ako si jasne pamätáte (alebo nepamätáte!) z Dialógu 51, na strane 385 

bolo uvedené, že múdrosť tejto situácie si vyžaduje, aby sa tieto atribúty uplatnili 

len po zobrazení a demonštrovaní všetkých dôsledkov, výsledkov a následkov 

akýchkoľvek zlých, nesprávnych alebo špatných skutkov. Inými slovami, potom, 

ako každý ponesie a zažije všetky dôsledky takých činov. Tento faktor vopred 

vylučuje akúkoľvek možnosť brania na ľahkú váhu alebo ospravedlňovania, 

prepačovania a odôvodňovania svojich negatívnych a zlých skutkov, činov, ideí, 
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správania či výtvorov. A toto je duchovný eticko-morálny aspekt celej situácie s 

negatívnym stavom a s každým v negatívnom stave, ako aj záležitosti dohody a 

dovolenia. Nič iné jej nemožno pripísať. Preto nikdy nevyužívajte faktor dohody 

alebo dovolenia na prepačovanie, ospravedlňovanie alebo odôvodňovanie svojho 

správania, postoja, skutkov, životného štýlu či čohokoľvek, čo máte, aby ste 

nedopadli tak, že sa ocitnete pod vplyvom negatívneho stavu. Môj pravý 

predstaviteľ alebo predstaviteľ Môjho pozitívneho stavu, na základe faktora, že 

ním/ňou je, vždy preberie plnú zodpovednosť a povinnosť skladať účty za 

čokoľvek, čo sa týka jeho/jej života, správania, postoja, skutkov a výtvorov, nech 

by boli akékoľvek. On/ona by nikdy nevyužil faktor našej dohody alebo dovolenia 

na ich prepačovanie, ospravedlňovanie alebo odôvodňovanie. A toto je všetko, čo 

Som ti chcel povedať ohľadom tvojich ťažkostí a starostí v tomto ohľade, Peter. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoje vysvetlenie tejto situácie a za to, že Si 

strpel moje osobné ťažkosti a problémy v tomto ohľade. Než položím svoju otázku, 

je niečo iné, o čom by Si chcel v tomto čase hovoriť? 

Pán Ježiš Kristus: Len stručná poznámka ohľadom niečoho, čo sa stalo, kým si 

zapisoval túto časť nášho dialógu. Keď si bol takmer na konci tejto časti 

zaznamenávania, zazvonil ti telefón. Bol si prekvapený, keď si počul zvonenie, 

pretože bolo príliš skoro ráno na to, aby chcel niekto s tebou hovoriť. Keď si 

zodvihol telefón, zistil si, že je na druhom konci Margaret. Tentoraz pôsobila dosť 

zúfalo a úprimnejšie pri jej túžbe získať pomoc alebo zbaviť sa vplyvu ideí 

renegátov, než tomu bolo vtedy, keď ti volala po prvýkrát. Ako sme všetci dúfali, 

podnikla druhý veľmi dôležitý krok vo svojom úsilí vrátiť sa do pozitívneho stavu 

a opustiť svoju súčasnú pozíciu a učiniť odlišnú voľbu. 

Tretí krok, ktorý by potrebovala ona alebo ktokoľvek iný v podobnej situácii 

podniknúť, je najdôležitejší a najrozhodujúcejší. Toto je krok, pri ktorom jedinec 

potrebuje zistiť a prijať fakt, kým bol/je, aká bola/je jeho/jej pozícia a rola v tomto 

ohľade, a preukázať a vyjadriť z hĺbky svojho srdca na základe faktora svojej 

slobodnej vôle a voľby ochotu a silnú túžbu učiniť odlišnú voľbu — zanechať 

všetky idey, pojmy, postoje a výtvory, ktoré vyjadroval/vyjadrovala a s ktorými sa 

stotožňoval/stotožňovala, považujúc ich za pravdivé a pozitívne, zatiaľ čo neboli; a 

namiesto toho prijať, zvnútorniť si a šíriť na základe príkladu svojho života a 

správania všetky idey, pojmy, princípy a zásady Môjho Nového Zjavenia vo 

všetkých jeho troch zdrojoch, aby sa stali riadiacim faktorom jeho/jej života. Ako 

vieš a ako bolo predtým zopakované veľakrát, každý môže svoju rolu, pozíciu, či 

čokoľvek negatívnej povahy skončiť len pomocou Môjho Nového Zjavenia, a 

v konečnom zmysle pomocou Mojej Novej Prirodzenosti, z ktorej Moje Nové 

Zjavenie pochádza. Takže, zbavenie sa všetkých ostatných ideí, pojmov a 

myšlienok, ktoré sú v rozpore s Mojím Novým Zjavením, pripravuje cestu pre 

vstup ideí Môjho Nového Zjavenia do takého jedinca a pre zahájenie procesu 

jeho/jej pravej transformácie. Všetci dúfame, že bude tento tretí krok podniknutý a 

efektívne zavŕšený. 
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Peter: A ja tiež úprimne dúfam. Nuž, tu je moja otázka. Nie som si istý, či sa 

nejako týka vyššie uvedených diskutovaných záležitostí, aj keď niektoré jej aspekty 

by sa mohli. Ako vieš, už nejaký čas premýšľam a hĺbam o druhej a tretej kapitole 

Apokalypsy v kresťanskej Biblii. V tých kapitolách posielaš posolstvá rôznym 

cirkvám. Swedenborg obšírne písal o tých záležitostiach v dvoch svojich knihách 

Apokalypsa vysvetlená a Apokalypsa zjavená. Nechcem opakovať nič, čo sa 

nachádza v tých knihách. Moja otázka znie, či je v tých dvoch kapitolách niečo, čo 

by sa nejako týkalo našej pozície, roly a postavenia ako Tvojich predstaviteľov, 

alebo či čokoľvek, čo bolo zjavené skrz Swedenborga, platí tak, ako to je, a preto 

to nemá nijaký význam pre súčasnosť alebo pre povahu práve pokračujúceho 

posunu a jeho súčasnú fázu. Nakoľko súdobé alebo súčasné by bolo čokoľvek 

v tých kapitolách v súvislosti s našimi vlastnými životmi? 

Pán Ježiš Kristus: To, čo bolo oznámené vyššie, sa veľmi výrazne týka tvojej 

otázky, Peter. Aj keď mal Swedenborgov opis trochu iný význam a týka sa stavu 

záležitostí tak v intermediárnom svete, ako aj na planéte Nula v takzvaných 

cirkvách, niektoré ním vyjadrené idey v tomto ohľade by bolo možné aplikovať na 

súčasnú situáciu. Ako, samozrejme, vieš, slovo ,cirkev‘ sa vás už v súčasnej 

konotácii svojho významu netýka. Namiesto toho ho môžete ponímať ako 

duchovné postavenie akéhokoľvek jedinca, ktorý vyjadruje a ktorý sa stotožňuje 

s akýmikoľvek duchovnými alebo pseudo-duchovnými ideami a pojmami, ktoré 

prijal pod vplyvom toho či onoho učenia, dogmy, doktríny či princípov. V tomto 

aspekte sa to týka vyššie diskutovanej záležitosti. 

Zopakujme si stručne, čo bolo v tomto ohľade zjavené v Swedenborgovej knihe 

Apokalypsa zjavená. Ako vieš, siedmim cirkvám Som poslal posolstvá. 

V súčasnom ponímaní významu slov ,sedem cirkví‘ tieto slová znamenajú súhrn 

všetkých učení, doktrín a dogiem, prijatých rôznymi jedincami, skupinami, 

spoločnosťami, cirkvami, a do akej miery majú vplyv alebo sú aplikované v ich 

osobných a individualizovaných životoch. Než sa budeme venovať nášmu veľmi 

stručnému zopakovaniu, je namieste varovné upozornenie: Názvy miest v tých 

dvoch kapitolách v žiadnom prípade nijako nesúvisia so skutočnými fyzickými 

mestami, rozprestierajúcimi sa na vašej planéte. Prosím vás, nič, čo povedal 

Swedenborg, alebo nič, čo je o nich povedané práve teraz, nemá nič spoločné 

s tými fyzickými entitami. Preto by ste sa nemali v nijakom prípade zaoberať ich 

fyzickým značením. Vôbec žiadne nemajú. 

Cirkev efezská predstavuje všetkých tých, ktorí sa zaoberajú predovšetkým 

pravdou svojej doktríny alebo pravdou svojho chápania všetkých duchovných ideí 

a pojmov, ktorí však ignorujú alebo prehliadajú dobrá života. Inými slovami, sú to 

tí, ktorí poznajú a prijímajú duchovné pravdy, ktorí však to poznanie neuplatňujú 

v skutkoch svojho života. 

Cirkev smyrnská predstavuje všetkých tých, ktorí sú v dobrách, pokiaľ ide o ich 

život, ktorí sú však v lžiach, pokiaľ ide o ich chápanie reality pravej duchovnosti, 
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alebo, aby Som použil slová Swedenborga, ktorí sú v lžiach, pokiaľ ide o ich 

doktrínu. Inými slovami, sú to tí ľudia, ktorí berú ohľad len na to, čo je dobré, ktorí 

si však nevšímajú alebo prehliadajú to, čo je pravdivé. Je to čosi, čo možno 

považovať za lásku bez múdrosti, alebo za dobro bez pravdy. 

Cirkev pergamská predstavuje všetkých tých, ktorí význam života redukujú len na 

to, čo je dobré, a odmietajú fakt, že náležité poznanie, chápanie a prijímanie pravdy 

má nejakú spásnu kvalitu alebo vôbec nejaký význam, a preto pravda v živote 

jedinca zohráva veľmi malú rolu. Inými slovami, títo ľudia si myslia, že skutočne 

vôbec nezáleží na tom, s akým druhom duchovných ideí, pojmov alebo doktrín ste 

stotožnení. Ak ste dobrá osoba alebo ak je váš život zakorenený v dobre a v láske, 

stačí to na to, aby ste viedli správny duchovný život. V tomto ohľade takej láske 

chýba akákoľvek múdrosť. 

Cirkev tyatírska opisuje tých jedincov, ktorí veria s pozitívnymi skutkami 

(dobročinnosťou), ako aj tých, ktorí veria, no bez akýchkoľvek pozitívnych 

skutkov (dobročinnosti). Toto sú ľudia, ktorí fungujú z pozície viery, veriac, že 

buď samotná viera má nejaký význam, alebo že najvýznamnejšou zložkou 

náležitého duchovného života je viera spojená s pozitívnymi skutkami. V tomto 

jednotlivom prípade tu máte dva extrémy v ponímaní obsahu pravého duchovného 

života. Jeden extrém tvrdí, že len viera má vôbec nejaký význam, zatiaľ čo všetko 

ostatné je prebytočné; zatiaľ čo druhý extrém správne predpokladá, že vieru je 

potrebné spojiť s pozitívnymi skutkami, aby mala nejaký pravý duchovný význam. 

Cirkev sardská predstavuje všetkých tých jedincov, ktorých uctievanie je mŕtve, 

ktorých uctievanie neobsahuje nič, ani vieru, ani pozitívne skutky, ani oboje spolu. 

Títo jedinci sa zaoberajú len obradnými, dogmatickými a procedurálnymi aspektmi 

uctievania Boha, vôbec však neinklinujú alebo netúžia po poznaní pravdy a po jej 

uplatňovaní vo svojom každodennom živote prostredníctvom konania pozitívnych 

skutkov alebo činov. V tomto zmysle sú takí jedinci duchovne mŕtvi. 

Cirkev filadelfská opisuje tých jedincov, ktorí poznajú pravdu a jej zdroj a ktorí sú 

tak v pravde a jej dobre, ako i v dobre a jeho pravde. Inými slovami, títo jedinci 

uznávajú, že všetka pravda a jej dobro a všetko dobro a jeho pravda pramenia zo 

Mňa — Pána Ježiša Krista, a že význam života nie je len v poznaní a chápaní 

pravdy, ale aj v tom, že je jedinec z tej pravdy dobrý a že ju pripisuje správnemu 

zdroju — Mne. 

A napokon, cirkev laodicejská predstavuje všetkých tých jedincov, ktorí striedavo 

buď veria, že všetko pramení z nich samotných, bez akéhokoľvek ohľadu na Moje 

Slovo alebo na Mňa ako na pravý zdroj všetkého pravdivého a dobrého; alebo — 

z času na čas — veria, že všetko ohľadom duchovných záležitostí by sa malo 

odvodzovať z Môjho Slova. Takým konaním, kolísajúci medzi jedným či druhým 

extrémom, sa sami dostávajú do situácie znesväcovania všetkého, čo je vskutku 

sväté, náležité a správne. Okrem toho, títo jedinci z času na čas veria, že na to, aby 
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viedli náležitý duchovný život, nepotrebujú ani Mňa, ani nič, čo sa týka Môjho 

Slova, ale že to môžu urobiť svojou vlastnou zásluhou. Inokedy však predsa len 

prijímajú fakt, že len vďaka Mne, prostredníctvom Mňa, skrz Mňa, so Mnou a zo 

Mňa možno viesť taký náležitý duchovný život. Na príkladoch týchto jedincov 

môžete vidieť, ako môže dôjsť k znesväteniu čohokoľvek svätého, náležitého a 

správneho. V jeden deň Mňa a Moje Slovo popierajú, a v nasledujúci deň Mňa a 

Moje Slovo uznávajú. 

Toto je teda veľmi stručné zopakovanie významu tých dvoch kapitol 

v Apokalypse, ako to opísal Swedenborg. Ako sa toto všetko týka vašej súčasnej 

situácie a vás ako Mojich pravých predstaviteľov? Najskôr potrebujete pochopiť 

celú štruktúru zmienených dvoch kapitol (kapitola druhá a kapitola tretia 

Apokalypsy). Keď sa na ne dôkladne pozriete, všimnete si, že ich obsah má štyri 

úrovne. Prvá úroveň sa týka opisu Mňa a opisu Mojej Budúcej Novej 

Prirodzenosti. Ako si si všimol, keď Som oslovoval každú cirkev alebo to, čo 

duchovne predstavuje, hovoril Som z úplne odlišného aspektu Svojej Prirodzenosti. 

Dôvod tejto potreby sa týka duchovného postavenia, aké mala každá príslušná 

cirkev v tej dobe, a miery jej duchovných falzifikácií, skreslení, alebo v niektorých 

prípadoch duchovnej primeranosti. To postavenie a jeho situácia a stav si 

vyžadovali prístup z odlišného aspektu Mojej Prirodzenosti, aby sa do pozornosti 

všetkých uviedlo, aký druh duchovných aspektov každá cirkev porušuje, respektíve 

uznáva. 

Druhá úroveň sa zaoberá opisom pravého duchovného stavu každej príslušnej 

cirkvi. Do akej miery je ich ponímanie, chápanie a aplikácia pravých duchovných 

faktorov života v zhode alebo v súlade s pravou duchovnou realitou takého života? 

Je ich duchovnosť skutočne taká, aká má byť? Aké sú faktory odchýlenia sa, 

falzifikácie, ignorovania a skreslení nachádzajúcich sa v nimi prijatých doktrínach 

a dogmách? Ktoré aspekty ich duchovnosti sú v takom stave, a preto potrebujú 

okamžité nápravy, korekcie alebo nahradenie? 

Tretia úroveň ukazuje spôsob alebo poskytuje náležité kroky alebo procedúry pre 

nápravu, skorigovanie alebo nahradenie, alebo zbavenie sa — vždy, keď je to 

potrebné — ich súčasného nenáležitého ponímania, chápania a aplikácie všetkých 

duchovných princípov a z akej pozície a ako je to možné urobiť. 

A štvrtá úroveň opisuje všetky dôsledky, výsledky a následky ich životných 

praktík, založených na ich ponímaní, chápaní a aplikácii všetkých duchovných ideí 

prijatých ich učeniami, doktrínami a dogmami. Inými slovami, boli učinení plne 

zodpovednými a povinnými skladať účty za všetko, čo v nich hlásali a za spôsob 

vedenia svojho života. Vidíš, Peter, ako sa všetko v tejto časti nášho Dialógu 

priamo týka toho, o čom sme hovorili v jeho prvej časti, ako aj v predchádzajúcom 

Dialógu (118)? 
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Peter: Áno, vidím to jasne. Dáva mi to dokonalý zmysel. Ak je niekto 

v skresleniach, falzifikáciách, dezinterpretuje a prekrúca akékoľvek duchovné idey 

prichádzajúce od Teba, taký jedinec by bol opísaný pomocou stavu a situácie 

jednej z vyššie uvedených siedmich cirkví. V tom prípade by všetko, čo bolo 

opísané v štyroch úrovniach tých dvoch kapitol, plne platilo pre každého jedného 

z nás, kto by bol v podobnej pozícii — či už v pozitívnej, alebo v negatívnej. 

Pán Ježiš Kristus: Presne tak, Peter. To, že sa tu zaoberáme výhradne 

duchovnými záležitosťami, je naznačené slovom ,anjel‘. Všimni si, prosím, že 

Moje posolstvá boli zaslané anjelovi každej cirkvi, a nie priamo samotným 

cirkvám. Slovo ,anjel‘ znamená v tejto jednotlivej konotácii konglomerát 

duchovných ideí, pojmov a princípov a spôsob ich aplikácie v životoch tých, ktorí 

ich prijímajú a riadia sa nimi spôsobom odrážajúcim sa v ich každodennom živote. 

Kvôli tejto konotácii je toto posolstvo zasielané tým, ktorí sú zodpovední za 

vytváranie, generovanie, interpretáciu a presadzovanie všetkých takých ideí, 

pojmov a princípov. Ako sa všetky tieto veci týkajú Mojich pravých predstaviteľov 

na planéte Nula vo všeobecnosti, a zvlášť Mojej Novej Absolútnej Prirodzenosti a 

toho, čo je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení? Pretože sú Mojimi 

predstaviteľmi, ktorí sú buď otvorene, alebo skryte spojení s Mojím Novým 

Zjavením, to, ako chápu, ponímajú, prijímajú, zvnútorňujú si a praktizujú jeho 

princípy vo svojom každodennom živote; to, ako sa prejavuje ich postoj, správanie, 

skutky, činy a výtvory; ako aj to, ako chápu, prijímajú a vidia Moju Novú 

Absolútnu Prirodzenosť, určuje ich súčasnú duchovnú pozíciu a postavenie. Preto 

čokoľvek, čo je naznačené v ktorejkoľvek z tých siedmych možností, 

reprezentovaných dotyčnými cirkvami, sa plne týka aj vášho duchovného života. 

Vašou úlohou, záväzkom a zodpovednosťou je v tomto ohľade to, aby ste dôkladne 

skontrolovali a preskúmali svoj konkrétny postoj ku Mne, k Môjmu Novému 

Zjaveniu a ku všetkému, čo sa týka duchovných záležitostí. Vezmi si napríklad 

niekoho, kto bol spočiatku nesmierne dychtivým nasledovníkom Môjho Nového 

Zjavenia a kto hlboko miloval všetko s ním súvisiace (efezská). Ako však plynul 

čas a vám a okolo vás sa nedialo nič zvlášť významné a každodenné ťažkosti a 

problémy prežitia na planéte Nula si od vás vyžadovali obete, vaše prvé zaľúbenie 

a zbláznenie sa do Môjho Nového Zjavenia postupne opadlo. V jednom časovom 

bode ste stratili svoj intenzívny záujem o čokoľvek týkajúce sa Mňa a Môjho 

Nového Zjavenia a vaše spojenie s ním sa u vás stalo len záležitosťou vašich rečí, 

bez akýchkoľvek hlbších citov k čomukoľvek, čo sa ho týkalo. Posolstvom k vám 

je v tomto ohľade to, pokiaľ by ste sa ocitli v tejto kategórii, aby ste sa kajali alebo 

napravili svoje cesty a rozpamätali sa a vrátili sa k svojim pôvodným skutkom 

alebo k svojmu pôvodnému milovaniu a dychtivému nasledovaniu a praktizovaniu 

všetkého týkajúceho sa Mňa a Môjho Nového Zjavenia. 

Alebo vezmi si napríklad situáciu, keby ťa vyhodil z domu tvoj manželský partner 

alebo priateľ/priateľka, alebo keby ťa vyhodili zo zamestnania, alebo zbavili 

spoločenského postavenia, vyhodili z cirkvi alebo vylúčili z akýchkoľvek iných 
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podobných dôležitých faktorov vášho života na planéte Nula preto, lebo patríš ku 

Mne a k Môjmu Novému Zjaveniu (smyrnská). Nebezpečenstvom tejto situácie by 

bola tvoja tendencia tajiť tvoje spojenie so Mnou a s Mojím Novým Zjavením, aby 

si sa vyhol tomu, aby sa ti stalo čokoľvek takejto povahy. Alebo by si mal 

tendenciu súhlasiť s tým, čo od teba žiada tvoj manželský partner, priateľ či 

ktokoľvek/čokoľvek, spreneveriac sa svojej duchovnej integrite, a tým faktorom 

efektívne ničiac svoj vzťah ku Mne a k Môjmu Novému Zjaveniu, mylne sa 

domnievajúc, že keď budeš všetky veci ohľadom Mňa a Môjho Nového Zjavenia 

držať v sebe v tajnosti, a súčasne budeš robiť kompromisy podľa ich požiadaviek, 

potom zostane tvoja duchovná integrita nedotknutá a tvoj vzťah ku Mne a 

k Môjmu Novému Zjaveniu bude plne zachovaný a úplne správny. Ako by si si 

mohol myslieť niečo takéto, keby sa tvoje vzťahy k vonkajším faktorom tvojho 

života stali dôležitejšími než tvoj vzťah ku Mne a k Môjmu Novému Zjaveniu? 

Alebo vezmi si napríklad možné tendencie niektorých z vás brať do úvahy 

akékoľvek iné idey, pojmy a učenia, mimo a okrem Môjho Nového Zjavenia, ako 

niečo, čo tiež buď prichádza odo Mňa, alebo praktizovanie čoho by mohlo slúžiť k 

povzneseniu a obohateniu vášho duchovného života, zakoreneného v Mojom 

Novom Zjavení a v Mojej Novej Prirodzenosti (pergamská a tyatírska). Inými 

slovami, miešal by si ich idey, pojmy, výtvory či čokoľvek, čo majú, so všetkým, 

čo sa nachádza v Mojom Novom Zjavení a v Mojej Novej Prirodzenosti. Toto by 

malo za následok totálne pošpinenie, otrávenie, nakazenie a kontamináciu 

všetkého, čo je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení, urobiac z neho pustú a 

prázdnu schránku, využívanú na to, aby obsahovala skreslenia a lži tých druhých. 

Alebo vezmi si napríklad možnosť, ktorá by mohla u niektorých z vás existovať, 

považovať Moje Nové Zjavenie za dogmatický, rituálny prostriedok na 

vykonávanie určitých vonkajších gest bez akýchkoľvek pravých duchovných 

vnútorných faktorov, na ktorých stojí a funguje celý Môj pozitívny stav a na 

ktorých je vybudované Moje Nové Zjavenie. Keby to bolo u kohokoľvek z vás tak 

a keby ste ho považovali za dogmatické a externalizované, a keby ste ho ako také 

prijímali, stali by ste sa duchovne mŕtvi (sardská). Toto je varovanie, aby ste 

v Mojom Novom Zjavení nikdy nič nepovažovali za dogmatické, katolícke, 

protestantské či akékoľvek iné, rozšírené vo vašej vonkajšej manifestácii medzi 

všetkými vašimi náboženskými a pseudo-duchovnými trendmi. Alebo vezmi si 

napríklad tých z vás, ktorí by mali tendenciu veriť, že by boli schopní svojou 

vlastnou zásluhou, vlastnými silami a sami od seba, bez Môjho angažovania 

sa alebo bez Môjho Nového Zjavenia dospieť k momentu prijatia Môjho Nového 

Zjavenia (laodicejská). Zaujatím takého postoja by ste sa stali duchovne slepí a 

nahí. Opäť, toto je varovanie, aby ste sa nikdy nechytili do takejto pasce. 

Samozrejme, predsa len máte medzi sebou takých, ktorí z hĺbky svojho srdca, 

z lásky k dobru a pravde a k ich duchovnému manželstvu, kvôli samotnému 

princípu, bez akýchkoľvek postranných dôvodov plne akceptujú Moju Novú 

Prirodzenosť a všetko obsiahnuté vo všetkých troch zdrojoch Môjho Nového 

Zjavenia a uvádzajú to do svojej praxe a do všetkých aspektov svojho života 
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(filadelfská). V podstate teda môžeme povedať, spolu s textom zmienených dvoch 

kapitol: ,Ten kto má uši, nech počúva, čo vám všetkým hovorím‘. (Parafrázujem 

to!). A toto je všetko, o čom sme dnes potrebovali v tejto či v akejkoľvek inej 

záležitosti hovoriť. Prajem ti príjemný deň s našou Rosemarie, ktorá je u teba 

v Santa Barbare na návšteve. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi, veľmi pekne za toto zjavenie. 
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Sto Dvadsiaty Dialóg 

27. októbra 1999 

Peter: Dnes ráno som začal byť zvedavý, či by Si chcel pokračovať v diskusii o 

nejakých ďalších záležitostiach týkajúcich sa obsahu kapitol dva a tri Apokalypsy. 

Obzvlášť ma zaujíma sedem aspektov Tvojej Prirodzenosti, z ktorých Si oslovoval 

každú jednotlivú cirkev. Je v nich niečo, mimo a okrem toho, čo o nich zjavil 

Swedenborg, čo sa týka dnešnej alebo súčasnej situácie existujúcej vo všetkých 

svetoch celého bytia a existencie, pseudo-bytia a pseudo-existencie, planéty Nula, 

ako aj nás, Tvojich predstaviteľov? Okrem toho, ako sa tie aspekty týkali Tvojej 

Súčasnej Absolútnej Novej Prirodzenosti, ktorá ešte v čase zasielania tých 

posolstiev nebola uvedená do činnosti? Kvôli všetkým čitateľom týchto Dialógov 

mi dovoľ stručne ich zhrnúť: Po prvé, Ty, držiaci sedem hviezd vo Svojej pravej 

ruke, prechádzajúci sa uprostred siedmich zlatých svietnikov. Po druhé, Ty, súc 

Prvý a Posledný, ktorý si bol mŕtvy, a ožil si. Po tretie, Ty, majúci ostrý dvojsečný 

meč. Po štvrté, Ty súc Synom Božím, majúci oči ako ohnivý plameň a nohy ako 

čistá mosadz. Po piate, Ty, majúci sedem Duchov Božích a sedem hviezd. Po 

šieste, Ty, súc svätý, súc pravý a majúci Dávidov kľúč, Ty, otvárajúci a nikto 

nezavrie, a zatvárajúci a nikto neotvorí. A po siedme, Ty, súc Amen, Verný a 

Pravdivý Svedok, počiatok Božieho stvorenia. Takže, tu to všetko máme. Chcel by 

Si dnes ráno komentovať tieto záležitosti? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, chcel by Som. Maj však na pamäti, že v tejto dobe 

vám možno uviesť len určité obmedzené vysvetlenie. Niektoré aspekty zmyslu a 

významu citovaných textov by boli buď nepochopiteľné pre ľudskú časť vašej 

mysle, alebo by ich bolo predčasné zjaviť. Sústreďme sa teda na tie, ktoré možno 

pochopiť a poňať a ktoré sa nejako týkajú dnešnej alebo súčasnej situácie, v ktorej 

sa všetci nachádzate na planéte Nula a inde. 

Ako vieš, vždy, keď hovoríme o nejakých aspektoch Mojej predošlej alebo 

súčasnej Absolútnej Prirodzenosti, čelíme neprekonateľným ťažkostiam pri 

hľadaní najvhodnejších slov vo vašom ľudskom jazyku na vyjadrenie ich pravého 

obsahu a významu. Ako by mohli nejaké vonkajšie ľudské relatívne slová vyjadriť 

alebo oznámiť niečo, čo má Absolútnu Prirodzenosť, Význam a Obsah? Takže 

všetko, čo by sme v tomto ohľade povedali, by bolo len vzdialeným priblížením 

pravej prirodzenosti a reality tých aspektov. Preto majte počas tejto diskusie tieto 

faktory neustále na pamäti. Inak by ste mohli dopadnúť tak, že sa stotožníte 

s niečím, čo je len priblížením pravej reality, a nie samotnou pravou realitou vo 

svojej esencii a substancii. 

Keď sme si to už povedali, vezmime si tieto aspekty jeden za druhým. Ako vieš 

z prvej kapitoly Apokalypsy, tajomstvo siedmich hviezd v Mojej pravej ruke a 

siedmich zlatých svietnikov sa týkalo zmienených cirkví. Takže sedem hviezd boli 

anjeli siedmich cirkví a sedem svietnikov bolo sedem cirkví. Toto vysvetlenie je, 
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samozrejme, vysvetlením z jednej pozície duchovných súvzťažností k druhej 

pozícii duchovných súvzťažností, bez poskytnutia akéhokoľvek nahliadnutia do 

toho, čo v skutočnosti a fakticky Moje držanie siedmich hviezd v Mojej pravej ruke 

a Moje prechádzanie sa uprostred siedmich zlatých svietnikov, ako aj samotných 

sedem hviezd a sedem svietnikov skutočne znamená a naznačuje. 

Sedem hviezd v súčasnej konotácii ich významu znamená všetky duchovné idey, 

pojmy, myšlienky, pocity, predstavy, princípy, pravidlá a všetko, čo sa ich týka 

v ich plnej a vyčerpávajúcej celistvosti, a spôsob, akým sa uplatňujú v celom 

Mojom Stvorení a vo všetkých aspektoch jeho bytia a existencie, ako aj v celom 

pseudo-bytí a pseudo-existencii, na planéte Nula a v Zóne Vymiestnenia vo 

všeobecnosti. To, že ich držím vo Svojej pravej ruke, znamená, že poznám 

v absolútnom zmysle, mocou Svojej Absolútnej Všemohúcnosti, Všadeprítomnosti 

a Vševedúcnosti (Moja pravá ruka), všetkých a všetko, čo je v tomto ohľade 

kdekoľvek a v ktorejkoľvek dobe oznamované a hlásané. Sedem zlatých svietnikov 

v tejto konotácii značí všetkých tých jedincov kdekoľvek a v ktorejkoľvek dobe, 

ktorí sú oznamovateľmi, hlásateľmi a praktikantmi takých duchovných ideí, 

pojmov, poňatí, princípov, atď., na akýchkoľvek úrovniach ich dobra a pravdy, 

alebo ich ziel a lží, ktorých však milujem a o ktorých sa starám bez ohľadu na ich 

duchovné postavenie (slovo ,zlatý‘ súvzťaží s dobrotou Môjho Srdca a s láskou 

Mojej Múdrosti). To, že sa prechádzam uprostred siedmich zlatých svietnikov, 

znamená, že oni všetci — to je jedno kde a kedy, nech sú akokoľvek pozitívni a 

dobrí, alebo špatní a zlí; nech sú ich pojmy, idey, predstavy, atď., a ich životný štýl 

akokoľvek pravdivé či falošné — žijú, fungujú a sú schopní byť vo svojej vlastnej 

situácii, pozícii a životoch, ako aj vo svojich vlastných totožnostiach len na základe 

faktora Mojej nepretržitej prítomnosti pri nich a v nich. Moje prechádzanie sa 

uprostred nich generuje všetky životné energie prameniace priamo zo Mňa, 

pomocou ktorých zo svojho vlastného hľadiska fungujú, žijú a sú nažive. 

Z pozície tohto Môjho všepoznania a všadeprítomnosti nepretržite poskytujem 

všemožné príležitosti pre tvorivý, produktívny a konštruktívny pokrok všetkých 

pozitívnych, náležitých a dobrých ideí, pojmov, predstáv a životných štýlov, ako aj 

pre oľutovanie, napravenie a vzdanie sa akýchkoľvek špatných, negatívnych, zlých 

a nenáležitých ideí, atď., ktoré ohrozujú duchovné životy ich nositeľov, 

oznamovateľov, hlásateľov a praktikantov. Ako si si z textu tých dvoch kapitol 

v Apokalypse všimol, vždy, keď v duchovných ideách a praktikách kohokoľvek 

nájdem niečo nenáležité, falošné, skreslené, zlé, či dokonca smrteľné, uvediem 

tieto fakty do ich pozornosti a poviem im, že pokiaľ sa nebudú kajať, všetkých sa 

ich zrieknem. Faktor zrieknutia sa nie je nikdy uplatnený predtým, než je každému 

poskytnutých veľa príležitostí, aby sa kajal a napravil svoje cesty. A z čoho 

pozostáva kajanie sa? Medzi mnohými inými vecami pozostáva z uznania a prijatia 

faktu, z hĺbky svojho srdca, že dotyčný žije, hlása, propaguje a praktizuje lži a zlá, 

a zároveň z vyjadrenia túžby natrvalo sa ich zbaviť, nahradiac ich výlučne tým, čo 

prichádza priamo odo Mňa alebo čo v konotácii dnešnej alebo súčasnej situácie 
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prichádza z Mojej Novej Prirodzenosti prostredníctvom Môjho Nového Zjavenia. 

Ako si spomínaš, len prostredníctvom Môjho Nového Zjavenia a prostredníctvom 

prijatia Mojej Novej Prirodzenosti možno v dnešnej dobe kohokoľvek vyviesť 

z jeho/jej ziel a lží a dostať ho/ju do pozitívneho stavu. 

Pokiaľ ide o to, ako sa táto situácia týka Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti, 

všetky tieto faktory, týkajúce sa Môjho držania siedmich hviezd v Mojej pravej 

ruke a prechádzania sa uprostred siedmich zlatých svietnikov, naznačujú, že len 

z pozície Mojej Novej Prirodzenosti sa akékoľvek také ponuky kajania sa a 

nápravy môžu u každého stať pravou realitou. Bez Mojej Novej Prirodzenosti by 

žiadna taká možnosť nikdy neexistovala. Z pozície Mojej Starej Prirodzenosti by 

bol každý odsúdený na večnú smrť. Dôvod tohto krutého a nemožného výsledku 

tkvie vo fakte, že v stave Mojej Absolútnej Čistoty Pozitívnosti, bez akéhokoľvek 

zažitia negatívneho stavu a ľudského života, by Som ani na zlomok sekundy 

nemohol zniesť nič lživé či zlé. Aby Som však zabránil, aby sa niekedy niečo také 

stalo, rozhodol Som sa zmeniť Moju Prirodzenosť a získať Novú. Z pozície Mojej 

Novej Prirodzenosti teda smiem, môžem a Som ochotný nepretržite poskytovať 

každému milióny a milióny príležitostí pre kajanie sa a nápravu svojich 

negatívnych a zlých ciest. A o toto všetko ide ohľadom tohto aspektu Mojej 

Prirodzenosti, čo sa odráža v prvom citovanom texte. 

V druhom aspekte Som označený ako Prvý a Posledný, kto bol mŕtvy, a kto ožil. 

Ide tu o dvojakú záležitosť. V prvom prípade — byť Prvý a Posledný znamená, že 

predo Mnou a po Mne nemôže byť a existovať nikto, a ani nikdy nebol a nebude. 

Ktokoľvek a čokoľvek, čo je a existuje, je a existuje v medziach Prvého a 

Posledného alebo, lepšie povedané, medzi Prvým a Posledným. V tomto zmysle je 

jasné, že nikto a nič nemôže alebo nesmie, alebo nie je schopné byť a existovať 

mimo alebo pred, alebo po tomto Prvom a tomto Poslednom — Mne. Toto je 

záležitosť faktora všeobsiahlosti. Aby bol učinený skutočne všeobsiahlym, bolo pre 

Mňa nevyhnutné zažiť niečo, čo nebolo do skúsenostnej modality Mojej Starej 

Prirodzenosti nikdy zahrnuté — negatívny stav a jeho ľudský život. A toto je ten 

druhý prípad. Pre niekoho, kto je Absolútne Čisto Pozitívny, bez obsahovania 

čohokoľvek negatívneho vo Svojej Prirodzenosti, vstúpiť do negatívneho stavu a 

do jeho ľudského života znamená zomrieť alebo zažiť smrť. Procesom podrobenia 

si všetkých aspektov negatívneho stavu a jeho ľudského života a odstránením 

všetkého negatívneho, zlého a lživého z ľudských aspektov Mojej Prirodzenosti 

Som opäť ožil, uchovajúc si všetky priame zážitky všetkého, čo sa nachádza 

v prirodzenosti negatívneho stavu a v ľudskej prirodzenosti. 

Tento jednotlivý aspekt sa priamo týka Mojej Novej Prirodzenosti. Je to prorocká 

predpoveď ohľadne procesu získania Mojej Novej Prirodzenosti. Bez nej by Som 

nemohol nikdy zostúpiť na úroveň relatívnych sentientných entít, alebo sa stať 

pravým a jediným (obrazne povedané Prvým a Posledným) Spasiteľom všetkých 

z negatívneho stavu a z negatívnych aspektov ľudskej prirodzenosti. Keby sa to 

nemalo nikdy stať, nikto by nevydržal do večnosti znášanie strašného a 
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neznesiteľného bremena pseudo-bytia a pseudo-existencie negatívneho stavu a jeho 

ľudského života. Pretože Som predvídal, že bez tohto faktora by negatívny stav a 

jeho ľudský život nemohli byť transformované, spasené alebo eliminované a že ich 

nepretržitá prítomnosť nielenže by komplikovala životy každého aj v pozitívnom 

stave, no za takého druhu nepriaznivých podmienok by znemožnila pokračovanie 

v takom živote, alebo vôbec v akomkoľvek živote, dobrovoľne Som súhlasil s tým, 

že zomriem, aby Som mohol opäť ožiť a aby Som tak na základe Svojej vlastnej 

skúsenosti mohol každému, kto je mŕtvy, ponúknuť, aby tiež ožil. Vidíte, prečo 

bolo tak rozhodujúce a dôležité získať Moju Novú Prirodzenosť? Ako z tohto faktu 

vidíte, bola to otázka života a smrti každého, kdekoľvek a v ktoromkoľvek čase. 

Ak sa za vašich súčasných podmienok ktokoľvek z vás ešte stále pridŕža 

čohokoľvek, čo bolo v Mojich posolstvách siedmim cirkvám opísané ako 

negatívne, zlé, lživé, či skreslené, ako je to zaznamenané v prvej a druhej kapitole 

Apokalypsy, na základe toho faktora ste duchovne mŕtvi. Alebo ak zlučujete 

čokoľvek z Môjho Nového Zjavenia s čímkoľvek, čo nepochádza z jeho ideí a 

obsahu, v tom prípade ste smrteľne chorí a ste v procese duchovného umierania. 

Robiť to alebo byť taký znamená pokúšať sa o niečo nemožné — byť mimo alebo 

byť pred, či po Prvom a Poslednom. Akýkoľvek pokus urobiť to spôsobí, že 

duchovne zomriete. Pretože však aj Ja som zomrel a v tom procese si podrobil 

samotnú smrť, naveky tým ožijúc, vydláždil Som vám cestu, aby ste sa uzdravili zo 

svojej smrteľnej choroby alebo aby ste sa prebrali do pravého života, pokiaľ ste už 

duchovne mŕtvi. 

V tomto jednotlivom zmysle byť Prvý a Posledný znamená tiež byť jediný, ktorý je 

Prvý a Posledný, nažive a žijúci v absolútnom zmysle. Ktokoľvek relatívny môže 

byť teda nažive a žiť len na základe toho, že Ja som naveky absolútne nažive a 

žijúci. Žiadne iné cesty nie sú možné či uskutočniteľné. Ako Moji praví 

predstavitelia na planéte Nula máte vo svojom položení ukazovať tento dôležitý 

duchovný faktor, tým, že budete šíriť jeho význam a obsah vo svojich vlastných 

životoch a tým, aký vzťah máte ku Mne a ku všetkým ostatným kdekoľvek a 

v ktorejkoľvek dobe. 

Tretí aspekt sa zaoberá tým, že Mám ostrý dvojsečný meč. Čo znamená duchovne 

mať taký meč? Priamo sa to týka toho aspektu Mojej Novej Prirodzenosti, ktorý 

má absolútnu schopnosť objaviť, odhaliť, určiť, oddeliť a odstrániť čokoľvek lživé, 

zlé, negatívne a škodlivé z čohokoľvek dobrého, pozitívneho, pravdivého a 

náležitého, nezáleží na tom, nakoľko alebo do akej miery je čokoľvek 

z negatívneho stavu zamaskované, skryté, tajnostkárske a nakoľko a do akej miery 

sa to zdá byť dobré, náležité, správne a pravdivé; a nezáleží na tom, nakoľko sa 

robí čokoľvek tejto odpornej povahy pod Mojím Menom. Znamená to ale tiež 

absolútnu ochranu a izoláciu všetkých, na všetkých stranách, pred tým, aby im bolo 

ublížené, aby boli poškodení, zranení, zničení alebo naveky zatratení. Keďže ostrý 

dvojsečný meč znamená aj Absolútnu, Čistú a Nepošpinenú Pravdu, ktorá úspešne 

bojuje so všetkými zlami a lžami, znamená to tiež tú zvláštnu moc v Mojej Novej 
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Prirodzenosti, ktorá má absolútnu schopnosť nadobro a navždy eliminovať 

negatívny stav a spasiť každého v jeho pazúroch, nech urobil čokoľvek alebo nech 

bol akýkoľvek; privedúc ich tak všetkých späť do pozitívneho stavu. Toto je tá časť 

Mojej Novej Prirodzenosti, ktorá uvádza do pozornosti každého pravú 

prirodzenosť pozitívneho stavu, ako aj pravú prirodzenosť negatívneho stavu; a 

ktorá vytvára pre každého v negatívnom stave a v jeho ľudskom živote vhodné 

podmienky na to, aby sa kajal a napravil svoje cesty, tak, že mu/jej ukazuje pravú 

realitu Mojej Absolútnej Pravdy z Môjho Absolútneho Dobra alebo Mojej 

Absolútnej Múdrosti z Mojej Absolútnej Lásky, ilustrujúc mu/jej súčasne rozdiel 

medzi pozitívnym stavom a negatívnym stavom. Táto schopnosť každému 

umožňuje, aby príslušné voľby vykonal na základe tohto rozhodujúceho poznania 

odlišností, a nie naslepo. 

Vo vašej jednotlivej pozícii ste ako Moji praví predstavitelia uvedení do pozície 

predĺženia tohto Môjho ostrého dvojsečného meča, aby vám bolo umožnené presne 

rozlíšiť a rozoznať pravdy od lží a skreslení, dobrá od ziel a pozitívne od 

negatívneho a premôcť a zbaviť sa vo svojom vlastnom živote akýchkoľvek 

možných zvyškov čohokoľvek negatívnej a zlej povahy; a, vďaka ich vplyvu, 

všetkých vašich nesprávnych ponímaní Mojej Novej Prirodzenosti, Môjho Nového 

Zjavenia, Môjho pozitívneho stavu a toho, ako žijete a praktizujete čokoľvek 

obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení. Na základe tejto vašej schopnosti budete 

môcť všetkým ostatným dať príklad a základ, podľa ktorého a na ktorom budú 

nakoniec schopní urobiť to isté — keď bude správny čas. 

Štvrtý aspekt sa zaoberá tým aspektom Mojej Budúcej Novej Prirodzenosti, ktorý 

Ma opisuje ako Syna Božieho, ktorý má oči ako ohnivý plameň a ktorého nohy sú 

ako čistá mosadz. Dôvod, prečo hovoríme, ,budúca‘ , je ten, že v tom časovom 

bode, pred zavŕšením získania Mojej Novej Prirodzenosti, Som bol v postavení 

jediného Syna Božieho. Proces zjednocovania s Mojou Esenciou a Substanciou — 

Otcom, nebol z pozície Mojej Ľudskej Prirodzenosti ešte na dlhé nadchádzajúce 

obdobie zavŕšený (podľa vášho ľudského ponímania času). Tu Som pôsobil 

z pozície tej časti Mojej Prirodzenosti, ktorá sa týkala jej získaných ľudských 

aspektov. Pretože boli procesom ich zbožštenia zbavené akýchkoľvek kontaminácií 

negatívnych aspektov ľudskej prirodzenosti, bolo umožnené, aby sa tu nazývali 

Synom Božím. Syn prináša späť k Svojmu Otcovi všetko, čo má, a dáva Mu to. 

Otec to berie, a nielenže začlení do Seba, čo Mu priniesol Jeho Syn, ale vezme 

Svojho Syna na Svoju hruď a stáva sa s Ním jedným. Tým sa Otec zrieka Svojej 

Otcovskej identity a Syn sa zrieka Svojej Synovskej identity. V tom splynutí sa 

stávajú Niekým iným — Mojou Pravou Absolútnou Novou Prirodzenosťou. 

A teraz, v tej Novej Prirodzenosti sa Moje oči stanú ako ohnivý plameň a Moje 

nohy ako čistá mosadz. Mať oči ako ohnivý plameň znamená v tejto konotácii 

pozerať sa na všetkých a na všetko s nanajvýš intenzívnou a čistou 

bezpodmienečnou láskou, ktorej plameň horí večne a neuhasínajúco a ktorý 

nemôže nikdy prestať vyžarovať svoje teplo života do celého Môjho Stvorenia a 
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pseudo-stvorenia. Mať nohy ako čistá mosadz znamená v súčasnej konotácii jej 

významu Moju schopnosť, zakorenenú v Mojej Novej Prirodzenosti, zostúpiť na 

úroveň všetkých v negatívnom stave a v ľudskom živote a byť s nimi, kráčať medzi 

nimi a stýkať sa s nimi bez akéhokoľvek nebezpečenstva pre nich alebo pre Moju 

Novú Prirodzenosť. Táto Moja nová schopnosť, reprezentovaná tu Mojimi nohami 

podobnými čistej mosadzi, je podstatná, pokiaľ Mám oslobodiť a spasiť každého 

z negatívneho stavu a z negatívnych aspektov ľudského života. Tu sa buduje základ 

na dosiahnutie tohto nanajvýš žiaduceho cieľa. 

Vo vašom jednotlivom prípade sa máte ako Moji praví predstavitelia na planéte 

Nula naučiť mať podobné oči — ako ohnivý plameň, aby vám bolo umožnené 

pozerať sa na každého len a len z pozície Mojej Absolútnej Bezpodmienečnej 

Lásky a jej Absolútnej Múdrosti a nadväzovať s každým vzťah len a len z tej 

pozície, bez toho, aby ste sa komukoľvek vyhýbali, aby ste kohokoľvek súdili, 

alebo kohokoľvek zatracovali, ale aby ste namiesto toho chodili s Mojimi nohami, 

ktoré sú ako čistá mosadz, zostupujúc na ich úroveň chápania, ilustrujúc a 

demonštrujúc im pravý život pozitívneho stavu, aby sa im umožnilo rozlišovať, 

naučiť sa a rozpoznať rozdiel medzi tým, čo je čisto pozitívnej povahy a tým, čo je 

čisto z ich negatívnej prirodzenosti, a vykonať vhodnú voľbu v tejto dôležitej veci. 

Piaty aspekt sa zaoberá Mojou Prirodzenosťou, ktorá obsahuje sedem Božích 

Duchov a sedem hviezd. Sedem Božích Duchov v konotácii práve diskutovanej 

témy znamená tú časť Mojej Novej Prirodzenosti, ktorá bola predtým označená ako 

nepomenovateľná, nedostupná a úplne a kompletne nepochopiteľná pre žiadnu 

relatívnu myseľ. Môžete Ju považovať za samotné Absolútne Jadro Mojej 

Absolútnej Esencie a Absolútnej Substancie, z ktorého vyviera špeciálny typ 

energií, dávajúc vznik celkovému Môjmu Stvoreniu a vytvárajúc všetky životné 

formy. Toto je aspekt Mojej Novej Prirodzenosti, ktorý vypĺňa každého a všetko, 

ktorý vie do najmenších možných podrobností absolútne všetko, čo sa deje vo 

všetkých a vo všetkom, v každom čase ich nepretržitého a neutíchajúceho 

fungovania a manifestácie. Je večne prítomný všade, od najvyšších Nebies až po 

najhlbšie Peklá, napĺňajúc všetky kúty a všetky skryté miesta, takže nikto a nič nie 

je nikdy mimo jeho pohľadu a vnímania. V celom Mojom Stvorení alebo pseudo-

stvorení neexistuje nijaké miesto, kde by sa mohol ktokoľvek či čokoľvek ukryť 

alebo byť mimo Jeho uvedomenia a aktívneho vnímania. A sedem hviezd v tejto 

konotácii znamená Moje Absolútne Poznanie úplne všetkých druhov ideí, pojmov, 

predstáv, myšlienok, pocitov, vôlí, skutkov, správania, postojov, vzťahov, 

poriadkov a všetkého ostatného, čo má každý v pozitívnom stave alebo 

v negatívnom stave, alebo v ľudskom živote. 

Je veľmi rozhodujúce a podstatné mať tento aspekt Mojej Prirodzenosti, kvôli 

schopnosti vyniesť spravodlivý, objektívny a nestranný rozsudok o komkoľvek 

v tomto ohľade. Len na základe absolútneho poznania ohľadom kohokoľvek a 

čohokoľvek a ohľadom ich stavu mysle a toho, čo vyznávajú, čoho sa pridŕžajú a 

čo praktizujú alebo s čím sa stotožňujú, by bolo možné vyniesť taký rozsudok. 
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Opäť, tento aspekt Mojej Prirodzenosti sa priamo týka Mojej Novej Prirodzenosti, 

pretože len z pozície tej Prirodzenosti Som mohol získať a večne v Sebe obsahovať 

akékoľvek také skúsenostné poznanie každého a všetkého. Toto je dôvod, prečo 

jedine s touto Novou Absolútnou Prirodzenosťou môžem vykonať objektívny a 

spravodlivý Posledný Súd nad týmto cyklom času/stavu/kondície. Žiadna iná 

Prirodzenosť by to nemohla urobiť, pretože by jej chýbalo skúsenostné poznanie 

všetkých aspektov prirodzenosti negatívneho stavu a ľudskej prirodzenosti. 

Vo vašej jednotlivej pozícii máte ako Moji praví predstavitelia zdôrazňovať tieto 

fakty o Mojej Novej Prirodzenosti, aby ľudia správne vnímali, Kto som a ako 

fungujem vo vzťahu k nim, vediac o nich všetky podrobnosti, vrátane ich 

najtajnejších a najsúkromnejších myšlienok, pocitov, túžob, želaní, chcení a 

všetkého ostatného, čo majú alebo ukrývajú. 

Šiesty aspekt sa zaoberá Mojou Prirodzenosťou, ktorá je tu označená ako Svätý, 

ako Ja, súc pravdivý a majúc kľúč Dávidov, Ja, Ktorý otvára a nikto nezatvorí a 

Ktorý zatvára a nikto neotvorí. Tento aspekt Mojej Novej Prirodzenosti v konotácii 

diskutovanej témy potvrdzuje fakt, že hoci Som plne a kompletne zažil všetky 

aspekty negatívneho stavu a ľudskej prirodzenosti, a v dôsledku toho Som prišiel 

do styku so všetkými ich početnými zlami, klamstvami, skresleniami, skazenosťou 

a hnusom, nič tej povahy nekontaminovalo, nepošpinilo, nenakazilo či neotrávilo 

žiadne aspekty Mojej Prirodzenosti. Pretože Som jediný/jediná, kto zostáva 

v tomto nekontaminovanom, nedotknutom a neskazenom stave, Ja som 

jediný/jediná, Kto je absolútne Svätý/Svätá. Stav svätosti je určovaný faktorom, do 

akej miery je niekto kontaminovaný, nakoľko podľahol, nakoľko je skazený, či 

nakoľko do seba vstrebal a následne si zvnútornil čokoľvek, čo je obsiahnuté 

v prirodzenosti negatívneho stavu a v negatívnych aspektoch ľudskej prirodzenosti. 

Pretože Ja som jediný/jediná, Kto bol schopný úspešne sa vyhnúť takej hroznej 

možnosti, Ja som jediný/jediná, kto je Absolútne Svätý/Svätá. V tomto zmysle 

význam tohto tvrdenia znamená, že nikto iný nemôže byť sám/sama  osebe a 

sám/sama od seba svätý, môže však byť taký/taká prostredníctvom Mňa, skrz Mňa, 

so Mnou, vďaka Mne a zo Mňa. Týmto svätým sa možno stať vyhýbaním sa 

všetkým zlám a lžiam a odmietnutím stotožniť sa s čímkoľvek, čo prichádza 

z negatívneho stavu a z negatívnych aspektov ľudskej prirodzenosti, a prijatím 

Mojej Osobnej Absolútnej Svätosti do svojej relatívnej kondície. 

Pokiaľ však ide o Mňa, pojem Svätosti má aj ďalší aspekt. Je to úplný stred, 

najesenciálnejší a najsubstanciálnejší zárodok Môjho Absolútneho Jadra, ktorý je 

čímsi, Čoho pravú Prirodzenosť alebo to, čo To vlastne je, nemožno vyjadriť alebo 

opísať, alebo pochopiť, alebo poňať, či vytušiť nijakými slovami, ideami, 

predstavami, myšlienkami, pocitmi, intuíciou, či čímkoľvek iným. Preto povedať o 

Tom viac by bolo nemožné. 

Dávidov kľúč, ktorý Mám, v konotácii našej súčasnej témy znamená zdroj 

Absolútnej Duchovnej Pravdy. ,Dávid‘ súvzťaží s duchovnou pravdou. Mať jeho 
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kľúč znamená mať jediný prostriedok na odhalenie všetkých nekonečných záhad a 

tajomstiev obsiahnutých v duchovnej pravde. Pretože sú nekonečné, prameniace 

z faktu, že Ja som jediná Absolútna Pravda, len Ja ich dokážem a môžem odhaliť, 

alebo ich držať skryté, alebo, inak povedané, len Ja ich dokážem a môžem náležite 

interpretovať a vysvetliť komukoľvek, kto má o ne záujem a kto k nim pristupuje 

s pozitívnym a dobrým úmyslom a so správnou motiváciou, aby poznal pravdu 

kvôli praktizovaniu všetkých jej aspektov vo svojom živote a kvôli samotným 

princípom. Žiadna relatívna bytosť to nemôže urobiť samostatne, bezo Mňa. 

Vo vašej pozícii, súc Mojimi pravými predstaviteľmi na planéte Nula, zdieľam 

s vami Svoj Dávidov kľúč tým, že vám prostredníctvom Svojho Nového Zjavenia 

vo všetkých jeho troch zdrojoch zjavujem Svoju Duchovnú Pravdu a mnohé z jej 

tajomstiev a záhad, ktoré bolo pre vás bezpečné, správne a aktuálne poznať. 

V tomto ohľade tých pár z vás, ktorí máte Moje Nové Zjavenie alebo Môj kľúč, má 

výsadu ako nikto iný na planéte Nula. Preto máte toto poznanie vo všetkej 

skromnosti, pokore a poníženosti nosiť v sebe a so sebou ako veľmi sväté a 

nezvyčajné a jeho praktizovaním ho máte dostať do centra svojho života a žitia; a 

máte to poznanie zdieľať medzi sebou a s každým, kto preukáže túžbu vlastniť ho 

kvôli vyššie uvedeným princípom, a len kvôli nim, a kvôli ničomu inému. 

A nakoniec, siedmy aspekt Ma označuje ako Amen, Verného a pravdivého Svedka, 

Počiatok Božieho stvorenia. ,Amen‘ v konotácii našej diskutovanej témy znamená 

konečné potvrdenie, že SOM KTORÝ/KTORÁ SOM a že okrem Mňa niet 

nikoho na tej istej úrovni alebo v tom istom Absolútnom Stave, Procese a Kondícii. 

Znamená to tiež, že všetko, čo poviem, je absolútne tak, a preto tam nejestvujú 

nijaké ,ale‘, ,ak‘, ,keby‘, ,bolo by‘, alebo ,možno‘. Preto, z pozície absolútneho 

poznania toho, Kto Som Ja a kto je každý, Som jediný Verný a Pravdivý Svedok 

každého alebo všetkého v bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii. Len 

Ja som schopný svedčiť o každého pravých úmysloch, motiváciách a o tom, čo 

v sebe obsahujú. A pretože Ja som Verný a Pravdivý Svedok, nemôžem nikoho 

skresľovať, čo sa týka jeho/jej pravej prirodzenosti alebo toho, aký/aká je. Opäť, 

tento faktor Mojej Prirodzenosti je veľmi dôležitý, pretože každému umožňuje 

dostať jeho/jej osobný spravodlivý a objektívny Posledný Súd. Týka sa to priamo 

Mojej Novej Prirodzenosti, ktorá je samotným základom pre uskutočnenie sa 

takého osobného, ako aj globálneho Posledného Súdu. 

Počiatok Božieho stvorenia znamená ten aspekt Mojej Absolútnej Prirodzenosti, 

ktorý zo Seba inicioval tvorivé úsilie vedúce k založeniu Môjho milovaného 

Stvorenia. Tento aspekt sa týka Mojej Absolútnej Túžby zdieľať všetko, čo Mám a 

čo Som, so všetkými ostatnými. V tejto konotácii je teda táto Absolútna Túžba 

úplným počiatkom stvorenia, pretože bez nej by Som nemal nijakú potrebu či 

motiváciu vôbec niečo tvoriť (čo Mi, mimochodom, nikdy ani len neprišlo na Moju 

Absolútnu Myseľ). 
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Vo vašom jednotlivom prípade máte ako Moji praví predstavitelia svojimi 

osobnými a individuálnymi životmi potvrdiť pravdivosť Môjho Nového Zjavenia, 

stanúc sa jeho ,Amen‘. Okrem toho, vaše vyhlásenia nech sú ,áno‘, alebo ,nie‘, bez 

akéhokoľvek zaváhania, pochybovania, neistých alebo neurčitých významov. 

Praktizovaním princípov Môjho Nového Zjavenia vo svojom každodennom živote 

sa stanete vernými a pravdivými svedkami Mojej Novej Prirodzenosti a všetkého, 

čo je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení. Toto je vaša pravá rola a úloha, pokiaľ 

máte záujem pokračovať v nej na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby. 

Na záver chcem, aby si vedel, že toto je v súčasnosti najväčšia možná miera, v akej 

možno čokoľvek zjaviť o význame diskutovanej témy. Preto by Som odporučil, 

aby sme ju pre dnešok skončili, aby si si mohol oddýchnuť. Choď v pokoji a buď 

dobrej mysle. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto krásne zjavenie. Vidíš, takéto diskusie sa 

mi najviac páčia. Nič osobné, a predsa sa to týka všetkých a súvisí to so všetkými. 
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Sto Dvadsiaty Prvý Dialóg 

29. októbra 1999 

Peter: Nuž, ešte raz sme narazili na otázku ohľadom súvzťažností. Aj keď sme o 

tejto záležitosti diskutovali niekoľkokrát predtým, snáď by bolo možné niektoré jej 

aspekty trochu viac rozviesť, pokiaľ Si myslíš, že by to bolo vhodné. Nejaká otázka 

prišla od Erin Martz. Nie div, že, súc vychovaná v takzvanej swedenborgiánskej 

cirkvi, prišla s týmto typom otázky. Jej otázka je nasledovná: Na planéte Nula sú 

súvzťažnosti s pozitívnym stavom nejasné. Je to kvôli tomu, že planéta Nula teraz 

plnšie reprezentuje negatívny stav? Sú na tejto planéte ešte stále čisto pozitívne 

súvzťažnosti? Sú všetky súvzťažnosti subjektívne, alebo jestvuje ,súbor‘ objektov, 

ktoré majú súvzťažnosti? Sú tieto súvzťažnosti na planéte Nula na základe 

slobodnej voľby? Okrem týchto otázok sa pýta tiež na súvzťažnosť epidémie 

AIDS. Samozrejme, ako vždy, pokiaľ by Si dnes ráno chcel najskôr Ty niečím 

prispieť alebo niečo ďalej rozviesť, rád Ti umožním, aby Si hovoril prvý. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si Ma požiadal, aby Som hovoril prvý. 

Dnes by Som však dal najskôr prednosť diskusii o otázkach Erin. Potom, pokiaľ 

ešte budeme mať čas, sa budem venovať niektorým ďalším záležitostiam. 

Aby sme náležite zodpovedali položené otázky, potrebujeme si objasniť význam 

slova ,súvzťažnosť‘. Aj keď bol tento termín prediskutovaný predtým tak v týchto 

Dialógoch, ako aj vo všetkých ostatných knihách Môjho Nového Zjavenia, napriek 

tomu si ho potrebujeme opätovne zopakovať z trochu odlišného uhla pohľadu. Ako 

si pamätáš, súvzťažnosti boli zavedené ako prostriedky na konkrétne vykreslenie 

alebo reprezentáciu vo vonkajšej alebo v takzvanej objektívnej realite všetkých 

ideí, abstraktných pojmov, predstáv, imaginácií, myšlienok a emócií sentientnej 

mysle, a v absolútnom zmysle Mojej Absolútnej Sentientnej Mysle. Toto je jedna 

funkcia súvzťažností. Druhá funkcia sa týka spôsobu vzájomnej spojitosti všetkých 

svetov a dimenzií, ktoré majú odlišnú funkciu, rolu, štruktúru, postavenie, stav 

atď., než ktorýkoľvek iný svet a/alebo dimenzia. Pomocou súvzťažností sú schopné 

byť vo vzájomnom styku a ovplyvňovať sa navzájom, ako je potrebné a kedy je 

potrebné. A treťou funkciou súvzťažností je umožňovať určité duchovné, duševné, 

fyzické a environmentálne javy, ktoré predstavujú základ všetkých duchovných, 

duševných a fyzických zákonov a princípov, pomocou ktorých harmonicky riadia 

všetky procesy Stvorenia. 

V najvyššom zmysle chápania termínu ,súvzťažnosť‘, prostredníctvom 

súvzťažností premietam a prenášam do celého Môjho Stvorenia konkrétnosť 

Svojich Stavov, Procesov, Kondícií, Vzťahov a Starostlivosti. Vezmite si napríklad 

taký pojem ako Absolútna Láska. Čo v skutočnosti a fakticky produkuje Moja 

Absolútna Láska, ak je nepretržite vzbudzovaná navonok ku každému a ku 

všetkému v Mojom Stvorení a pseudo-stvorení? Ako sa manifestuje vo svojej 

konkrétnej projekcii? Ako zostupuje z jednej úrovne na druhú, na každej úrovni 
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vyvoláva niečo, čo umožňuje fungovanie tej úrovne v jej vlastnom jedinečnom, 

nekonečne odlišnom a špeciálnom type prirodzenosti. Toto ,niečo‘ je svojím 

charakterom a prejavom odlišné od charakteru a prejavu pôvodného významu a 

obsahu Absolútnej Lásky. Bez Nej by to však nielen nebolo možné vôbec 

ustanoviť, no nebolo by to možné ani vymyslieť. V tomto zmysle je teda to ,niečo‘ 

súvzťažnosťou alebo súvzťaží s Absolútnou Láskou vo svojom vlastnom 

relatívnom položení, procese a stave. 

Z hľadiska tohto ponímania významu súvzťažností môžete povedať, že láska vo 

všeobecnosti súvzťaží s dobrom, pretože láska vo svojej esencii a substancii vždy 

vytvára len to, čo je dobré. Môžete povedať, že dobro z lásky produkuje ďalej v 

tomto smere pozitívne skutky, pretože význam slova ,dobro‘ znamená, že len to, čo 

vytvára niečo dobré pre každého — pozitívne skutky — môže byť jeho pravou 

prirodzenosťou a snahou. Môžete teda povedať, že tak ako dobro súvzťaží s láskou, 

tak pozitívne skutky súvzťažia s dobrom, a cez dobro s láskou, a láska súvzťaží cez 

svoje dobro s pozitívnymi skutkami. V tomto ohľade tu máte súvzťažnosť medzi 

duchovným stavom lásky, duševným stavom dobra a medzi ich praktickým 

výsledkom vo forme pozitívnych skutkov. Ich vzájomná spojitosť je taká, že jedno 

bez druhého nemôže existovať. Toto je proces multivesmírneho zákona zvnútra 

von. Láska je stavom najvnútornejšieho alebo ducha, dobro je stavom vnútorného 

alebo duše/mentality, a pozitívne skutky sú stavom vonkajška alebo konkrétnosti 

vo fyzickom zmysle, čo produkuje hmatateľné výsledky. Alebo, aby sme to 

povedali inak, láska je objavením sa, dobro je postúpením a pozitívne skutky sú 

nastaním (v zmysle stania sa — Moje skutky sa stali pre každého a pre všetko 

hmatateľnou, vnímateľnou, konkrétnou a faktickou realitou). Týmto procesom so 

sebou navzájom súvzťažia. 

Toto je jeden aspekt významu termínu ,súvzťažnosť‘. Druhý, ktorý sa objavil 

neskôr, bol zakorenený v potrebe vyjadriť duchovné idey takým spôsobom, aby 

dávali zmysel aj vonkajšej mysli. Boli vynájdené a interpretované určité symboly. 

Na základe toho boli vybudované určité vonkajšie objekty, fyzické telá, rôzne ich 

orgány a neživé štruktúry, ktoré sa stali stelesnením všetkých príslušných 

duchovných ideí. V tomto zmysle zobrazovala pravú duchovnú realitu tých ideí 

funkcia tých vonkajších objektov, fyzických tiel, ich rôznych orgánov a neživých 

štruktúr, a nie ich vonkajší vzhľad. Boli teda vybudované kvôli tejto funkcii a 

účelu, a nie kvôli nim samotným, nezávisle od ich funkcie a účelu, ktoré súvzťažili 

s duchovnou realitou a jej nekonečnou rozmanitosťou ideí. 

Nech sa na význam súvzťažností pozeráte akýmkoľvek spôsobom, vo svojej 

definitívnej podstate sú výlučnými výtvormi sentientnej mysle a jej ideí, a 

v konečnom zmysle sú výlučnými výtvormi Mojej Absolútnej Sentientnej Mysle. 

Preto sú súvzťažnosti ako také a samé osebe, bez bytia a existencie sentientnej 

mysle, respektíve Mojej Absolútnej Sentientnej Mysle, nemysliteľné. V tomto 

jednotlivom zmysle sú všetky súvzťažnosti subjektívne a žiadne ,súbory‘ objektov 

súvzťažností samostatne a samé osebe neexistujú. Akékoľvek ,súbory‘ objektov 
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boli stvorené a vyprodukované sentientnou mysľou alebo Mojou Absolútnou 

Sentientnou mysľou, a preto si nemožno predstaviť ich takzvanú objektívnu 

manifestáciu, nezávislú a inakšiu, než je akákoľvek sentientná entita. Jednoducho 

povedané, nemohli by sa stať tým, čím sú. Ich objektívna existencia teda absolútne 

závisí od subjektívneho bytia a existencie sentientnej mysle, alebo v konečnom 

dôsledku od Mojej Absolútnej Sentientnej Mysle. 

Z tohto faktora vychádza pravá povaha súvzťažností. Ak všetky súvzťažnosti — a 

to, čo reprezentujú a vykresľujú — absolútne závisia od bytia a existencie 

sentientnej mysle, v tom prípade budú vo svojej esencii a substancii odrážať 

samotnú prirodzenosť sentientnej mysle. A pretože samotná prirodzenosť 

sentientnej mysle odráža vo svojom relatívnom položení samotnú Prirodzenosť 

Mojej Absolútnej Sentientnej Mysle, bude v sebe niesť tie isté atribúty, 

charakteristické črty a rysy, ako má Moja Absolútna Prirodzenosť. Ako si 

spomínate, jedným z tých atribútov je Moja Absolútna Sloboda a Moja Absolútna 

Slobodná Voľba vytvárať čokoľvek, čo Si želám alebo prajem. Tento faktor sa, 

samozrejme, odráža v prirodzenosti akejkoľvek ďalšej, relatívnej sentientnej entity. 

Pretože toto je skutočným usporiadaním všetkých a všetkého, v tomto zmysle sú 

akékoľvek súvzťažnosti, nech je ich povaha akákoľvek, kvôli ich absolútnej 

závislosti od aktivít sentientnych myslí vždy na základe slobodnej voľby. 

Z tohto môžete jednoznačne vyvodiť jeden z najdôležitejších duchovno-

filozoficko-mystických faktorov života: Všetko, čo je a existuje alebo pseudo-je 

a pseudo-existuje, je a existuje alebo pseudo-je a pseudo-existuje len a len na 

základe slobodnej voľby sentientnej mysle. Žiadne bytie a existencia alebo 

pseudo-bytie a pseudo-existencia nie sú možné alebo predstaviteľné bez bytia 

a existencie sentientnej mysle, tak ako bytie a existencia sentientnej mysle nie 

sú možné bez Môjho Absolútneho Bytia a Absolútnej Existencie v tom zmysle, 

že Bytie a Existencia sú vo Mne večne Absolútnymi Sídlami. 

Kvôli tejto absolútnej závislosti všetkých súvzťažností od sentientnej mysle je ich 

povaha určená intenčnými a motivačnými faktormi tej mysle. Aj keď všetky 

počiatočné súvzťažnosti pramenia z Mojej Absolútnej Pozitívnosti, keď zostúpia 

do všetkých relatívnych sentientných entít, na základe ich vlastných intenčných a 

motivačných faktorov sa môžu akékoľvek také súvzťažnosti zmeniť na niečo, čo 

má opačný význam vzhľadom k významu formulovanému v ich počiatočnom 

zdroji. Toto je skutočná genéza takzvaných negatívnych súvzťažností. Pretože 

akýkoľvek druh života alebo pseudo-života je riadený výlučne tým, čo je vložené 

do povahy súvzťažností, aktivácia negatívneho stavu je možná tak, že vezmete 

pôvodné pozitívne súvzťažnosti a predefinujete ich do ich opačného významu. 

Toto je to, čo bolo nazvané manipulácia súvzťažností za účelom vytvorenia 

negatívneho stavu. Z tejto reality súvzťažností jasne vidíte, že vytvorenie 

negatívnych súvzťažností by nebolo možné bez počiatočného vytvorenia 

pozitívnych. Toto je faktor závislosti pseudo-bytia a pseudo-existencie negatívneho 

stavu od pravého bytia a existencie pozitívneho stavu, uvedený veľakrát predtým. 
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Z tohto faktu teda jasne vidíte, že keby nebol a neexistoval pozitívny stav, 

negatívny stav a jeho ľudský život by v nijakom prípade nemohol dospieť do svojej 

škodlivej zrelosti. 

Pokiaľ ide o planétu Nula s jej nejasnými súvzťažnosťami s pozitívnym stavom, jej 

podivná pozícia v tom všetkom, ako aj jej veľmi nezvyčajný a podivný ľudský 

život a všetko ostatné na nej, nech to má akékoľvek súvzťažnosti, tie sú pokrivené 

a skreslené. Len za takéhoto usporiadania mohol byť vyprodukovaný alebo 

vyfabrikovaný typický ľudský život a jeho nezvyčajná a podivná prirodzenosť. 

Pokrivená a skreslená pozícia nedovoľuje, aby sa na planéte Nula a v ľudskom 

živote vo všeobecnosti objavili akékoľvek presne vyhranené, presne zamerané a 

presne sústredené pozitívne súvzťažnosti. Inak by ľudia nemohli byť tým, čím sú 

alebo čím je ich typická ľudská prirodzenosť. Táto pozícia ľudskej prirodzenosti a 

ľudského života dovoľuje úplnú, konkrétnu a hmatateľnú manifestáciu všetkých 

aspektov negatívneho stavu na tejto planéte. Presne toto bolo zámerom, kvôli 

ktorému bol vyfabrikovaný typický a podivný ľudský život. Odtiaľ teda nejasné 

súvzťažnosti voči pozitívnemu stavu alebo s pozitívnym stavom. V tomto zmysle si 

môžete byť istí, že čím sa stáva ľudský život negatívnejším, tým nejasnejšie alebo 

pokrivenejšie a skreslenejšie budú ich súvzťažnosti voči pozitívnemu stavu 

a s pozitívnym stavom. 

Dôvod, prečo sa dokonca aj v negatívnom stave a v ľudskom živote manifestujú 

niektoré prvky pozitívnych súvzťažností, aj keď obalené vo všemožných 

negatívnych, je to, po prvé, že nikto nemôže žiť alebo byť nažive — nech je to 

akýkoľvek druh života a žitia (pseudo-života a pseudo-žitia) — bez prítomnosti 

niečoho pozitívneho a dobrého; a po druhé, že nikto by nemohol byť absolútne 

špatný, negatívny a zlý. Ľudský život reprezentuje, ilustruje a demonštruje tento 

faktor relativity, pominuteľnosti a dočasnosti (jeho bytie je len dočasné) 

čohokoľvek obsiahnutého v negatívnom stave a vo všetkých jeho obyvateľoch. 

Odtiaľ teda nejasné súvzťažnosti s pozitívnym stavom a voči pozitívnemu stavu. 

Tento faktor jasne ukazuje, že len pozitívny stav má absolútnu platnosť a trvanie, 

pretože pramení priamo z Mojej Absolútnej Platnosti a večného trvania (od 

večnosti do večnosti), zatiaľ čo negatívny stav a jeho ľudský život nepramenia. 

Sily negatívneho stavu, aj keď si hmlisto uvedomujú faktor svojej pominuteľnosti a 

dočasnosti — len provizórne majú dovolené byť vo svojom špecifickom pseudo-

živote — napriek tomu vyvíjajú maximálnu snahu, aby oklamali tento svoj 

nevyhnutný osud. V procese takých pokusov generujú vo svojich mysliach 

všemožné nové a odlišné idey, ktoré by zaistili nekonečné trvanie ich pseudo-

života alebo ich negatívneho stavu. Je tu však paradox: Pretože sú na základe 

svojej vlastnej prirodzenosti, účelu, cieľa, úmyslu a motivácie schopní a ochotní za 

tým účelom vytvárať len negatívne a zlé idey — inak by neboli zlí a negatívni; také 

idey sú vždy deštruktívne, prinášajúc so sebou len rozvrat, biedu, utrpenie a všetko 

ostatné tak vlastné prirodzenosti negatívneho stavu. 
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Ako vieš, akékoľvek typy ideí akejkoľvek sentientnej mysle produkujú svoje 

výsledky, následky a konečné dôsledky vo forme svojich súvzťažností. Ak sú vaše 

idey negatívne, zlé, špatné alebo podobne, produkujú len negatívne súvzťažnosti. 

Jedným z najúčinnejších spôsobov prenosu takých ideí a ich negatívnych 

súvzťažností do ich konkrétnej manifestácie je prenos prostredníctvom sexuality. 

Aby sily negatívneho stavu naďalej manifestovali svoj pseudo-život a aby zaistili, 

že ich pseudo-život bude zachovaný naveky, používajú počas svojej intenzívnej 

kondenzácie na planéte Nula a v ľudskom živote za týmto účelom sexuálne 

prostriedky. Vytvorili určité veľmi prefíkané a veľmi negatívne nové idey týkajúce 

sa tohto cieľa a prostredníctvom negatívnych súvzťažností ich premietli do 

ľudského života. Na planéte Nula dali tieto súvzťažnosti vznik novým, neobyčajne 

smrtiacim vírusom, retrovírusom, vírusom Ebola, HIV vírusom a ich rôznym 

početným mutáciám, ktoré sú schopné v ľudských telách produkovať 

nevyliečiteľné poruchy, choroby a stavy, ako je napríklad AIDS a nová forma 

tuberkulózy a mnohé iné záhadné fyzické stavy. Epidémie týchto stavov 

v ľudskom živote sú vlastnými súvzťažnosťami faktora extrémnej kondenzácie a 

pseudo-víťazstva negatívneho stavu na planéte Nula a v ľudskom živote. Toto je 

však samotný paradox tejto situácie: Čím sú sily negatívneho stavu úspešnejšie 

v tomto svojom veľmi negatívnom a zlom úsilí, tým viac ničia samé seba. Ako 

budú v tomto úsilí pokračovať, v jednom časovom bode sa nevyhnutne úplne 

zničia — bez akejkoľvek stopy svojho pseudo-bytia a pseudo-existencie. 

Takže, ako z tohto výsledku vidíte, nie je to tak, že by som Ja alebo ktokoľvek 

v pozitívnom stave nadobro a navždy eliminoval negatívny stav, ale taká je 

samotná porucha v prirodzenosti samotného negatívneho stavu, ktorá dosiahne 

tento cieľ jeho večnej vlastnej eliminácie a sebazničenia. Naša prítomnosť 

uprostred negatívneho stavu slúži len ako katalyzátor pre uskutočnenie sa tohto 

procesu sebazničenia a vlastnej eliminácie. Spôsob, ako musíte chápať toto 

vyhlásenie, spočíva vo fakte, že prítomnosť pozitívneho stavu uprostred 

negatívneho stavu zapríčiňuje, že jeho sily/renegáti prichádzajú s väčším a väčším 

množstvom a s novšími a novšími, prefíkanými a účinnými negatívnymi a zlými 

ideami, aby sa sami chránili pred prítomnosťou a vplyvom pozitívneho stavu. Na 

základe faktora takých nových výtvorov sa objavujú ničivejšie negatívne a zlé idey 

a ich súvzťažnosti, ktoré povedú jedine ku konečnému a večnému sebazničeniu a 

vlastnej eliminácii negatívneho stavu a negatívnych aspektov jeho ľudského života. 

Ako z tohto spresnenia vidíte, všetky formy nevyliečiteľných, ako aj vyliečiteľných 

stavov v ľudskom živote sú výsledkom vyššie opísaného procesu. Aby sme si opäť 

zopakovali, epidémia AIDS a akékoľvek ďalšie epidémie, ako aj akékoľvek ďalšie 

rozmanité a početné ničivé udalosti na vašej planéte Nula sú následkami a 

dôsledkami faktora kondenzácie a pseudo-víťazstva negatívneho stavu v ľudskom 

živote a inde v Zóne Vymiestnenia. V tomto ohľade tiež môžete povedať, že 

zámerom negatívneho stavu je eliminovať akékoľvek stopy akýchkoľvek 

pozitívnych súvzťažností. Pokiaľ máte nejakú prítomnosť pozitívnych 
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súvzťažností, aj keď len v nejasnom a slabo definovanom stave, negatívny stav nie 

je schopný zvíťaziť. Preto potrebuje zúfalo nahradiť všetky také pozitívne 

súvzťažnosti čisto negatívnymi. Z toho dôvodu jeho sily produkujú všemožné zlé, 

špatné a negatívne idey, premietnuté prostredníctvom súvzťažností do ľudského 

života, čo zas na vašej planéte vytvára všemožné nepriaznivé pomery. 

Je tu však háčik: V momente, keď budú z ich pseudo-životov všetky také pozitívne 

súvzťažnosti eliminované, nezostane v nich nič, čo by zachovalo ich pokračovanie. 

Ako si spomínaš, len na základe takej prítomnosti môžu pokračovať vo svojich 

neproduktívnych, negatívnych a zlých snahách. Dôvod tejto neoddiskutovateľnej 

podmienky tkvie vo fakte, že Ja ako Absolútny Život som prítomný vo všetkých 

takých pozitívnych súvzťažnostiach, pretože, koniec koncov, v konečnom zmysle, 

Ja som ich Tvorcom a Vyžarovateľom. Preto by bezo Mňa alebo bez Mojej 

prítomnosti v takých súvzťažnostiach, a teda bez ich prítomnosti, to je jedno 

v akých podmienkach, nikto nemohol prežiť ani zlomok sekundy. Preto môžete 

jasne vidieť, že v momente, keď sily/renegáti negatívneho stavu uspejú 

v odstránení akýchkoľvek pozitívnych súvzťažností zo svojej domény a sféry 

vplyvu, zničia a zlikvidujú sami seba; alebo, aby Som bol presnejší, zničia a 

naveky eliminujú svoj vlastný negatívny stav. V tom bode sa zobudia zo svojho 

smrteľného spánku a ocitnú sa nahí a bez akéhokoľvek zdroja alebo možnosti 

pokračovať vo svojom predošlom pseudo-životnom štýle. Toto je ten bod, 

v ktorom budú ich pamäti otvorené a všetky tieto fakty sa prostredníctvom Môjho 

Nového Zjavenia dostanú do ich plného vedomého uvedomenia. Majúc k dispozícii 

úplný prístup k svojim vlastným pamätiam a k Môjmu Novému Zjaveniu, pomocou 

toho budú schopní predniesť prosbu Mojej Novej Absolútnej Prirodzenosti, 

poprosiac Ma o oblečenie pre svoju nahotu a o nový zdroj života, ktorý bude mať 

čisto pozitívnu konotáciu. 

Prítomnosť pozitívnych súvzťažností na planéte Nula, aj keď v nejasnom, 

pokrivenom a skreslenom stave, je v súčasnosti závislá od prítomnosti Mojich 

pravých predstaviteľov, pretože pokiaľ ide o ich ducha, sú umiestnení uprostred 

pozitívneho stavu, a tým faktorom sú prostredníctvom svojich pozitívnych 

myšlienok, ideí, pojmov, predstáv, emócií, vôle, správania, vzťahov a praktík 

princípov Môjho Nového Zjavenia schopní generovať a udržiavať pozitívne 

poňatie takých súvzťažností. Tento faktor je naďalej zábranou pre úplné zavŕšenie 

pseudo-víťazstva negatívneho stavu na planéte Nula. Renegáti si do určitej miery 

tento faktor uvedomujú. Preto sa všetkými dostupnými prostriedkami pokúšajú 

vyhľadávať Mojich predstaviteľov a vediac, že by boli totálne a kompletne 

neschopní zničiť ich, pokúšajú sa brániť ich vplyvu a znemožňovať im 

vykonávanie ich úlohy a roly v tomto ohľade. 

Takže, keď budú Moji predstavitelia, vytváraním len pozitívnych ideí, pojmov, 

predstáv, myšlienok, emócií, správania, postojov, vzťahov a všetkého ostatného 

pozitívnej povahy, umožňovať pozitívnym súvzťažnostiam, aby boli prítomné na 

planéte Nula, potom, aby ich rušili pri vytváraní a prenášaní týchto pozitívnych 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Druhý diel 

- 220 - 

atribútov, sily negatívneho stavu/renegátov sa budú pokúšať navodiť v Mojich 

predstaviteľoch, nakoľko to len bude možné, opaky týchto atribútov. Najcitlivejšou 

časťou budú v tomto prípade ich fyzické telá a ich energie životnej sily. 

V poslednom čase ty sám, Peter, pociťuješ tieto záhadné fyzické problémy. 

Dokonca aj keď zaznamenávaš tento Dialóg, je tu nepretržité rušenie tohto procesu 

prostredníctvom tvojich fyzických symptómov, čo si vyžaduje tvoju neustálu 

pozornosť, narúšajúc tento proces a zasahujúc do toku myšlienok nutných pre 

správne zaznamenanie nášho rozhovoru. Tvoj stav je ilustráciou a demonštráciou 

toho, že nastal posun v taktikách a metódach renegátov a že ich terčom sú a budú 

vaše fyzické telá a — pokiaľ to bude možné — vaše duševné stavy. Renegáti 

dúfajú, že vyvolaním chorôb vašich fyzických tiel, aj keď také stavy nebudú 

smrteľné, že napriek tomu budú schopní narúšať vaše schopnosti vytvárať 

čokoľvek pozitívne a dobré, aby sa zachoval vplyv pozitívneho stavu na tejto 

planéte. Koniec koncov, ak sa fyzicky alebo duševne necítite dobre, ak neustále 

kašlete či máte vysokú horúčku, alebo bolesti hlavy, alebo akékoľvek iné bolesti, 

alebo ak ste deprimovaní, ubiedení a neustále unavení, ako by ste mohli za takých a 

podobných podmienok vytvárať niečo pozitívne a dobré? O toto sa renegáti usilujú, 

medzi mnohým iným. Dúfajú, že pomocou takých symptómov vám budú schopní 

brániť vo vašej role a poslaní v tomto ohľade. A predsa, ako vidíš na svojej vlastnej 

situácii, Peter, napriek faktu, že si už nejaký čas fyzicky chorý, napriek tomu si bol 

počas tej doby schopný napísať ďalšie tri Dialógy nanajvýš významného obsahu, 

negujúc tak akýkoľvek pokus renegátov ovplyvniť teba alebo tvoju prácu v tomto 

ohľade. 

Peter: Nuž, ,pekné‘ od nich, že to mne a ďalším Tvojim predstaviteľom robia. 

Úplne a bezpodmienečne im odpustím, nech mi akokoľvek poškodili hrdlo, alebo 

možno dokonca i pľúca, pretože nevedia, čo činia a nevedia, že takým konaním 

urýchľujú nie našu, ale svoju vlastnú záhubu. 

Pán Ježiš Kristus: A je dobré mať taký postoj, Peter, pretože to ešte viac posilňuje 

prítomnosť pozitívneho stavu uprostred negatívneho stavu. Jestvuje však ďalší 

spôsob podkopávania roly a pozície Mojich predstaviteľov. Okrem toho, čo bolo 

povedané vyššie, renegáti majú v tomto ohľade k dispozícii ďalší mocný nástroj. 

Tento nástroj môžeme nazvať ideologickou zbraňou. Na jednej strane prináša so 

sebou prílev pochybností, neistoty a váhania ohľadom pravdivosti ideí a pojmov 

Môjho Nového Zjavenia, ohľadom Mojej Novej Prirodzenosti a ohľadom toho, kto 

skutočne Som, a na druhej strane prináša so sebou prílev nesprávnych, lživých a 

nenáležitých ideí, myšlienok, pohľadov, pojmov, správaní a postojov. Dovoľ Mi, 

Peter, aby Som tebe a všetkým, ktorí čítajú tieto slová, niečo povedal: Nie je 

náhoda, že sme v posledných dvoch Dialógoch (119, 120) hovorili o niektorých 

aspektoch obsahu kapitol dva a tri Apokalypsy. Teraz sú do vašej pozornosti 

uvedené obzvlášť tie aspekty tých dvoch kapitol, ktoré pojednávajú zvlášť o 

ideologicko-duchovných problémoch príslušných cirkví. Dovoľ, aby Som niektoré 

z nich zopakoval, aby ste mali jasnú predstavu, ako sa vás renegáti pokúsia strhnúť 
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na svoju stranu, preč od náležitého chápania a aplikovania čohokoľvek, čo sa 

nachádza v Mojom Novom Zjavení, aby vám zabránili v udržiavaní pozitívnych 

súvzťažností na planéte Nula, aby tak mohli nad ňou nastoliť svoju plnú a 

neoddiskutovateľnú kontrolu. V prvom prípade, ako stále čakáte a čakáte, že sa 

negatívny stav skončí, alebo ako stále čakáte a čakáte, že sa vo vašich vlastných 

osobných životoch udeje čosi pozitívne významné a nezvyčajné, a nič také sa 

nedeje, vaše intenzívne angažovanie sa v Mojom Novom Zjavení alebo, aby Som 

použil biblické vyjadrenie, vaša počiatočná láska k nemu vás opustila, alebo vy ste 

opustili svoju počiatočnú lásku k nemu a namiesto toho ste dali prednosť niečomu 

inému. Keby ste to mali urobiť, fakticky by ste sa ako Moji predstavitelia vzdali 

svojej roly a prestali by ste byť vodičmi pozitívnych súvzťažností na planéte Nula. 

V druhom prípade by vám mohlo byť vo všetkých aspektoch vášho života 

postavených do cesty množstvo prekážok, pascí, pokušení a slabín. Súc nepretržite 

pod tlakom vášho ľudského života, majúc len sotva dostatok materiálnych zdrojov, 

aby ste boli schopní každý deň s nimi vystačiť, tráviac väčšinu svojho času 

borením sa s každodennými ťažkosťami a typickými ľudskými problémami a 

jednajúc s typickými ľuďmi (aké je to strašné robiť!), cítili by ste sa zbavení 

všetkých svojich energií životnej sily potrebných na vašu duchovnú prácu, rozvoj a 

pokrok. V takých chvíľach by vás renegáti najvytrvalejšie pokúšali, aby ste sa 

vzdali a aby ste počúvali ich ideologickú propagandu o prednostiach života 

v negatívnom stave a v ľudskom živote. Toto sú tie momenty, kedy by k vám 

posielali všemožných svojich vlastných predstaviteľov, ktorí by k vám prišli pod 

maskou Mojich predstaviteľov, ktorí zdanlivo prijali Moje Nové Zjavenie, ktorých 

zámerom by však bolo znečistenie, kontaminovanie, znehodnotenie a otrávenie 

všetkých jeho správnych ideí, pojmov, poňatí a princípov a to, aby vo vás zabili 

akékoľvek správne poňatie jeho obsahu a jeho právd. V biblickom vyjadrení sa 

tieto typy ľudí nazývajú Satanovou synagógou (koncentrovaný stav lží a skreslení). 

V biblickom vyjadrení sa sami volajú tiež židia (podľa nášho ponímania sa sami 

nazývajú Mojimi pravými predstaviteľmi), avšak nie sú. 

V treťom prípade je úplne jasné, že vy, ktorí ste Mojimi pravými predstaviteľmi, 

prebývate — aby sme použili biblické slová — tam, kde je Satanov trón. Podľa 

nášho vyjadrenia fyzicky prebývate tam, kde má negatívny stav svoju doménu. 

Pretože ste obklopení všemožnými lžami a skresleniami (Satan) a pretože ste nimi 

nepretržite, na 24-hodinovej báze bombardovaní, pokiaľ nie ste dostatočne opatrní, 

môžete do svojho života vpustiť niektoré z ich ideí a pojmov a zlúčiť ich s ideami 

Môjho Nového Zjavenia. Toto je príslovečný kameň úrazu na vašej duchovnej 

ceste. Keď toho toľko počúvate o toľkých rôznych pojmoch new age, o rôznych 

východných a západných pseudo-duchovných hnutiach (budhizme, hinduizme, 

islame, taoizme, kresťanstve a všetkých ostatných) a keď v ich praktikách 

pozorujete nejaké ,pozitívne‘ výsledky, nie je ľahké nepodľahnúť ich pôvabom a 

nepokúsiť sa zmiešať ich s tým, čo viete o Mojom Novom Zjavení a čo máte 

z neho. Urobiť to znamená v biblickom zmysle páchať sexuálnu nemravnosť a jesť 
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veci obetované modlám. Páchať sexuálnu nemravnosť znamená falšovať a 

prekrúcať pravdu Môjho Nového Zjavenia vpustením skreslení a lží negatívneho 

stavu do neho, a tým faktom nastoliť zvrátené uctievanie Mojej Novej 

Prirodzenosti. 

Opačnou stranou mince je v tomto ohľade pristupovanie k Môjmu Novému 

Zjaveniu z nesprávnych dôvodov a s nenáležitým, či dokonca zlým úmyslom a 

motiváciou, kvôli sebe samému/samej, kvôli vyhľadávaniu výhod, kvôli obsadeniu 

mimoriadneho miesta v Nebi, či dokonca počas svojho života na planéte Nula. 

Renegáti sa vám budú v tomto ohľade pokúšať vnuknúť do mysle myšlienku, ktorá 

vám bude hovoriť, akí ste cnostní, akí ste zvláštni a ako veľmi si zaslúžite byť na 

najvyššej možnej pozícii v Nebi a na planéte Nula za to, že ste takými lojálnymi a 

vernými služobníkmi Pána Ježiša Krista. Inými slovami, na základe prijatia takej 

idey budete Moje Nové Zjavenie využívať za účelom vyhľadávania výhod. V 

biblickom vyjadrení sa takí ľudia nazývajú ,tými, ktorí zachovávajú doktrínu 

nikolencov‘. Je tam tiež povedané, že túto doktrínu nenávidím. Dôvod, prečo 

v tomto ohľade používam ľudský výraz ,nenávidím‘, je ten, že taký postoj ničí vašu 

duchovnú integritu, umožňujúc negatívnemu stavu, aby bol v jeho snažení silnejší 

a účinnejší. Nechcem, aby bolo súčasťou vášho života čokoľvek, čo vám spôsobuje 

niečo také. Pokiaľ sa veci nerobia kvôli princípu, bez vyhľadávania výhod, 

z duchovného hľadiska to nemá nijaký význam ani úžitok. V tom prípade by ste na 

dlhé nadchádzajúce obdobie boli stratení. Moja nenávisť k tomu neznamená 

nenávisť podľa ľudského chápania tohto termínu, ale znamená to, že vôbec 

netúžim po tom alebo Si neželám, aby vám bolo akýmkoľvek spôsobom či 

prostriedkami ublížené, pretože vás bezpodmienečne, s múdrosťou milujem. 

Vo štvrtom prípade sa renegáti pokúsia vnuknúť vašej mysli nebezpečnú 

myšlienku, že poznanie a chápanie Môjho Nového Zjavenia je samostatne a samo 

osebe dostatočné na to, aby ste boli považovaní za Môjho pravého predstaviteľa/ 

predstaviteľku a za pravého duchovného muža Božieho/ženu Božiu. Preto skutočne 

vôbec nezáleží na tom, akú kvalitu má váš životný štýl alebo ako sa chováte, 

konáte alebo nadväzujete vzťahy, alebo aké veci vytvárate, alebo aký je výsledok 

vašich skutkov. Pokiaľ poznáte Moje Nové Zjavenie a ste schopní hovoriť jasne a 

zrozumiteľne o jeho princípoch, spĺňate požiadavku pre bytie Mojimi pravými 

predstaviteľmi. V biblickom vyjadrení je tento faktor opísaný ako dovolenie tej 

žene, Jezábel, ktorá sama seba nazýva veštkyňou, aby učila a zlákala Mojich 

služobníkov (Mojich predstaviteľov), aby páchali sexuálnu nemravnosť a jedli veci 

obetované modlám. Inými slovami, ide tu o odlúčenie lásky od múdrosti, dobra od 

pravdy a viery od pozitívnych skutkov. Odlúčiť ich znamená ďalšiu formu 

páchania sexuálnej nemravnosti a jedenia vecí obetovaných modlám. Podľa nášho 

vyjadrenia odlúčiť ich znamená nastoliť pseudo-život negatívneho stavu. Ako si 

pamätáte z Môjho Nového Zjavenia, jediný spôsob, ako aktivovať a nastoliť 

negatívny stav alebo ten iný typ života, než je život pozitívneho stavu, bolo 

odlúčenie lásky od múdrosti, dobra od pravdy, viery od pozitívnych skutkov, alebo 
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maskulinity od feminity a feminity od maskulinity. Pre zopakovanie: Toto je to, čo 

skutočne znamenajú pojmy ,sexuálna nemravnosť‘ a ,jesť veci obetované modlám‘ 

— aj v inej ich forme. Keby mohli renegáti dosiahnuť a udržať také odlúčenie v 

každom, kto je Mojím predstaviteľom na planéte Nula, prakticky by zničili 

akúkoľvek schopnosť každého takého predstaviteľa byť v tej role a udržiavať tak 

pozitívne súvzťažnosti na tejto planéte. Preto sa vám veľmi naliehavo odporúča, 

aby ste veľmi dôkladne sami seba preskúmali, aby ste určili, do akej miery sa vaše 

teoretické prijatie Môjho Nového Zjavenia odráža vo vašom každodennom 

správaní, postoji, vzťahoch, skutkoch, činoch a výtvoroch. Pokiaľ vynakladáte 

maximálnu snahu, aby ste tak robili, ste v pozícii Mojich pravých predstaviteľov. 

Byť Mojimi pravými predstaviteľmi alebo byť uprostred pozitívneho stavu 

znamená byť v duchovnom manželstve teórie a praxe. 

V piatom prípade sa vás renegáti pokúsia zviesť k viere, že čítanie Môjho Nového 

Zjavenia na dennom základe formou rituálu, bez uvažovania, meditovania, 

premýšľania a intuitívneho zaoberania sa jeho ideami a princípmi, alebo bez 

akejkoľvek snahy pochopiť, o čom všetkom vlastne sú, alebo bez akejkoľvek snahy 

praktizovať ich, je dostatočné na to, aby ste boli duchovne živí, a teda Mojimi 

pravými predstaviteľmi. Inými slovami, v tomto jednotlivom prípade by ste zo 

svojej strany neučinili žiadny pokus zvnútorniť si, zosobniť si, individualizovať si, 

aktualizovať a stotožniť sa s čímkoľvek, čo je obsiahnuté v Mojom Novom 

Zjavení. V biblickom vyjadrení sú takí ľudia nazývaní tak, že sú nažive, no 

v skutočnosti sú mŕtvi. Ak ste mŕtvi, zaujatím tejto pozície nemôžete byť dosť 

dobre Mojimi pravými predstaviteľmi a udržiavať akékoľvek pozitívne 

súvzťažnosti na tejto planéte. Takto môžu renegáti vykonať svoju deštruktívnu 

prácu v tomto ohľade. 

A na záver, v šiestom prípade sa vás renegáti pokúsia presvedčiť, že je správne, 

úžasné a skvelé mať vo svojom živote Moje Nové Zjavenie, jeho dôležitosť však 

nie je tak rozhodujúca a tak významná, ako si myslíte. Je veľa iných vecí, ktoré sú 

rovnako dôležité a rovnako rozhodujúce, alebo v skutočnosti ešte dôležitejšie a 

rozhodujúcejšie než Moje Nové Zjavenie alebo bytie Mojím pravým 

predstaviteľom. Preto ohľadom neho nepotrebujete byť takí zanietení a takí 

zapálení. Nech buble niekde na zadnej platničke, trošku si uvedomujúc, že je tam, 

že však nie je také dôležité, aby ste mu museli venovať príliš veľa pozornosti. 

V biblickom vyjadrení sú títo ľudia nazývaní ani vrúcni, ani chladní. Sú len vlažní. 

Taký stav nedovoľuje, aby sa cez takých ľudí generovalo čokoľvek pozitívnej 

povahy. Ktokoľvek, kto by sa ocitol v takomto položení, takým postojom by 

znesväcoval všetko týkajúce sa Mojej Novej Prirodzenosti, ako aj Môjho Nového 

Zjavenia. Taký jedinec by v takom prípade nebol schopný preniesť na planétu Nula 

nijaké pozitívne súvzťažnosti a stratil by výsadu byť Mojím pravým 

predstaviteľom. A o toto sa usilujú renegáti a ich prisluhovači. Dôvod, prečo tu 

neuvádzame siedmy prípad, je ten, že v tomto prípade sa to týka tých Mojich 

pravých predstaviteľov, ktorí si plne, otvorene, skryto, kompetentne, láskavo a 
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múdro plnia svoju rolu a poslanie Mojich pravých predstaviteľov, a tým faktorom 

udržiavajú na planéte Nula prítomnosť pozitívnych súvzťažností, ako aj všetkého 

ostatného týkajúceho sa pozitívneho stavu. Ako Moji praví predstavitelia 

praktizujete, žijete, manifestujete, podporujete, spríkladňujete a stotožňujete sa so 

všetkým, čo je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení. Môžete povedať, že pokiaľ 

ste skutočne Mojimi pravými predstaviteľmi, tvoríte to, čo sa v biblickom 

ponímaní nazýva Moja Svätá Cirkev. A o tomto všetkom to vlastne je, Peter. 

V tomto momente sme pre dnešok skončili. Choď v pokoji, Peter, a nechaj svoje 

choré telo oddychovať. Pokiaľ k tebe neprídu otázky multivesmírneho významu, 

Peter, daj si pár dní prestávku. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto hlbokú diskusiu. 
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Sto Dvadsiaty Druhý Dialóg 

24. februára 2000 

Peter: Od nášho úplne posledného dialógu uplynuli takmer štyri mesiace. Za ten 

čas sa stalo veľa vecí. Väčšinu z nich možno z nášho typicky ľudského hľadiska 

považovať za strašnú nočnú moru. Na vonkajšej úrovni je veľmi málo chápané, 

prečo sa to deje a akým spôsobom sa to deje. Nebudem zachádzať do podrobného 

opisu toho, čo sa deje, pretože Ty vieš veľmi dobre všetko, čo sa týka tejto 

záležitosti. Okrem toho, väčšina aspektov tých vecí je príliš osobná na to, aby boli 

zverejnené. Máš nejaký komentár ohľadom tejto situácie alebo ohľadom niečoho 

iného, o čom máš pocit, že je o tom aktuálne hovoriť v tejto jednotlivej dobe, po 

dlhej odmlke v našom dialógu — ak je vôbec niečo? Okrem toho, ako vieš, náš 

posledný Dialóg (121), ktorý bol zaznamenaný 29. októbra 1999, končil slovami 

osobnej rady pre mňa, aby som si dal niekoľko dní prestávku. A namiesto 

niekoľkých dní prešli takmer štyri mesiace. Ako môžeme dať tento problém do 

poriadku?  

Pán Ježiš Kristus: Než priamo odpoviem na tvoju otázku, zvážme niektoré iné 

faktory a diania počas toho obdobia. Budú sa priamo týkať tvojich otázok a celej 

situácie, ktorá sa vyskytovala počas týchto štyroch mesiacov. Kvôli správnemu 

pochopeniu záležitosti, ktorú máme pred sebou, by Som ti rád pripomenul obsah 

Dialógu 100. Všetko, čo sa deje dnes, nech je to akokoľvek osobné alebo 

všeobecné, má priamu spojitosť a týka sa priamo toho, čo bolo zjavené v tom 

jednotlivom Dialógu. Odvtedy sa vy všetci potrebujete naučiť pozerať sa na všetky 

udalosti alebo na všetko, čo sa v každej jednotlivej dobe deje, z pozície a 

z hľadiska chápania toho, čo je obsiahnuté v tom Dialógu. Preto by bolo dobré 

oživiť si svoju pamäť opätovným prečítaním si toho Dialógu.  

V podstate sa tu teda zaoberáme záležitosťou záveru tohto cyklu času/stavu/ 

kondície/procesu, zahájenia prechodného obdobia, a prípravy na zahájenie 

nasledujúceho cyklu času/stavu/kondície/procesu. Hovoríme tu, samozrejme, 

z našej pozície, bezčasového a bezpriestorového stavu, a nie z vášho 

časopriestorovo viazaného kontinua. Napriek tomu, keď premietneme čokoľvek, 

takpovediac, z našej strany bariéry alebo z nášho sveta na vašu stranu alebo do 

vášho sveta, všetko, čo je vám prenášané, podriaďuje sa požiadavkám zákonov a 

pomerov vašich pseudo-svetov. Inými slovami, stane sa to časopriestorovo 

viazaným. Tento jasný fakt uvádzame preto, aby ste sa vyhli svojej ľudskej 

tendencii usudzovať alebo očakávať, že sa veci udejú počas vášho života na planéte 

Nula. Môžem vás uistiť, že väčšina z nich sa neudeje.  

O toto však nejde. Toto je len pripomienkou toho, aby ste nepodľahli vašim 

pseudo-prirodzeným tendenciám hodnotiť všetko z pozície vašej vonkajšej mysle a 

vašich ľudských očakávaní. Dôležité je však správne hodnotenie všetkých udalostí 

vašich osobných životov a tak života, ako aj pseudo-života, všade a vždy, vo 
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všeobecnosti — z našej pozície a z pozície toho, čo vám bolo oznámené v Dialógu 

100. Aby sme si teda opäť zopakovali, všetko, čo sa deje vo vašich životoch, a 

zvlášť v tvojom živote, Peter, a čo sa bude odteraz diať, sa priamo týka všetkého, 

čo Som vám zjavil v tom jednotlivom Dialógu.  

Z pozície vašej vonkajšej mysle, ako aj z pozície vašej typickej ľudskej 

prirodzenosti sa vám bude zdať, že nič toho charakteru sa netýka ničoho, čo je 

obsiahnuté v tom Dialógu. A nielen to, ale veľmi často nebude väčšina vašich 

životných udalostí z tej pozície dávať žiadny alebo bude dávať len veľmi malý 

zmysel. Dôvod tejto požiadavky je vo fakte, že vonkajšia myseľ a ľudská 

prirodzenosť nie sú ani zďaleka vybavené niečím, čo by umožňovalo, aby videli 

veci a udalosti z tej jednotlivej perspektívy. Na druhej strane, keby to bolo v ich 

moci, okamžite by sa to stalo vlastníctvom renegátov a ich poskokov a tí by mohli 

rušiť a aj rušili samotný ten proces, zbytočne z pozície časopriestorového kontinua 

a z vašej osobnej pozície predlžujúc pomery a čas, potrebný na odohranie sa toho 

procesu. V tomto prípade sú teda uplatnené aj bezpečnostné dôvody.  

Vráťme sa však späť k záležitosti ukončenia tohto cyklu času/stavu/kondície/ 

procesu, zahájenia prechodného obdobia a prípravy cesty pre začatie nasledujúceho 

cyklu času/stavu/kondície/procesu. Ako viete, na základe našej vzájomnej dohody 

vám bola vo vašom jednotlivom prípade ako Mojim pravým predstaviteľom na 

planéte Nula daná rola odzrkadľovať všetko tejto povahy v udalostiach a dianiach 

vašich osobných životov. Jedným aspektom tej dohody, zmieneným niekoľkokrát 

predtým (napríklad v Doplnku 3 v Koroláriách...), bolo súhlasiť s niečím, čo 

nebolo obsiahnuté v pôvodnej dohode, pred vaším inkarnovaním sa na planétu 

Nula, a vziať na seba namiesto toho nové alebo iné poslanie, alebo pridať niečo 

k svojmu pôvodnému poslaniu, čo by bolo nutné, rozhodujúce a životne dôležité, 

aby sa odzrkadlili zmeny odohrávajúce sa v štruktúre Stvorenia a pseudo-stvorenia 

alebo v potrebe nabrať iný smer, než bolo pôvodne naplánované.  

Ako viete, jestvujú miliardy a miliardy volieb, ktoré sú vykonávané v každom 

okamihu všetkými, ktorí sú zapojení do bytia a existencie a pseudo-bytia a pseudo-

existencie. Na druhej strane, je nutné, aby ste si uvedomovali fakt, že okrem volieb, 

ktoré všetci vykonávajú, sa vykonávajú aj zrušenia volieb. Inými slovami, 

dôležitou vecou je nielen to, čo sa volí, ale aj to, čoho voľba sa ruší. Proces 

zrušenia voľby niečoho, čo bolo pôvodne zvolené, si veľmi často vyžaduje zmenu 

alebo modifikáciu vlastného poslania, čo nebolo v pôvodnej dohode. Toto je 

nutnou podmienkou, pretože všetko tejto povahy sa aktualizuje a realizuje alebo 

odráža v podmienkach života Mojich predstaviteľov na planéte Nula, ktorí súhlasili 

s týmto usporiadaním s otvorenou mysľou a s ochotou vziať na seba niečo, čo 

nebolo súčasťou pôvodnej dohody. Napokon, niektorí museli súhlasiť s touto 

situáciou na vašej planéte, aby tým, že vo svojich životoch odzrkadlia všetko, čo sa 

odohráva v iných dimenziách, kde dochádza k vlastnému procesu volieb a rušenia 

volieb, ľuďom umožnili byť spasení z ich typickej, ohavnej ľudskosti. 



Dialóg 122 

- 227 - 

Ako ste si vedomí, v Mojom Stvorení nie je nič fixné, nehybné, stagnujúce alebo 

regresívne. V procese duchovného pokroku musia v každom z jeho bodov alebo 

krokov všetci vykonávať voľby. Každá taká voľba sa týka iba toho bodu alebo toho 

jednotlivého kroku. Nemôže byť presunutá alebo prenesená do nasledujúceho 

kroku alebo bodu v rámci toho kroku. Len čo je však voľba ohľadom niečoho 

vykonaná, dostáva voľný priebeh. Tento priebeh je nezastaviteľný a nemožno ho 

skončiť bez rozhodnutia sentientnej mysle zrušiť pôvodnú voľbu. Toto je aktívny 

proces. Sentientná myseľ musí vedome a aktívne svojou slobodnou vôľou a voľbou 

zrušiť pôvodnú voľbu, aplikovateľnú len na ten jednotlivý bod alebo krok. Keby 

tak neurobila, pôvodná voľba by neustále platila, brániac možnosti pokročiť 

k nasledujúcemu kroku alebo bodu, na ktorý obsah tej jednotlivej pôvodnej voľby 

neplatí.  

Aby z hľadiska týchto faktov tento cyklus času/stavu/kondície/procesu skončil a 

aby sa zahájila prechodná perióda a aby sa začal nasledujúci cyklus 

času/stavu/kondície/procesu, je veľmi rozhodujúce, životne dôležité a nevyhnutné, 

aby boli všetky voľby, ktoré vykonali všetci zaangažovaní, ktoré riadili a určovali 

povahu súčasne pokračujúceho cyklu času/stavu/kondície/procesu, všetkými 

zaangažovanými všade a v každej dobe zrušené. Inak by nebolo možné podniknúť 

nasledovný krok tohto dôležitého procesu. Pôvodné voľby, ktoré umožnili 

aktiváciu a vládu negatívneho stavu v rámci tohto cyklu času/stavu/ 

kondície/procesu, by ,prirodzene‘ ovplyvňovali ďalší cyklus, znemožniac 

elimináciu negatívneho stavu a negatívnych aspektov ľudského života a nastolenie 

plnosti a kompletnosti nového života pozitívneho stavu.  

Dovoľ, aby Som vám zjavil, že súčasný čas/stav/kondícia/proces je v životoch 

všetkých všade a v každej dobe plne venovaný zrušeniu zvolenia si všetkého, čo 

umožnilo, aby boli vo svojom vlastnom pseudo-bytí a pseudo-existencii negatívny 

stav a negatívne aspekty ľudského života. Tento proces práve teraz prebieha. 

Charakter tohto procesu je taký, že dosiahnutie tohto veľmi dôležitého a 

rozhodujúceho cieľa — zrušenia zvolenia si všetkého, čo sa týka povahy súčasne 

prebiehajúceho cyklu času/stavu/kondície/procesu — si zo strany všetkých 

vyžaduje veľa času (podľa vášho ponímania času) a úsilia. Tento proces je úplne 

prvým krokom v príprave konca tohto cyklu času/stavu/kondície/procesu, 

zahájenia prechodného obdobia a v príprave cesty pre otvorenie nasledovného 

cyklu času/stavu/kondície/procesu. A ešte rozhodujúcejším, osudovejším a 

dôležitejším je preto, že má umožniť uvoľnenie niečoho úplne odlišného a nového 

z Absolútneho Jadra Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti, čo určí kvalitu, obsah 

a prirodzenosť života nového cyklu času/stavu/kondície/procesu. 

Nuž, pri hodnotení tejto situácie, aplikujúc to na to, čo sa odohráva práve teraz 

alebo počas tohto časového obdobia (od 29. októbra 1999 až dodnes a do budúceho 

časového obdobia, ktoré by mohlo trvať mnoho rokov, storočí, alebo tisícročí), je 

nutné pamätať si, že väčšina aspektov tohto procesu, ak nie všetky, sa odohráva a 

bude odohrávať v iných dimenziách, s nevyhnutným dopadom na Zónu 
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Vymiestnenia, na planétu Nula a na ľudský život vo všeobecnosti. Vaša myseľ 

však nebude tento dopad vnímať okamžite alebo jasne. Väčšina z neho bude na 

úrovni Duchovnej a nevedomej Mysle. Toto vyhlásenie sa týka väčšiny ľudí. 

Pokiaľ ide o vás, Mojich pravých predstaviteľov, vo vašom prípade budú u 

niektorých z vás, nie však u všetkých, tento dopad a jeho následky, dôsledky a 

výsledky zistiteľné aj na vašej vedomej úrovni, najmä a zvlášť v udalostiach vašich 

každodenných životov. Keďže každý proces čohosi, čo si vyžaduje zrušenie voľby 

niečoho, nie je jednoduchý proces, pripravte sa na fakt, že nie vždy bude navonok a 

vedome príjemný. V skutočnosti bude väčšina jeho aspektov nepríjemná, a 

v niektorých prípadoch dokonca veľmi nepríjemná. Väčšina tejto nepríjemnosti 

však bude pociťovaná na vašej fyzickej úrovni a vašimi fyzickými telami, ktoré sú 

viazané všetkým, čo bolo zvolené špecificky a zvlášť pre súčasný cyklus 

času/stavu/kondície/procesu. 

V priebehu tohto nevyhnutného, životne dôležitého a rozhodujúceho rušenia 

volieb by vaše fyzické aspekty, vaše fyzické telá a stavy vašich vonkajších životov 

(vaša práca, finančná situácia a podobné faktory) do určitej miery mohli byť a aj 

budú postihnuté tým procesom. V dôsledku toho by mohol utrpieť aj váš duševný 

stav. Nebuďte teda prekvapení, keď budú musieť niektorí z vás zažiť fyzické, 

duševné, materiálne a podobné stavy útrap, ťažké choroby, vážne finančné a 

pracovné situácie a podobné nepríjemné faktory. Toto všetko bude reflexiou 

procesu rušenia volieb, ku ktorému dochádza na všetkých úrovniach multivesmíru 

a Môjho Stvorenia. 

A toto nás privádza k odpovedi na tvoje otázky, Peter, a na tvoju osobnú nočnú 

moru — ako si to vnímal a definoval ty. Samozrejme, súc tým, kým si, a pretože je 

tvoja rola a pozícia taká, aká je, nie je len osobná, ale má oveľa širšie dôsledky, 

ktoré zahrnujú všetky dimenzie bytia a existencie a pseudo-bytia a pseudo-

existencie.  

Aby sa proces rušenia volieb odohral aj na úrovni pseudo-bytia a pseudo-

existencie, najmä v Zóne Vymiestnenia a vo všetkých jej príslušných pseudo-

dimenziách, a hlavne v pseudo-doméne renegátov, bolo nutné vytvoriť v nich 

najskôr určitý predpoklad. Tento predpoklad umožnil vybudovanie základu, na 

ktorom by sa mohol začať proces rušenia volieb aj vo sfére renegátov a ich 

poskokov, ako aj vo všetkých ostatných oblastiach Zóny Vymiestnenia. Bez 

vytvorenia takého predpokladu by sa na základe ich vlastného úsilia nikto z nich 

nikdy nemohol rozhodnúť zrušiť voľbu čohokoľvek, čo sa týka ich súčasného 

životného štýlu. Povahu toho predpokladu a to, čo vo svojej esencii a substancii so 

sebou prináša, nemožno v tejto dobe vysvetliť a zjaviť. Keby vám mala byť jeho 

povaha známa, okamžite by sa ozrejmila aj renegátom a ich poskokom. V tom 

prípade by prišli s nejakými tvrdými protiopatreniami, ktoré by anulovali možnosť 

zapustiť ten predpoklad do ich pseudo-domény. Keby sa malo stať niečo tejto 

povahy, účinne by to tiež zabránilo začatiu procesu rušenia volieb na ich úrovni. 

V tom prípade by nikto z renegátov a ich poskokov nemohol byť spasený alebo 
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vyvedený z ich biedneho a prehnitého stavu. Kvôli faktu, že by nemohli byť 

zničení — to by bolo v rozpore s Mojou Novou Prirodzenosťou — museli by vo 

svojom súčasnom stave a položení zostať naveky. Taký výsledok by bránil totálnej 

a večnej eliminácii negatívneho stavu a nastoleniu plnosti a kompletnosti 

pozitívneho stavu.  

Nuž, súčasná povaha toho pseudo-sveta je taká, že nikto z pozitívneho stavu 

nemôže do neho vstúpiť priamo. Členovia Nového Vesmíru a Ja osobne by sme 

mohli vstúpiť do ich pseudo-sveta, náš vstup by sa však musel odohrať z pozície 

pozitívneho stavu. Z tej pozície by vytvorenie požadovaného predpokladu nemohlo 

dosiahnuť potrebný cieľ zrušenia volieb niečoho. Dôvodom tohto faktora je fakt 

záležitosti vnútenia a slobodnej vôle a voľby. Na základe nášho priameho vstupu 

by to bolo vnucujúce. V tom prípade by nemohlo byť renegátom prisvojené alebo 

prisúdené nič, čo by sa v ich pseudo-svete v tomto ohľade dosiahlo, pretože by si to 

nemohli zvnútorniť, ale len externalizovať. Ako vieš, pokiaľ si sentientná myseľ 

niečo nezvnútorní, nemôže sa to ujať a ilustrovať svoje dôsledky, následky a 

výsledky v živote niekoho.  

Aby sa teda na všetkých úrovniach Zóny Vymiestnenia a v pseudo-dimenzii 

renegátov a ich poskokov úspešne vytvoril taký nevyhnutný, životne dôležitý a 

rozhodujúci predpoklad, bolo nutné, aby tam svojím duchom a dušou vstúpil niekto 

z vašej planéty, bez toho, aby si to vedome uvedomoval, a pripravil požadovaný 

predpoklad. Vstup kohokoľvek z tohto sveta do ich pseudo-domény nie je 

považovaný za vstup na základe vnútenia, ale na základe slobody voľby. Z tej 

pozície sa požadovaný predpoklad môže bezpečne v ich pseudo-svete ujať a 

v príhodnom čase môže byť využitý na zahájenie procesu rušenia volieb.  

Vstup do ich pseudo-sveta — aj keď v jedincovom duchu a duši — má len jeden 

vážny problém. Možno ho dosiahnuť jedine prostredníctvom fyzickej smrti jeho/jej 

tela. Toto je podmienkou úspešného vstupu do pseudo-sveta renegátov. Toto 

pravidlo zaviedli v čase, keď sa stali renegátmi. To pravidlo zaviedli špeciálne a 

zvlášť kvôli tomu, aby komukoľvek zabránili, aby vstupoval do ich pseudo-sveta 

len vo svojom duchu. Obávali sa, že keby taký vstup dovolili, nemohli by aktivity 

takých duchov kontrolovať a nevedeli by, čo majú takí duchovia za lubom. Keby 

do ich pseudo-sveta vstúpilo príliš veľa duchov, mohlo by to vážne podkopať ich 

snahy v ich občianskej vojne proti pseudo-tvorcom a v ich vojne proti pozitívnemu 

stavu. Na druhej strane, ak niekto fyzicky zomrie, z pozície individualizovaného a 

zosobneného spôsobu, akým zomrie, môže do ich pseudo-sveta vstúpiť len jedna 

osoba naraz. V takom prípade by mohli aktivity tej osoby kontrolovať tak, ako by 

si želali. 

Preto bol za týmto účelom na planéte Nula vyhľadaný dobrovoľník. Samozrejme, 

musel to byť niekto, kto je v postavení multivesmírneho spojovacieho článku, 

pretože len z tej pozície by mohol byť požadovaný predpoklad prenesený do 

pseudo-sveta renegátov, jeho čírou prítomnosťou v ňom. Čo musíte v tomto ohľade 
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pochopiť, je to, že požadovaný predpoklad bol zapustený do osobnostnej 

konštitúcie tej osoby. Jeho tamojšia prítomnosť, na základe faktora, že je tým 

predpokladom a čo znamená, zanecháva v samotnej štruktúre toho pseudo-sveta 

alebo vštepuje do nej všetko, čo je obsiahnuté v tom predpoklade alebo v 

osobnostnej konštitúcii. Pretože z vonkajšej perspektívy vnímania renegátov si tá 

osoba nepriniesla so sebou nič než seba samu, nemohli vidieť alebo pochopiť 

faktor vštepenia všetkého toho do ich sveta, čo obsahovala osobnostná konštitúcia 

tej osoby.  

Nezabúdajte, že osobnostná konštitúcia tej osoby pozostáva predovšetkým zo 

všetkého, čo sa týka Môjho Nového Zjavenia a Mojej Absolútnej Novej 

Prirodzenosti. Keďže, ako viete, nikto nemôže byť spasený iným spôsobom než 

pomocou Mojej Novej Prirodzenosti a Môjho Nového Zjavenia, ktoré tieto fakty 

zjavuje, len niekto, kto je nositeľom a transmiterom Môjho Nového Zjavenia a 

Mojej Novej Prirodzenosti, mohol účinne vytvoriť požadovaný predpoklad 

v pseudo-svete renegátov a vo všetkých ostatných pseudo-dimenziách Zóny 

Vymiestnenia.  

Nanešťastie — alebo z našej pozície našťastie — pre teba, Peter, ty si bol jediná 

osoba na planéte Nula, ktorá mohla vstúpiť do pseudo-domény renegátov a do 

všetkých ostatných dimenzií Zóny Vymiestnenia a zapustiť tam požadovaný 

predpoklad, aby sa mohol začať proces zrušenia voľby negatívneho stavu a jeho 

pseudo-životného štýlu, keď bude správny čas a situácia. Aby sa dosiahol tento 

veľmi dôležitý cieľ, tvoja rola a poslanie boli v poslednom momente trochu 

modifikované alebo rozšírené, bez akejkoľvek pôvodnej dohody v tomto ohľade. 

V skutočnosti si bol v poslednom momente poprosený, či by si súhlasil s účasťou 

na tejto situácii, ktorá nebola spočiatku dohodnutá, a vykonal toto, jedno 

z najdôležitejších poslaní svojho života na planéte Nula.  

Ako si z vyššie uvedeného pamätáš, jedine tak si mohol vstúpiť do ich pseudo-

sveta a na všetky ostatné miesta v Zóne Vymiestnenia, že by si bol považovaný za 

fyzicky mŕtveho. Na ten účel boli využité tvoje bývalé problémy — z tvojej 

mladosti — s tvojim pravým pľúcnym lalokom. Ako vieš, Peter, ty osobne si bol 

pre renegátov bolestivým tŕňom v oku. Toľkokrát si želali zabiť ťa. Táto ich túžba 

bola využitá a bolo im dovolené, aby do tvojho predtým poškodeného pravého 

pľúcneho laloka vstrekli rakovinové bunky, odrezali prívod krvi do tvojej pravej 

pľúcnej artérie, stlačili tvoju hornú dutú žilu a spôsobili všetky ostatné fyzické a 

duševné problémy, vedúce k tvojej fyzickej smrti. Počas tvojej operácie a zlyhania 

srdca, kým si bol šesť hodín v hlbokej anestézii, keď ti bolo zastavené srdce, aby ti 

žilami odobratými z tvojho ľavého stehna bola nahradená horná dutá žila, si v 

očiach renegátov prakticky fyzicky zomrel. Umelé udržiavanie tvojho života 

v tvojom tele pomocou umelého srdca počas operácie renegáti nepovažujú za 

skutočný život — aspoň nie počas tvojej hlavnej, komplikovanej, zdĺhavej „high-

tech“ operácie. Ako vieš, podľa časových meradiel vašej planéty trvala tvoja 

operácia šesť hodín. Na úrovni pseudo-sveta renegátov však ten čas, alebo nie-čas, 
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trval mnoho rokov. Počas tej doby si bol teda vnímaný ako mŕtvy. Toto ich 

vnímanie, to, ako to zažívali, ti umožnilo vtlačiť a zapustiť všetko potrebné a 

nutné, aby si vytvoril onen veľmi dôležitý, kritický a rozhodujúci predpoklad pre 

začatie procesu rušenia volieb, keď bude pravý čas/stav/kondícia a keď to bude 

potrebné v procese eliminácie negatívneho stavu a začatia záveru tohto cyklu 

času/stavu/kondície/procesu.  

Najdôležitejší aspekt tvojej práce v tomto ohľade, Peter, sa týka záležitosti začatia 

záveru tohto cyklu času/stavu/kondície/procesu, zahájenia prechodnej periódy a 

prípravy začiatku nasledovného cyklu času/stavu/kondície/procesu, podmieneného 

uvoľnením nového a odlišného aspektu Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti. Bez 

vytvorenia určitého predpokladu v pseudo-doméne renegátov a vo všetkých 

ostatných pseudo-dimenziách Zóny Vymiestnenia by sa tento proces záveru, 

prechodu a uvoľnenia nemohol uskutočniť — nikdy. S veľkou radosťou by sme ti 

teda my všetci na našej úrovni chceli vyjadriť svoju hlbokú vďaku a ocenenie, 

Peter, za to, že si súhlasil s tým, že sa vo svojom fyzickom tele podujmeš na tento 

veľmi bolestivý, nešťastný, útrpný, no veľmi potrebný stav a tvrdú skúšku a že si 

v poslednom momente súhlasil s tým, že zažiješ a podujmeš sa na niečo, čo nie je 

obsiahnuté v pôvodnej dohode spred tvojho inkarnovania sa na planétu Nula do 

typického ľudského života.  

Počas tvojej misie, počas tohto pre teba ťažkého obdobia, Peter, bolo nutné odrezať 

ťa od akéhokoľvek vedomého alebo akéhokoľvek iného prístupu k nám a k pravej 

duchovnej realite tvojho bytia a existencie. Inak by tá misia nebola úspešná. 

Dôvodom tejto nanajvýš nepríjemnej potreby bol fakt, že ak by si si vedome alebo 

akokoľvek inak uvedomoval našu prítomnosť pri sebe a ak by si si mal zachovať 

svoj prístup k nám, v tom prípade by tam bol vnucujúci faktor, ako bolo opísané 

vyššie. Keby sa stalo niečo také, anulovalo by to všetko, čo by si vštepoval alebo 

zapúšťal do pseudo-sveta renegátov. V tom prípade by bola tvoja misia totálnym 

neúspechom.  

Nemáš ani poňatia, ako nesmierne boli renegáti prekvapení, keď zistili, že si 

vlastne nezomrel, ale že si bol privedený späť do svojho fyzického tela, žijúc 

v ňom naďalej, aj keď vo veľmi oslabenom a chorobnom stave. Vtedy však už bolo 

príliš neskoro na to, aby s tým niečo urobili. Misia bola zavŕšená a požadovaný 

predpoklad bol úspešne nastolený. A nech by renegáti robili čokoľvek alebo nech 

by sa akokoľvek pokúšali prísť na to, čo si svojou prítomnosťou nastolil v ich 

pseudo-svete, nikdy by nemohli pochopiť alebo zistiť, čo to skutočne je alebo aký 

to má charakter, alebo čo to skutočne znamená.  

Peter: Aby som Ti povedal pravdu, tieto informácie alebo to, čo obsahujú, by mi 

ani len na um neprišli, ani v mojich najdivokejších snoch. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, tak to malo byť. Keby si mal dopredu poznať svoju 

dodatočnú úlohu v tomto ohľade, to poznanie by bolo sprístupnené aj ostatným, a 
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najmä renegátom. V tom prípade by ťa skutočne zabili a ty by si skutočne zomrel 

pred zavŕšením svojho dôležitého poslania v pseudo-ríši renegátov.  

Vieš, aby sme na chvíľu odbočili, táto tvoja situácia má určitú históriu, Peter. 

Spomínaš si, čo sa ti stalo potom, ako si dopísal svoju prvú knihu zo série kníh 

Nového Zjavenia — Základy ľudskej duchovnosti? V tom čase si k nám takmer na 

šesť mesiacov stratil prístup, pretože si Ma vo svojom duchu sprevádzal do pekiel 

pseudo-tvorcov. V histórii ich uväznenia to bolo po prvýkrát, čo ich niekto 

navštívil. Vtedy boli v ich pseudo-doméne nastolené určité podmienky, ktoré 

neskôr vyvrcholili ich prepustením a konverziou mnohých z nich do pozitívneho 

stavu. Tvoje fyzické telo nebolo počas tej doby zapojené do toho procesu, len tvoj 

duch a duša. Toto bolo vtedy nutným opatrením, pretože len z pozície čisto 

duchovného stavu a z pozície toho, s čím súvzťažil stav pseudo-tvorcov, bolo 

možné vôbec niečo v ich pseudo-doméne uskutočniť. Ako si pamätáš, v tej dobe sa 

duchovné boje odohrávali na úrovni duchovných a duševných stavov.  

Renegáti však reprezentujú krajný vonkajšok vonkajška, s ktorým súvzťažia 

fyzické telá ako najextrémnejšia reprezentácia manifestácie všetkého, čo je 

zakorenené vo vonkajšku. Preto, aby sa aktivovali nutné súvzťažnosti, ktoré by 

nám umožnili nastoliť v pseudo-svete renegátov čokoľvek dôležité, bolo nutné 

zapojiť do toho fyzické telo, ktoré je reflexiou a stelesnením takých súvzťažností. 

Tomuto účelu poslúžilo dobre tvoje fyzické telo.  

Toto je tiež dôvod, prečo niektorí z Mojich predstaviteľov zažívali a z času na čas 

budú zažívať možné fyzické, materiálne, finančné a podobné vážne vonkajšie 

situačné útrapy, aby renegátom a ich poskokom ilustrovali určité dôležité faktory. 

Len takým spôsobom sa dokážu a môžu renegáti a ich prisluhovači naučiť určité 

dôležité lekcie, ktoré ich dovedú k dôležitému rozhodnutiu zrušiť voľbu ich 

pseudo-života a napokon samotného negatívneho stavu. Buďte teda trpezliví a 

vydržte do úplného konca.  

Existuje, samozrejme, mnoho ďalších dôvodov tvojich osobných fyzických útrap, 

Peter. Opäť, týka sa to obsahu Stého Dialógu. Než sa môže začať čokoľvek tej 

povahy, treba sa vzdať všetkého, čo vyčerpalo svoju užitočnosť a doslúžilo svojmu 

účelu. Inak by to bránilo procesu nastoľovania niečoho nového a odlišného. Kvôli 

tvojej pozícii v tom všetkom, Peter, odstránenie tvojho pravého pľúcneho laloku a 

nahradenie hornej dutej žily žilou odobratou z tvojej ľavej nohy znamená alebo 

súvzťaží s odstránením všetkého, čo už viac nemôže slúžiť žiadnemu dobrému a 

pozitívnemu účelu.  

Ako vieš, ľudské telo a jeho nervová sústava boli, čo sa týka ich štrukturálnej 

koncepcie, poprepájané takým spôsobom, aby mali všetko naopak a zvonka 

dovnútra. Pravá strana vášho tela je teda regulovaná ľavou stranou mozgu a ľavá 

strana vášho tela pravou stranou mozgu. Toto je odzrkadlením lží, na ktorých je 

založený negatívny stav. Aby ste eliminovali negatívny stav, musíte najskôr 
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eliminovať lži. Ako vieš, v pozitívnej konotácii súvzťažnosti pľúc tieto súvzťažia 

s chápaním pravdy a s múdrosťou toho chápania. Ak obrátiš poriadok, podľa 

ktorého funguje sentientná myseľ vo všetkých svojich aspektoch, zničíš jej 

schopnosti chápať pravdu a nadobudnúť múdrosť z takého chápania. Aby sa 

negatívny stav aktivoval a uviedol do pohybu, bolo nutné obrátiť alebo prehodiť 

krížom pôvodnú štruktúru sentientnej mysle, na základe ktorej fungovala a 

pôsobila. Toto obrátenie alebo prehodenie sa odráža v spôsobe, akým pôvodní 

aktivátori negatívneho stavu skonštruovali ľudské telo a jeho nervovú sústavu. 

Zámerom tu bolo znemožniť chápanie akejkoľvek pravdy a získanie akejkoľvek 

múdrosti z toho chápania. Pokiaľ jasne chápete pravdu a pokiaľ máte múdrosť pre 

toto chápanie, neexistuje nijaký spôsob, ako by bolo možné aktivovať negatívny 

stav. 

Aby v tomto úsilí uspeli, hľadalo sa riešenie na nastolenie stavu, v ktorom by bolo 

znemožnené chápanie pravdy. Následne by nebolo možné získať ani žiadnu 

múdrosť. Ak nie ste schopní chápať pravdu a na základe toho chápania zmúdrieť, 

v tom prípade jediná vec, ktorá vám zostane, je prijať lži a na ich základe sa 

zblázniť alebo zhlúpnuť. Len čo sú nastolené duchovné a duševné aspekty tohto 

usporiadania, premietnete ich do životov tých, ktorí súhlasili so spoluúčasťou na 

živote negatívneho stavu. Z ideí tohto usporiadania dôjde automaticky k ich 

fyzickej manifestácii, s ktorou súvzťaží ľudské fyzické telo. V tomto prípade bude 

pravý pľúcny lalok, ktorý je ovládaný ľavou mozgovou hemisférou (ľavá mozgová 

hemisféra súvzťaží v tejto jednotlivej negatívnej konotácii so všetkými pseudo-

princípmi, prostredníctvom ktorých je riadený pseudo-život negatívneho stavu), 

súvzťažiť s neschopnosťou chápať pravdu a na základe toho chápania zmúdrieť. 

V tvojom prípade, Peter, kvôli tvojej multivesmírnej pozícii ohniskového bodu pre 

všetkých a od všetkých Mojich predstaviteľov na planéte Nula, odstránenie tvojho 

pravého pľúcneho laloku znamená prvý krok v procese eliminácie negatívneho 

stavu, ktorým je odstránenie neschopnosti pochopiť pravdu a byť múdry. Toto nie 

je osobná záležitosť, ale multivesmírna. Neznamená to, že ty osobne nie si schopný 

pochopiť pravdu alebo byť múdry. Znamená to celkovú neschopnosť každého 

v negatívnom stave, a najmä renegátov, pochopiť akúkoľvek pravdu a zmúdrieť. 

Odstránením tvojej pravej strany pľúc, alebo toho, s čím súvzťaží, bol v ich 

pseudo-doméne a inde vytvorený predpoklad, ktorý — keď bude pravý čas a keď 

dozrie — trvale zruší túto neschopnosť pochopiť pravdu a skutočne zmúdrieť.  

A teraz, horná dutá žila je súvzťažnosťou spojovacieho článku, pomocou a 

prostredníctvom ktorého je umožnené toto chápanie pravdy. Nie je to chápanie 

pravdy samotnej, ako je to v prípade pľúc, ale je to niečo, čo privádza všetky 

nevyhnutné ingrediencie pre chápanie akejkoľvek pravdy. Len čo je tento prívodný 

prostriedok zničený, nemožno nastoliť vhodné podmienky pre rozlíšenie a 

chápanie pravdy. Preto je potrebné toto zničené spojenie alebo prívod vymeniť. 

Nezabúdajte, že táto prívodná linka vychádza zo srdca. Srdce súvzťaží s dobrotou 

života alebo s láskou k životu. To chápanie pravdy a získanie múdrosti možno 
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dosiahnuť alebo nastoliť z dobroty a lásky života. Ak je tá prívodná linka zničená, 

nie je schopná k ničomu alebo nikomu privádzať žiadnu dobrotu a lásku. V tom 

prípade, pretože od toho prívodu závisí život každého, postupne život v tej mysli a 

v tom tele atrofuje, vedúc k jedincovej duchovnej, duševnej a fyzickej smrti — 

pokiaľ, samozrejme, poškodenú prívodnú linku neopravíte alebo nenahradíte.  

Tvojím vonkajším príkladom, Peter, sa im ilustrovalo a demonštrovalo, ako možno 

uskutočniť túto opravu a ako možno u každého, kto je polapený v negatívnom 

stave, obnoviť správne chápanie pravdy a zmúdrenie. V negatívnom stave 

potrebuje každý také konkrétne a vonkajšie príklady, pretože tento spôsob 

demonštrácie a ilustrácie je jediný, ktorý im dáva zmysel. Akýkoľvek iný by bol 

pre nich nepochopiteľný. Bolo by to pre nich ako hieroglyfy.  

Ako si si však všimol, k tej náhrade muselo dôjsť z pozície tvojho vlastného tela 

alebo z tvojej vlastnej vnútornej pozície. Nemohla prísť z vonka, pretože čokoľvek, 

čo by prišlo z vonka, by len znovu zdôrazňovalo a opätovne potvrdzovalo túto 

totálnu neschopnosť chápať pravdu z dobra srdca a získať múdrosť z lásky života. 

Ide tu o duchovné súvzťažnosti. Tento faktor súvzťaží s vybratím žily z tvojho 

vlastného tela, v tomto prípade z tvojej nohy, ktorá bola blízko k tvojmu srdcu 

alebo k láske tvojho života. Len z tej pozície, z pozície súvzťažnosti lásky života, 

sa mohlo dosiahnuť niečo pozitívne a dobré, alebo — v tomto prípade — mohla 

byť vykonaná oprava prívodnej linky. Nič iné by nemalo trvalý účinok. Nohy 

súvzťažia so základom, na ktorom je vybudovaná a na ktorom sa manifestuje 

pravda múdrosti a dobrota lásky. Nohy sú teda stelesnením prostriedkov, na 

ktorých trvalo stojí akékoľvek budovanie čohokoľvek. Preto, ak vezmete niečo 

z tohto základu, kvôli faktoru jeho súvzťažnosti ste na tom schopní vybudovať 

niečo nové a odlišné. Nezabúdajte, že akákoľvek časť celku v sebe nesie všetky 

atribúty toho celku. V tom prípade, keď vyberiete jednu časť z toho celku, alebo 

v našom prípade z tohto základu, na ktorom stojí celá stavba, môžete využiť všetky 

pôvodné úplné atribúty celku, plne obsiahnuté v jeho časti, a previesť všetky nutné 

opravy, aby sa obnovil správny tok ingrediencií, ktoré plne umožňujú správne 

chápanie pravdy a získanie múdrosti pre také chápanie.  

A ešte ďalším dôležitým dôvodom tvojich útrap a biedneho stavu a položenia je 

veľmi dôležitá ilustrácia a demonštrácia faktu, že nech ste v akomkoľvek stave, 

nech zažívate čokoľvek, nech by ste boli akokoľvek ťažko alebo smrteľne chorí, 

nech zažívate koľkokoľvek strádania a utrpenia v ktoromkoľvek aspekte svojho 

ľudského života, a či už máte alebo nemáte k nám nejaký vedomý prístup; ako 

Moji praví predstavitelia reagujete na tieto typy nepriaznivých podmienok tak, že 

akceptujete fakt, že sa to všetko deje buď na základe našej pôvodnej dohody, alebo 

na základe Môjho dovolenia, alebo na základe dodatočnej, modifikovanej dohody, 

ktorou sa bolo treba z nejakých veľmi dôležitých dôvodov zaviazať. A nielen to, 

ale bez ohľadu na všetky tieto nepriaznivé a biedne stavy, symptómy a zážitky, 

nech sú akokoľvek drsné a nepríjemné, v nijakom prípade nie sú schopné odradiť 
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vás alebo odviesť vás od dodržiavania a praktizovania princípov Môjho Nového 

Zjavenia, obsiahnutého v jeho troch zdrojoch.  

Tento faktor dovolenia alebo modifikácie pôvodnej dohody je z pozície každého 

v negatívnom stave veľmi dôležitý. Ako bolo uvedené pri predošlých 

príležitostiach, vaše správanie, postoj a reakcia v takých nepriaznivých 

podmienkach všetkým členom negatívneho stavu oznamujú dôležité posolstvo. 

Veľmi jasne im vyjadrujú, že nech sa akokoľvek snažia učiniť váš život biednym, 

alebo nech vám urobia čokoľvek, aby vás donútili vzdať sa bytia Mojimi pravými 

predstaviteľmi alebo bytia integrálnou súčasťou pozitívneho stavu, nie sú schopní 

uspieť. V jednom časovom bode im táto vaša situácia pomôže využiť predpoklad, 

vytvorený v ich pseudo-svete, ako bolo uvedené vyššie, a oni nadobro a navždy 

zrušia voľbu negatívneho stavu. 

Ako teda vidíš, Peter, toto sú niektoré dôležité dôvody, prečo bolo a prečo je ešte 

stále nutné, aby si zažíval všetky tvoje fyzické útrapy. Nie sú, samozrejme, jediné. 

Niektoré z týchto dôvodov by však bolo predčasné zjaviť, pretože ten proces ešte 

neskončil. Niektoré ďalšie sú príliš súkromné. Sú medzi Mnou a tebou a nemožno 

ich zjaviť — nikdy. A sú ešte ďalšie, ktoré sa práve odvíjajú. Od ich výsledku bude 

závisieť niečo veľmi dôležité ohľadom tvojho života a tvojho poslania. O tom 

budeme hovoriť o chvíľu, potom, ako prediskutujeme niečo iné obsiahnuté 

v tvojich otázkach.  

Ako teda podľa tvojho súčasného stavu vidíš, celá táto záležitosť sa ešte 

neskončila. Ešte stále sú nejaké veci, ktoré potrebuješ zažiť a ktorými potrebuješ 

prejsť, aby si ilustroval a demonštroval niečo veľmi dôležité. Z toho dôvodu ťa 

prosím, a všetkých ostatných, ktorí práve zažívajú akékoľvek typy útrap, aby ste 

boli veľmi trpezliví a aby ste sa nevzdávali. 

A teraz prejdime k niečomu inému. Mal si ohromné ťažkosti a mučivé pochybnosti 

ohľadom konca Dialógu 121, kde ti bolo odporučené, aby si si dal niekoľko dní 

prestávku, zatiaľ čo trvalo takmer štyri mesiace, kým sme sa dostali do tohto bodu. 

Spochybňoval si zdroj našich dialógov, začnúc veľmi pochybovať o tom, že som to 

Ja, kto sa s tebou zhovára. Pozrime sa na pravú realitu tejto situácie. Intuitívne, 

Peter, si vedel veľmi dobre, že si ťažko, takmer smrteľne ochorel a že budú 

nasledovať nejaké vážne fyzické reakcie. Zo svojho ľudského hľadiska, z pozície 

svojho telesného života, si si však nechcel priznať, že sa s tvojimi pľúcami deje 

niečo vážne zlé. V podstate si to popieral. V tej pozícii si vtedy (29. októbra 1999) 

na konci nášho dialógu premietol svoje popieranie do Mojich posledných slov, 

počujúc to, čo si z pozície toho popierania, a nie z pozície toho, čo Som skutočne 

hovoril, chcel počuť. Pretože si zúfalo chcel, aby bol tvoj fyzický stav len akýmsi 

nedôležitým, povrchným a prechodným stavom, aby si ho takým učinil, počul si 

Ma, že ti odporúčam, aby si si dal prestávku pár dní, zatiaľ čo v skutočnosti, 

v pravej realite tej situácie, Som ti hovoril, aby si si dal takú dlhú prestávku, ako je 

potrebné, aby si si vyriešil svoje fyzické problémy. Avšak vo svojej vážnej situácii, 
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súc v stave popierania, nechcel si to tak počuť, pretože to by znamenalo priznať, že 

sa s tvojím fyzickým stavom deje niečo veľmi vážne. 

Takto funguje typická ľudská myseľ. Dovolil Som, aby sa to stalo, aby sa všetkým 

ilustrovalo a demonštrovalo, čo sa môže stať, ak niekto nepočúva a nepočuje veci 

zo samotného ich zdroja, bez akýchkoľvek osobných filtrov, ale robí to namiesto 

toho z pozície popierania a túžobných želaní, nechcúc čeliť realite svojej situácie. 

Na druhej strane nezabúdaj, že tu, pre nás, by štyri vaše mesiace mohli byť pokojne 

vnímané ako pár dní, alebo dokonca pár hodín. V tom zmysle teda vtedy nedošlo 

k žiadnej nesprávnej interpretácii alebo zavádzaniu. Preto by bolo veľmi nevhodné, 

Peter, aby si sa ďalej mučil pochybnosťami, že to nie som Ja, kto s tebou vedie 

dialóg. Takým konaním len robíš radosť negatívnemu stavu a znepríjemňuješ si 

život ešte viac, než je skutočne nutné.  

Nuž, v tomto momente potrebujeme hovoriť o niečom veľmi vážnom. Týka sa to 

tvojho súčasného duchovného, duševného a fyzického stavu. Pred dvoma dňami, 

keď si bol na kontrole u svojej odbornej pľúcnej lekárky, ako ťa vyšetrila, učinila 

vyhlásenie, ktoré ti hovorí, že ešte nie si z toho vonku. Bez toho, aby si uvedomila 

duchovný dôsledok svojho vyhlásenia, dotkla sa niečoho, o čom si musíme veľmi 

vážne pohovoriť. 

Ako intuitívne vieš, v celej štruktúre Stvorenia, pseudo-stvorenia a ľudského života 

sa odohrávajú ohromné zmeny. V tvojej pozícii, Peter, si na základe spôsobu 

svojho života a úlohy, ktorú máš, nápomocným spoluúčastníkom týchto zmien. 

V tomto časovom bode prebieha proces rozhodovania, vykonávajú sa vážne voľby, 

ktoré stanovia čosi týkajúce sa tvojho života na planéte Nula. Otázkou je, 

samozrejme, do akej miery by bol tvoj život na tej planéte osožnejší a užitočnejší 

pre našu vec než tvoje odvolanie niekedy vo veľmi blízkej budúcnosti. Pretože toto 

rozhodovanie práve teraz prebieha, pokiaľ trvá, tvoj fyzický stav bude naďalej 

vážny. Tvoje srdce nepretržite beží poriadne nad svoj normál. Tvoje dýchanie je 

stále nedostatočné. Ľahko sa unavíš a tvoja ľavá noha je stŕpnutá a spôsobuje ti 

veľa ťažkostí. Tvoj hlas je slabý a máš problémy pri rozprávaní. V hrdle cítiš 

neustále podráždenie. Všetky tieto symptómy sú známkou konečného 

rozhodovania o tom, či by si mal pokračovať vo svojom živote na planéte Nula, 

alebo by si mal byť odvolaný a prísť späť domov k nám, pretože by si mohol byť 

efektívnejší pri práci z tej pozície, a nie z pozície planéty Nula. 

Teraz je predčasné zjaviť, koľko potrvá, kým sa učiní toto rozhodnutie. Keď dôjde 

k rozhodnutiu pre tvoje odvolanie, tvoj fyzický stav sa začne zhoršovať. V tom 

prípade bude tento Dialóg (122) buď posledný, alebo jeden z posledných — keby 

bola stanovená potreba, aby boli počas tohto dôležitého určovania a rozhodovania 

alebo počas tohto prechodného obdobia zaznamenané ešte nejaké ďalšie dialógy. 

Na druhej strane, keby bolo rozhodnuté, že by bolo osožnejšie, aby si pokračoval 

vo svojej práci na planéte Nula, v tom prípade by sa postupne a pomaly tvoj 
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celkový stav začal značne zlepšovať a nakoniec by si sa úplne uzdravil. V takom 

prípade by sme ďalej viedli náš dialóg — keby to bolo potrebné a nutné a keby 

k tebe prichádzali otázky multivesmírneho významu, alebo keby si mal ty osobne 

také dôležité otázky. Ako teda vidíš, si na dôležitej križovatke svojho života. Nech 

sa nikto nepokúša hádať, aký bude výsledok nášho určovania alebo rozhodovania. 

Všetkým sa vám radí, aby ste zaujali stanovisko, že nech sa vo všetkých ohľadoch 

deje Vôľa Pána Ježiša Krista. 

A toto nás privádza k stručnej poznámke o modlitbe. Počas tvojej choroby a 

operácie, Peter, sa niektorí ľudia, alebo väčšina ľudí veľmi intenzívne za teba 

modlila. Bolo to vhodné? V prípadoch, že ste v bezvedomí, v kóme, v anestézii, 

alebo ste z toho či onoho dôvodu neschopní modliť sa za seba, Mojim 

predstaviteľom je dovolené, aby Ma v tomto ohľade prosili, hovoriac niečo 

podobné, ako som hovoril Ja počas Svojej modlitby v záhrade Getsemane: Ak je to 

možné, uzdrav Petra (alebo niekoho iného v podobnom stave). Ale nech sa nedeje 

naša vôľa, ale Tvoja. Na druhej strane, ak ste schopní modliť sa za seba a ak ste 

stále pri vedomí a uvedomujete si svoju situáciu, nech je akákoľvek, ste 

zodpovední za to, aby ste sa modlili za seba sami. Nikto iný to nemôže urobiť za 

vás. 

A toto je všetko, o čom Som dnes chcel hovoriť. Pokiaľ bude v tomto prechodnom 

období potrebné viesť ďalšie dialógy, budeš to intuitívne vedieť, Peter. Medzitým 

priprav všetky tieto Dialógy na vydanie, aby boli hotové pred tvojím prípadným 

odvolaním. Počas tohto prechodného obdobia k nám nebudeš mať prístup, tak ako 

to bolo doposiaľ. Tento prístup bude dočasne obnovený len ak bude potrebné viesť 

dialóg. Po dobu stanovovania a rozhodovania prístup k nám nemožno udržiavať. 

Existujú veľmi dôležité duchovné dôvody, prečo budeš počas tohto prechodného 

obdobia a prečo si bol aj počas obdobia po 19. októbri 1999 až do zaznamenania 

121. Dialógu kompletne odrezaný od akéhokoľvek prístupu k nám alebo od 

komunikácie s kýmkoľvek z nás. Cítil si sa nami, a najmä Mnou opustený, 

zabudnutý a opomenutý. Dovoľ, aby Som ťa uistil, že to tak nebolo. Len tvoja 

vedomá myseľ to tak vnímala. Aby si vo svojom poslaní uspel, bolo nutné prerušiť 

tvoj vedomý prístup nielen k nám, a komunikáciu s nami, ale aj z tvojej vlastnej 

Duchovnej Mysle. 

Takže v priebehu toho časového obdobia, ako aj počas tohto prechodného obdobia, 

pokiaľ sa vykonáva toto dôležité stanovovanie a rozhodovanie, je potrebné 

zachovať súčasný stav vecí. Keby si mal mať k nám a k svojej Duchovnej Mysli 

počas tohto obdobia vedomý prístup, renegátom a ich poskokom by to umožňovalo 

veľmi účinne brániť procesu tohto určovania a rozhodovania; a všetko, čo sa týka 

tvojej situácie, by muselo byť na neurčito odložené. Také odloženie by nie príliš 

dobre slúžilo potrebám pozitívneho stavu. V skutočnosti by to slúžilo len potrebám 

negatívneho stavu.  
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Veľmi dobre Si uvedomujem, aké je pre teba nepríjemné a nešťastné byť v tvojej 

súčasnej kritickej situácii. Keď sa s nami aktívne angažuješ na všetkých úrovniach 

svojej mysle a keď sa na udalostiach podieľaš so svojím plným vedomím, cítiš sa 

skvele a cítiš, že si — a skutočne si — nažive. V tvojej súčasnej situácii sa ti zdá, 

akoby si bol mŕtvy alebo nepotrebný, alebo nechcený. Ver Mi, nie je to tak. 

Chcem, aby si vedel, že v skutočnosti presný opak je pravdou: vo svojej súčasnej 

pozícii a vo všetkom tom, čo zažívaš, si veľmi potrebný. Takže, ešte raz ťa prosím, 

aby si vydržal do samého konca a aby si sa nevzdával. Samozrejme, Som si úplne 

istý, že sa nevzdáš a že vydržíš do úplného konca. Toto ti hovorím len na 

povzbudenie a na posilnenie tvojho odhodlania pokračovať v tvojom súčasnom 

smerovaní a úlohe. 

To, ako dlho bude trvať toto prechodné obdobie, počas ktorého je vykonávané 

záverečné určovanie a rozhodovanie, nemôže byť v tejto dobe známe. Bude trvať 

dovtedy, kým nebude učinené najvhodnejšie a najpotrebnejšie rozhodnutie. Mohli 

by to byť dni, týždne, mesiace, alebo možno dokonca roky. V skutočnosti budeš 

výsledok tohto určovania a rozhodovania poznať podľa stavu svojho zdravia a 

podľa toho, ako budú pretrvávať symptómy tvojho tela — či sa budú zhoršovať 

alebo zlepšovať. Nezaoberaj sa časovým faktorom. Nie je dôležitý. A toto je 

nateraz všetko. Zatiaľ oddychuj, čítaj, rediguj, pozeraj televíziu, absolvuj svoje 

zdravotné kontroly a rob všetko, na čo máš chuť, dokonca cestuj, ak by ti to dovolil 

tvoj zdravotný stav. A pamätaj si, my všetci ťa veľmi milujeme. Choď v pokoji.  

Peter: Chápem a akceptujem to a som veľmi vďačný za tento, možno posledný 

alebo jeden z posledných Dialógov. Som pripravený opäť sa pustiť do vedenia 

našich dialógov kedykoľvek Si to budeš želať a pokladať to za vhodné. Ďakujem 

Ti veľmi pekne za dovolenie zaznamenať tento jednotlivý Dialóg. Bol veľmi 

dôležitý pre pokoj mojej mysle.  

Pán Ježiš Kristus: Veľmi rado sa stalo, Peter. To je tiež dôvod, prečo Som sa 

Svojou vlastnou slobodnou Vôľou a voľbou rozhodol dovoliť ti, aby si sa dočasne 

opäť so Mnou spojil, ako aj s nami všetkými tu, aby sme ti mohli poskytnúť naše 

opätovné uistenie. Nikdy však nezabudni, že sme stále s tebou a ty si z pozície 

svojho Ducha a duše stále tu s nami. Len tvoje ľudské aspekty sú zatiaľ odrezané. 

Ale aj to sa pominie. A to je nateraz skutočne všetko. 
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Sto Dvadsiaty Tretí Dialóg 

10. marca 2000 

Pán Ježiš Kristus: Prerušíme na krátku dobu, Peter, znemožnenie ti prístupu k 

nám na tvojej vedomej úrovni a na tvoju vlastnú prosbu oznámime pre dobro 

všetkých tých, ktorí sú ochotní čítať a počúvať, čo je oznamované v tomto či 

v ktoromkoľvek inom Dialógu, určité informácie a vysvetlenie. Aj kvôli tvojmu 

vlastnému upokojeniu a povzbudeniu.  

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto príležitosť i za to, že Si mi poskytol túto 

úľavu v mojom biednom fyzickom stave. Ako vieš, mysľou mi chodili určité 

otázky a tieto potrebujú Tvoju odpoveď vo forme objasnenia. Samozrejme, než sa 

im budeme venovať, ako vždy sa Ťa pýtam, či nemáš Ty niečo, čo by Si nám 

oznámil alebo čo by Si bližšie rozviedol v tejto jednotlivej dobe. Napokon, ak mi 

je poskytnutá táto príležitosť zhovárať sa s Tebou, aj keď len nakrátko, môžem 

tento vzácny čas využiť aj na Tvoj Osobný vstup ohľadom čohokoľvek, čo Si 

želáš — ak je niečo dôležité v tomto ohľade.  

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti veľmi pekne, Peter, že si Mi umožnil, aby Som 

hovoril prvý. Ako vieš, v našom svete a vo všetkých ostatných dimenziách, ktoré 

nemajú časový a priestorový charakter, sa v podstate vždy niečo dôležité deje. Na 

druhej strane, aj reálne časopriestorovo viazané svety sú v stave a procese svojich 

vlastných dôležitých udalostí, ktoré sú reflexiou niečoho, čo sa deje na našej 

strane. Pokiaľ ide o Zónu Vymiestnenia a planétu Nula, ako zvyčajne, vo svojich 

vlastných reakciách na tie udalosti zaostávajú. V tom zmysle môžeš pokojne 

povedať, že navonok, na ich konci alebo na ich strane bariéry sa toho navonok 

príliš veľa nedeje.  

Toto je, samozrejme, len zdanlivá situácia, pretože pod povrchom sa v nich chystá 

niečo veľmi dôležité, čo je následnou reflexiou tých udalostí, ktoré sa dejú, 

takpovediac, na našej strane bariéry. Takže, jestvujú nejaké aspekty tých udalostí, 

ktoré vám môžu a smú byť oznámené v tejto jednotlivej dobe? Áno aj nie. Na 

vnútornej, intuitívnej úrovni môžeš poznať odpoveď na túto otázku. Na vonkajšej, 

vedomej úrovni je povaha týchto dôležitých udalostí taká, že chápanie ich povahy 

nemôže preniknúť až ich pravému jadru, významu, procesu a spôsobu ich 

manifestácie — k tomu, ako sa odvíjajú.  

Ide tu o faktor izolácie a uzavretej slučky, za ktorých Zóna Vymiestnenia a vaša 

planéta v súčasnosti pôsobia. To znamená, že bezpečnosť a naplnenie účelu a 

poslania každého v pozitívnom stave, ako aj v negatívnom stave a na planéte 

Nula, si vyžadujú, aby bolo uplatňované toto usporiadanie. Inými slovami, 

ktokoľvek, kto je umiestnený v Zóne Vymiestnenia a na planéte Nula, je kvôli 

svojej vlastnej bezpečnosti odrezaný od prístupu k čomukoľvek, čo sa deje mimo 

vplyvu ich príslušných sfér a svetov. 
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Na druhej strane, tým, že je negatívny stav udržiavaný v režime izolácie a 

uzavretej slučky, každý v pozitívnom stave je chránený pred tým, aby obyvatelia 

negatívneho stavu a ľudia nejakým spôsobom zasahovali do jeho vecí. 

Jednoducho povedané, keby vedeli, čo sa deje na našej strane a ako to ovplyvňuje 

samotnú štruktúru bytia a existencie, ako aj pseudo-bytia a pseudo-existencie a 

obyvateľov Zóny Vymiestnenia a planéty Nula, vynašli by všemožné prostriedky, 

aby rušili, podkopávali alebo anulovali dopad, ktorý by na nich tie udalosti mohli 

mať. Súčasne sú na základe tohto jednotlivého usporiadania členovia pozitívneho 

stavu schopní pokračovať vo svojich snahách bez akýchkoľvek obáv, že niekto 

tam vonku by mohol negatívne ovplyvňovať beh udalostí, ktorých uskutočnenie 

sa je životne dôležité a rozhodujúce pre naplnenie účelu a poslania, kvôli ktorým 

súhlasili so svojím bytím a existenciou. Ako teda vidíš, úžitok tohto usporiadania 

je vzájomne prospešný pre všetkých, všade a v každej dobe.  

Rázne narušovanie týchto udalostí zo strany obyvateľov Zóny Vymiestnenia a 

planéty Nula by mohlo spôsobiť deštrukciu tých obyvateľov. To by im 

znemožnilo, aby boli spasení zo svojho druhu pseudo-života a aby boli privedení 

späť do pozitívneho stavu, kde napokon každý patrí.  

Takže, keď sme si už toto povedali, môžeme pokračovať načrtnutím určitých 

ohraničených aspektov udalostí, ktoré sa práve teraz odohrávajú na našej strane. 

Predovšetkým, jedným z najdôležitejších aspektov tých udalostí je proces 

budovania základu, na ktorom môže byť všetko, čo sa týka negatívneho stavu a 

ľudského života, zvrátené takým spôsobom, aby mohli byť spasení od všetkého, 

čo sa v nich nachádza. Integrálnou súčasťou tohto procesu je postupné uvedenie 

nanajvýš dôležitého faktu do pozornosti každého, ktorý im hovorí, že 

v skutočnosti oni všetci patria do pozitívneho stavu. Nuž, do tohto momentu, do 

momentu, ako Som to povedal a ako si to ty, Peter, zaznamenal, nikto nevedel, že 

každý, to je jedno kde alebo kedy, vskutku patrí do pozitívneho stavu. Alebo, aby 

Som to povedal inak, že každý patrí do skutočného života. Skutočný život sa vždy 

rovná pozitívnemu stavu. Neoddeliteľnou súčasťou tohto posolstva je informácia 

a uistenie každého v negatívnom stave a v ľudskom živote, po prvé, že jeho/jej 

život nie je skutočným životom, a po druhé, že na základe faktora originálnej a 

pôvodnej dohody je oprávnený získať vstup do skutočného života.  

Ako vieš, do tohto momentu boli všetci obyvatelia Zóny Vymiestnenia a ľudia na 

planéte Nula presvedčení, že žijú skutočný život. Pokiaľ sú v tejto falošnej viere, 

nemajú vôbec úmysel ani motiváciu zmeniť svoj status quo. A nielen to, ale, 

považujúc svoj druh života za jediný uskutočniteľný a možný, považujú všetko 

ostatné, mimo svojho druhu pseudo-života, buď za neexistujúce, alebo iluzórne. 

Inými slovami, pretože svoj život považujú za pravý život, podľa ich názoru 

žiadne iné formy a prejavy života nemôžu byť pravým životom. Pokiaľ sú v tejto 

ilúzii, nikto v tom živote (pseudo-živote) nemôže byť schopný chcieť zmeniť 

svoje vnímanie a chápanie toho, čo je vlastne pravý život.  



Dialóg 123 

- 241 - 

Z toho dôvodu je viacero aspektov udalostí, ktoré sa odohrávajú na našej strane 

alebo v našom svete, venovaných nastoleniu veľmi dôležitého predpokladu, ktorý 

im všetkým veľmi jasne a presvedčivo oznámi — veľmi presvedčivým a 

nevyvrátiteľným spôsobom — že ich život nie je pravým životom a že aj keď 

v skutočnosti a fakticky nemali nikdy nijaký pravý život, alebo nikdy neboli 

v pravom živote; jednako na základe faktora, že sú akosi nažive a žijúci, aj keď 

nie takým spôsobom, ako je to v pravom živote, patria do pozitívneho stavu. 

Informácie, ktoré sú uvádzané do popredia ich pozornosti, znamenajú, že život, 

akýkoľvek život, vrátane ich pseudo-života, nie je možný bez bytia a existencie 

Absolútneho Života, ktorý každému životu umožňuje, aby sa ujal a aby bol 

uvedený do svojho vlastného jedinečného pohybu. Do tohto momentu 

predpokladali, že to tak nie je. 

Ďalšie aspekty týchto udalostí sú — ako integrálna súčasť týchto informácií a 

oznámenia — zamerané na budovanie základu, na ktorom sa môže aktualizovať a 

realizovať zrušenie voľby negatívneho stavu a jeho druhu pseudo-života. Ako si 

pamätáš z predošlého Dialógu (122), aby bolo čokoľvek vôbec, čo bolo pôvodne 

zvolené, ukončené alebo aby to prerušilo priebeh svojho pokračovania a 

manifestácie v životoch všetkých, musí byť najskôr zrušená pôvodná voľba toho. 

Nič nové a odlišné teda nemožno uviesť do pohybu, pokiaľ všetci účastníci v tom 

živote alebo pseudo-živote nezrušia voľbu predošlých faktorov, ktoré sú 

základom súčasne pokračujúceho života alebo pseudo-života, a pokiaľ nie je 

zriadený náležitý základ pre vykonanie novej voľby vo veci pravého života.  

Integrálnou súčasťou týchto udalostí je nová úloha, ktorá je dávaná členom 

Nového Vesmíru a konvertovaným pseudo-tvorcom. Prostredníctvom Môjho 

Nového Zjavenia, a najmä a zvlášť prostredníctvom týchto Dialógov, a čo je 

najdôležitejšie, prostredníctvom Mojej Novej Prirodzenosti, je im pridelená rola 

uvádzania všetkých týchto faktov do vedomej pozornosti všetkých obyvateľov 

Zóny Vymiestnenia a všetkých ich príslušných svetov. Majú ich všetkými 

možnými prostriedkami presvedčiť, bez porušenia ich slobodnej vôle a voľby, po 

prvé, že ich život nie je pravým životom, a po druhé, že na základe faktora ich 

vlastných individualít, jedinečností a odlišností a na základe faktora, že vlastnia 

svoje vlastné ,ja som‘, v nijakom prípade nepatria nikde inde než do pozitívneho 

stavu a k pozitívnemu stavu. Napokon, pozitívny stav je čosi, čo je skutočne 

reálne a žijúce. Všetko ostatné, nie z pozitívneho stavu, také nemôže byť, kvôli 

zákonu Stvorenia, ktorý jasne hovorí, že je a existuje len jedna pravá realita — 

realita pozitívneho stavu, ktorá pochádza z Absolútnej Reality Pána Ježiša Krista, 

v Ktorom/Ktorej večne sídli Absolútne Bytie a Absolútna Existencia. 

Kvôli faktu, že Pravá Prirodzenosť Pána Ježiša Krista je Absolútna Pozitívnosť, 

pričom ju súčasne presahuje, jediný život, ktorý je skutočný a možný, je život 

pozitívneho stavu. Všetko ostatné, čo nepochádza z toho života, je vo svojej 

podstate a obsahu neskutočné. Pretože však všetci účastníci v negatívnom stave a 

v ľudskom živote v sebe nesú pojem a vnem bytia svojím vlastným ,ja som‘, tým 
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faktorom patria do pozitívneho stavu. Neexistuje žiadne iné miesto, stav, 

rozpoloženie, zdroj, či čokoľvek iné v tej veci, z čoho by bolo možné získať 

pojem, predstavu, vnem, postulovanie a chápanie ,ja som‘. Toto možno dosiahnuť 

len a len z Absolútneho Zdroja Absolútneho ,JA SOM‘, Ktorým je Pán Ježiš 

Kristus. 

Ak je to tak, a všetko v pravom bytí a existencii dosvedčuje, že je to tak, potom 

na základe nevyvrátiteľnej logiky tohto večného usporiadania každý, kto je 

schopný koncipovať pojem svojho vlastného jedinečného, individualizovaného a 

odlišného ,ja som‘, nech sa nachádza kdekoľvek a v akomkoľvek čase, nech sídli 

v akomkoľvek type života alebo pseudo-života v každom jednotlivom čase, taká 

osoba napokon nepatrí nikde inde než do pozitívneho stavu. Toto je jeden 

z najdôležitejších dôvodov, prečo bolo v celom Mojom Novom Zjavení 

mnohokrát zdôraznené, že nikto nie je nikdy stratený — nech je kdekoľvek a v 

akomkoľvek čase. Pokiaľ je v každom jednom jedincovi zachovaný pojem ,ja 

som‘, taký jedinec nakoniec patrí do pozitívneho stavu. 

Ako teda z tejto rozpravy vidíte, najdôležitejšie udalosti, ktoré sa v súčasnosti 

odohrávajú, takpovediac, na našej strane bariéry, sú obsiahnuté v budovaní 

základu a predpokladu pre návrat každého tam, kam skutočne patrí — do Môjho 

pozitívneho stavu, a napokon ku Mne. Môžem ťa uistiť, Peter, že toto je jeden 

z najdôležitejších procesov, ktoré sa v súčasnosti odohrávajú. Nuž, povahu 

prostriedkov, pomocou ktorých sa toto všetko dosiahne, a faktor času potrebného 

na uskutočnenie sa tohto dosiahnutia (z hľadiska vášho ponímania času) nemožno 

z bezpečnostných dôvodov zjaviť. Dôležité je však vedomie všetkých 

zúčastnených, že táto dôležitá práca prebieha a že jej výsledkom bude eliminácia 

alebo, lepšie povedané, zrušenie voľby pseudo-života negatívneho stavu a 

negatívnych aspektov ľudského života vo všetkých jeho formách, kondíciách a 

manifestáciách; a zvolenie si výlučne pravého života pozitívneho stavu, do 

ktorého všetci patria.  

V podstate teda hľadáme najvhodnejšie prostriedky — bez účasti akýchkoľvek 

vnucujúcich faktorov — na vytvorenie predpokladu, ktorý by každému 

v negatívnom stave a v ľudskom živote umožnil zrušiť voľbu lži, ktorá 

prestupuje ich myseľ, ktorá im hovorí, že nepatria nikde než tam, kde sú, a že sú 

len tým, čím a kým sú. Ide tu o uskutočnenie jednej z najstrašnejších úloh: 

Nechať každého v negatívnom stave a v ľudskom živote, nech spozná a prijme 

fakt, že žije život lží a ziel. Napokon, ak ste presvedčení, že váš život je život 

pravdy a dobra, vôbec netúžite čokoľvek ohľadom neho zmeniť. V tom prípade 

vám predstava zrušenia voľby vôbec nemôže prísť na um. Z toho dôvodu sa 

v prvom kole tohto úsilia potrebujete nanajvýš skúsenostnými a zjavnými 

spôsobmi dozvedieť, že to, čo považujete za pravdivé a dobré, je v skutočnosti 

presným opakom — že je to lživé a zlé.  



Dialóg 123 

- 243 - 

Ako si však počínať pri presviedčaní ich o týchto faktoch čo najskúsenostnejšími 

a najnevyvrátiteľnejšími spôsobmi? Ak svoj druh pseudo-života považujú za 

jediný pravý život, ktorý sám osebe a ako taký nie je závislý od ničoho a od 

nikoho, v tom prípade musíte vyvinúť prostriedky, ktoré by im nad akýkoľvek 

tieň pochybnosti dokázali, že tento ich záver je číra lož. Nemajú teda alebo nežijú 

pravý život. Aby ste teda tento cieľ dosiahli, dostanete každého v negatívnom 

stave do špeciálne naprojektovanej situácie, počas ktorej je im — v ich očiach a 

skúsenostným spôsobom — na určitý časový a bezčasový okamih odňatý zdroj 

ich života a oni sa ocitnú bez prívodného zdroja svojho života. Len čo ich nebude 

nič napájať energiami, ktoré im dodávajú schopnosť žiť ich vlastný druh pseudo-

života, zažijú pocit najstrašnejšieho dusenia a večného umierania, s nadobudnutím 

totálneho a kompletného vedomia, že ich život nemôže jestvovať samostatne, sám 

osebe a sám od seba, bez akéhokoľvek prívodného zdroja, prichádzajúceho k nim 

odkiaľsi odinakiaľ alebo od kohosi iného. A pretože konečným zdrojom každého 

druhu života, to je jedno akého typu, formy, tvaru, kondície, či čokoľvek by to 

bolo, je Môj Absolútny Život, ktorého životné energie neustále a nepretržite 

prúdia a vyžarujú ku všetkým a ku všetkému v bytí a existencii a pseudo-bytí a 

pseudo-existencii, v tom časovom a bezčasovom okamihu budú schopní veľmi 

jasne vidieť, že ich život v nijakom prípade nie je a neexistuje samostatne, sám 

osebe a sám od seba, ale že je umožnený len a len preto, lebo im Ja poskytujem 

ich schopnosť byť tým, čím a kým sú, momentom Môjho dočasného dovolenia 

vnímať ich život ako skutočný a nezávislý od jeho pôvodného zdroja.  

V momente, ako sa každý/všetci v negatívnom stave a v ľudskom živote ocitne/ú 

na tejto dôležitej križovatke, faktorom tohto skúsenostného spôsobu a získania 

správneho nahliadnutia do genézy svojho pseudo-života budú schopní plne 

poznať lživosť svojich predpokladov, týkajúcich sa prirodzenosti svojho pseudo-

života; a preto im do vedomej mysle prenikne skutočná pravda ohľadom života vo 

všeobecnosti, a zvlášť ohľadom toho, kto je zdrojom akéhokoľvek života. Také 

vedomie a poznanie ich dostane do stavu, ktorý im umožní zrušiť voľbu 

všetkých lží a ziel, na ktorých bol založený a vybudovaný ich pseudo-život. A 

kvôli faktu, že ich schopnosť mať svoje vlastné jedinečné, individuálne a odlišné 

,ja som‘ pramení v konečnom zmysle z Môjho Absolútneho ,JA SOM‘, a kvôli 

faktu, že Moje ,JA SOM‘ je Absolútne Pozitívne, dávajúce vznik a život Môjmu 

pozitívnemu stavu, na základe faktora tejto logiky každý, kto je schopný poňať 

svoje vlastné ,ja som‘, nepatrí nikde inde než do pozitívneho stavu.  

A tu prichádzajú filozofické a mystické dôvody, prečo bolo vôbec dovolené, aby 

bol negatívny stav vynájdený a následne aktivovaný. Ako z týchto slov vidíte, 

negatívny stav potreboval byť najskôr vynájdený; a keď už bol vynájdený, 

potreboval byť aktivovaný a uvedený do svojho vlastného, zdanlivo nezávislého 

pohybu. Ako napadla tú myseľ myšlienka vynájsť niečo také ako negatívny stav, 

ktorý neexistoval v nijakej forme alebo tvare a ktorý sa v repertoári ideí 

sentientnej mysle nenachádzal? Okrem toho, čo bolo o tejto záležitosti zjavené v 
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celom Mojom Novom Zjavení, najmä v moskovských Dialógoch 89 a 90, pri 

vyvolávaní tohto vynájdenia bolo nápomocné niečo iné. Sentientná myseľ, 

zakorenená vo svojom vlastnom relatívnom ,ja som‘, relatívnom k Môjmu 

Absolútnemu ,JA SOM‘, pátrala prostredníctvom vnímania a poznania seba 

samej, súc svojím vlastným ,ja som‘, po zmysle svojho individuálneho, 

jedinečného a odlišného života, ako aj života vo všeobecnosti. Ako by ste 

odpovedali na takú dôležitú otázku o zmysle individuálneho a všeobecného 

života, ak nemáte nič iné, s čím by ste mohli porovnať prirodzenosť svojho 

vlastného života a života vo všeobecnosti, s niečím, čo by malo úplne odlišnú 

prirodzenosť a zmysel? Ak máte len jeden zmysel, ak nemáte žiadne skúsenosti 

ohľadom žiadnych iných možných zmyslov, ako si potom môžete byť istí, že vaše 

,ja som‘ je skutočne ,ja som‘, a nie niečo iné? A že váš individuálny život je 

pravým životom?  

Išlo tu o zistenie, či bolo sebavnímanie, sebapoznanie, sebaidentita a vlastné žitie 

v individuálnej, jedinečnej a odlišnej modalite života toho ,ja som‘ reálne a 

skutočné a či bolo skutočne umiestnené v pravom bytí a existencii, alebo niekde 

inde a v niečom inom. To niekde inde a niečo iné však v tom časovom a nie-

časovom bode neexistovalo. Ak nič tej povahy neexistovalo, v tom prípade by 

potom bolo možné prísť na myšlienku, že ,ja som‘ vo svojom vlastnom 

jedinečnom, individualizovanom a odlišnom živote, ako aj život vo všeobecnosti, 

snáď tiež nie je a neexistuje. V tom prípade by čokoľvek, čo by to ,ja som‘ 

zažívalo, mohlo byť ilúziou a klamom; a predstava, že to ,ja som‘ bolo v pravom 

živote, by preto tiež mohla byť ilúziou a klamom. 

Aby ,ja som‘ sentientnej mysle vyriešilo túto dilemu, púšťa sa do skúmania 

nejakých iných možností, ktoré by viedli k zodpovedaniu jeho životne dôležitej 

otázky o realite a zmysle života vo všeobecnosti, a zvlášť o jeho ,ja som‘. Na 

skúmanie ďalších možností a na náležité zodpovedanie svojej otázky nemohla 

sentientná myseľ využiť nič, čo mala do toho bodu k dispozícii a nič, čo mala vo 

svojej skúsenostnej modalite. Bolo potrebné vynájsť niečo, čo vôbec neexistovalo 

a čo by sa mohlo zabývať vo svojom vlastnom bytí a existencii ako nezávislé a 

odlišné od všetkého, čo mala sentientná myseľ do toho bodu k dispozícii.  

Hlavným problémom tu bol problém prináležania a štruktúry ,ja som‘. 

Problémom bolo tiež odvodzovanie života a pojmu ,ja som‘ z Absolútneho Stavu 

Života a z jeho Absolútneho ,JA SOM‘. Ak patrím k niečomu, k niekomu a 

niekde, a ak je môj život a moje jedinečné, odlišné a individuálne ,ja som‘ 

v modalite úplnej závislosti od niekoho alebo niečoho iného, čo má Absolútnu 

Prirodzenosť, v tomto prípade odo Mňa, a ak nejestvuje žiadny iný spôsob života 

a spôsob stavu a procesu môjho ,ja som‘, ako by som si potom mohol byť vôbec 

istý, že skutočne patrím k pozitívnemu stavu a že môj život a moje jedinečné, 

individuálne a odlišné ,ja som‘ skutočne pochádzajú z Absolútneho Stavu? Súc 

relatívny k tomu Absolútnemu, bolo by pre mňa ťažké, ba dokonca nemožné 

vedieť, či je táto situácia a kondícia môjho života absolútne pravdivá. Napokon, 



Dialóg 123 

- 245 - 

nemám k dispozícii nič iné, s čím by som mohol porovnať záležitosť prináležania 

a záležitosť závislosti môjho ,ja som‘ od Absolútneho Života a od Jeho 

Absolútneho ,JA SOM‘. K dispozícii nie je žiadny iný stav, proces, položenie, 

životný štýl, či čokoľvek iné v tejto veci, čo by ma uistilo, že skutočne patrím 

k niekomu, kto je Absolútne Pozitívny a že sa nachádzam v niečom, čo sa nazýva 

pozitívny stav. Ako môžem vedieť, či je táto situácia pravdivá? Ako môžem 

vedieť, či to, čo mám k dispozícii a čo mi je prezentované ako pozitívny stav a 

ako moje vlastné ,ja som‘, je skutočne také, a či nie je uskutočniteľný alebo 

možný nejaký iný stav, položenie, proces, či čokoľvek? 

Aby sa zodpovedali tieto dôležité a osudové existenciálne otázky, bolo nutné 

vynájsť niečo odlišné, niečo, čo by eliminovalo alebo zavrhovalo faktor a nutnosť 

prináležania a závislosti ,ja som‘ od života, stavu, kondície a procesu 

Absolútneho Života a Jeho Absolútneho ,JA SOM‘. Otázka znela najskôr takto: Je 

vôbec možné nastoliť kondíciu, ktorá by vopred vylučovala také prináležanie a 

závislosť od niekoho alebo niečoho a ktorá by bola úplne odlišná od všetkého, čo 

bolo k dispozícii do toho bodu? Ako by ste si počínali pri nastoľovaní niečoho, čo 

v pravej realite neexistuje? Vynašli by ste to! Ak je všetko, čo máte k dispozícii, 

definované ako pozitívny stav, potom vynájdete niečo, čo nie je pozitívny stav. 

Aby ste to urobili, musíte prísť s ideou odlúčenia sa od všetkého a od každého, 

čo/kto je integrálnou súčasťou toho, čo sa volá pozitívny stav.  

Klasifikáciou všetkých aspektov pozitívneho stavu zriadite odlišný spôsob 

životného štýlu, ktorý nemá nič spoločné s tým, čo je obsiahnuté a čo má 

charakteristické črty pozitívneho stavu. Ak to nie je pozitívny stav, potom v tom 

prípade sa to musí volať negatívny stav. Nakoľko je v negatívnom stave všetko 

postavené na princípe oponovania všetkému, čo je obsiahnuté v pozitívnom stave, 

a nakoľko v pozitívnom stave nie je obsiahnuté nič z toho, čo má typické 

charakteristické črty negatívneho stavu, každý, kto sa rozhodne byť 

neoddeliteľnou súčasťou negatívneho stavu, nemôže viac patriť do pozitívneho 

stavu. Tým, že už viac nepatrí do pozitívneho stavu, ,ja som‘ jedinca stráca 

akékoľvek zjavné spojenie so svojím pôvodným zdrojom.  

S touto situáciou je však ten problém, že ešte stále existuje vedomie, že život, 

individualita, jedinečnosť a odlišnosť jedinca, zakorenené v prirodzenosti a 

štruktúre ,ja som‘, patrili do pozitívneho stavu a boli odvodené z Absolútneho 

Stavu a Jeho Absolútneho ,JA SOM‘. Pokiaľ existuje také vedomie, 

predpokladanú realitu negatívneho stavu nie je možné nastoliť. Aby sa tento 

problém alebo toto vedomie obišlo, potrebujete vykoreniť akékoľvek vedomie a 

spomienky na také prináležanie a závislosť. Ak ste schopní dosiahnuť tento cieľ, 

v tom prípade môžete nastoliť životný štýl, ktorý z pozície vášho uvedomenia a 

sebauvedomenia nepatrí do pozitívneho stavu a je nezávislý od ničoho, čo je 

definované ako Absolútne Pozitívne. Na základe nastolenia takého životného 

štýlu máte teraz skúsenostný spôsob neprináležania a nie-závislosti. Nastolením 

tohto stavu, kondície a procesu máte vo svojom repertoári niečo, čo vám 
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umožňuje porovnať to, čo sa volá pozitívny stav alebo čo je vybudované na 

princípe prináležania k pozitívnemu stavu, s tým, čo tam nepatrí. Súčasne máte 

teraz prostriedky, pomocou ktorých môžete zažiť, aké to je, ak máte za to, že vaše 

jedinečné, odlišné a individuálne ,ja som‘ je nezávislé od Absolútneho ,JA SOM‘. 

Napokon, ak má Absolútne ,JA SOM‘ čisto a absolútne pozitívnu prirodzenosť, 

v tom prípade akékoľvek iné, relatívne ,ja som‘, ktoré podľa svojho vlastného 

uvedomenia a sebavnímania a podľa vnímania vo všeobecnosti už viac nepatrí do 

pozitívneho stavu, nemôže mať s Ním nijaké spojenie, pretože v tom Absolútnom 

,JA SOM‘ nemôže byť obsiahnuté a nemôže z neho pochádzať nič z tej druhej 

prirodzenosti, inej, než je prirodzenosť pozitívneho stavu. Inak by nebolo 

absolútne pozitívne.  

Podľa tohto ponímania vyššie uvedených faktov nemôže byť zo Stavu Absolútnej 

Pozitívnosti odvodené alebo nemôže z Neho pochádzať nič, čo nie je integrálnou 

zložkou Jeho Vlastnej Prirodzenosti, Stavu a Kondície. Aby Som to opäť 

zopakoval, inak by nebol absolútne pozitívny. Pretože však z Absolútneho Stavu 

môže byť odvodené výlučne niečo pozitívne, všetko to, čo nie je odvodené 

z Neho, môže byť odvodené, nastolené, spríkladnené a žité niekým, kto je len 

relatívny k tomu Absolútnemu.  

Logika tohto usporiadania dokazuje nad akúkoľvek pochybnosť, že všetko, čo nie 

je schopné vzniknúť v Absolútnom Stave, nemôže v sebe niesť žiadne prvky toho 

Absolútneho. V tom prípade to môže pozostávať len z relatívnych prvkov. Všetko 

relatívne, čo nie je odvodené z Absolútneho, je obmedzené vo svojom bytí a 

existencii a vyčerpá alebo spotrebuje úplne všetky možnosti večného 

pokračovania. Taká je prirodzenosť niečoho, čo nepochádza z Absolútne 

Pozitívneho, ale len z relatívneho.  

Tu je odpoveď na otázku, aké je to byť v stave predpokladaného neprináležania a 

nie-závislosti. Čokoľvek alebo ktokoľvek, čo/kto neprináleží k niekomu a 

niečomu a nie je závislé od niekoho a od niečoho, a čo/kto je odlúčené a 

izolované od stavu prináležania k svojmu Absolútnemu Zdroju a od závislosti od 

Neho, nemôže byť a existovať naveky, do večnosti, samostatne, samo osebe a 

samo od seba a samo zo seba. Pretože každý, okrem Absolútneho Stavu, je 

relatívny, na základe definície významu slova ,relatívny‘, nakoľko si tento 

relatívny nedáva sám svoj život, nemôže vo svojej relatívnej kondícii byť a 

existovať samostatne, sám osebe, sám od seba a sám zo seba. Inak by nebol 

relatívny, ale Absolútny. Logika a princíp života jasne hovoria, že môže byť a 

existovať len Jeden Absolútny. Je nepredstaviteľné mať viac ako jedného 

Absolútneho. Ako si jasne spomínate, veľa absolútnych by sa navzájom 

anulovalo, pretože by boli vzájomne sa vylučujúci. 

Majúc nastolený tento relatívny a odlišný život, môže sa v porovnaní s pôvodným 

životom — životom pozitívneho stavu — uskutočniť zažívanie a poučenie o tom, 

aké je to byť v takom živote neprináležania a nie-závislosti. Teraz je každý 
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schopný skúsenostne a skutočne poznať, k čomu tento typ života, vlastne neživota 

vedie a aké je to byť a existovať v niečom, čo nevzišlo z Absolútneho Zdroja 

Života a z jeho pozitívneho stavu. Prečo sme nazvali tento iný typ života 

neživotom? Ide tu o jasný filozofický prípad: Ak jestvuje len jeden Pravý Zdroj 

života, akéhokoľvek života, potom všetko, čo nepochádza priamo z toho Zdroja, 

ktorý je Životom ako Takým, Sám Osebe, Sám od Seba a Sám zo Seba, nemožno 

nazvať životom. Ak to nie je pravý život, potom v tom prípade je to neživot. 

Vidíš, Peter, a každý, kto číta tieto slová, že najdôležitejšia a najrozhodujúcejšia 

existenciálna záležitosť je tu potreba porovnať pravý život s neživotom. 

Pôvodnou otázkou bolo: Ako môžeme vedieť, či máme alebo či sme v pravom 

živote, ak nemáme žiadnu skúsenosť, žiadne poznatky a žiadne pochopenie 

čohosi, čo je neživot? Máme len život. Ako však vieme, či je to skutočný život? 

Ako teda vidíte, problém tu siaha oveľa hlbšie, než len mať odpovede na otázku, 

či ste v živote pozitívneho stavu. 

Ide tu o poznanie, či máte a či zažívate skutočný život ako taký, a nie iba život 

pozitívneho stavu. Aby bola táto otázka — jedna z najdôležitejších — 

zodpovedaná, bolo absolútne nutné dať dovolenie na nastolenie niečoho, čo nie je 

pravý život, ale čo je fakticky neživot. Pokiaľ si uvedomujete prirodzenosť života, 

ktorý v súčasnosti žijete, nemožno nastoliť stav, kondíciu a proces neživota. Ak 

obsahujete v popredí svojho uvedomelého vedomia čokoľvek vôbec z prvkov 

skutočného života, nemôže sa uskutočniť neživot. Preto, aby ste privodili tento 

neživot, musíte z neho vylúčiť všetko, čo je obsiahnuté v skutočnom živote.  

Ako z tohto opisu vidíte, definícia neživota nie je vo fakte, že nežije, ako by to 

naznačovalo poňatie tohto termínu a obsahu neživota, ale v tom, že neobsahuje 

žiadne charakteristické črty pravého života. Život je na základe definície čosi, čo 

je samostatne, samo osebe, samo zo seba a samo od seba a čo je vždy 

rozpoložením a stavom jeho Absolútneho Zdroja. Preto život vždy bol, je a bude, 

od večnosti do večnosti. Na druhej strane, čokoľvek vôbec, čo nebolo samostatne 

a samo osebe od večnosti a čo nebude do večnosti, je neživot. Pretože negatívny 

stav nebol a nebude od večnosti do večnosti — koniec koncov, jeho pôvod možno 

vysledovať až k pátraniu relatívnych sentientných entít po zmysle života a ich ,ja 

som‘ — nemá vo svojej prirodzenosti nič, čo by pochádzalo zo života ako takého. 

Preto je to na základe tohto logického faktora neživot. Preto v tomto ohľade 

žiadna sentientná entita nemá život samostatne, sama zo seba a sama osebe, 

pretože nie je od večnosti. Aby bola učinená živou a žijúcou, prijíma ten život 

z Absolútneho Zdroja Života, ktorý bol, je a bude do večnosti. Pokiaľ priznáte a 

uznáte tento faktor prináležania a závislosti od tohto Absolútneho Zdroja, aj keď 

ste nežili od večnosti, na základe faktora tohto priznania a uznania, súc vedomým 

a sentientným nositeľom toho života, váš život bude do večnosti. V momente, ako 

tieto fakty odmietnete, procesom tohto odmietnutia nastolíte, paradoxne 

povedané, pseudo-život neživota. Taký neživot, nemajúc v sebe nič z pravého 

života, nie je schopný zostať do večnosti. Ako teda z tohto usporiadania vidíte, 
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len niekto alebo niečo, kto/čo obsahuje v sebe prvky pravého života, 

prostredníctvom ktorých žije a je nažive, môže a smie zostať do večnosti.  

Aké pravé ponaučenie teda z tohto všetkého plynie? Všetkým v bytí a existencii 

to poskytuje jasné vysvetlenie, že ich život je skutočný, že žijú pravý život alebo 

že majú skutočne život ako taký, pretože teraz majú jasné skúsenostné porovnanie 

medzi svojím životom a neživotom — ktorým je negatívny stav. Keby také 

porovnanie nemali k dispozícii, nikto v pozitívnom stave by nemohol dospieť 

k žiadnemu rozumnému záveru, že skutočne žijú život a že ich život je 

v skutočnosti život pozitívneho stavu. Takže to, čo majú, je skutočne život. 

Všetko ostatné, mimo toho života, je neživot. Dôsledky toho neživota sa 

zobrazujú v správaní a životných štýloch všetkých tých, ktorí v tom neživote žijú. 

Z týchto faktov plynie veľmi jasné ponaučenie: Pravý život a ,ja som‘ každého, 

ktoré im dáva pocit života, môže byť a existovať len z Absolútneho Života, od 

Neho, v Ňom a prostredníctvom Neho — Pána Ježiša Krista. Všetko, čo 

nepochádza a čo nie je závislé od tohto Zdroja, nemá žiadny život, jedine neživot. 

A toto je Absolútna Pravda v tejto veci. Tým, že máte ten život, patríte 

k všetkému a ste závislí od všetkého, čo sála a vyžaruje z Absolútneho Zdroja 

Života — z Pána Ježiša Krista a Jeho/Jej pozitívneho stavu. Pravý zmysel života 

je zakorenený v tomto faktore. 

Takže, vychádzajúc z týchto faktov, prečo bolo na začiatku tohto Dialógu 

uvedené vyhlásenie, že každý, kdekoľvek a v každej dobe, vrátane tých 

v negatívnom stave a v ľudskom živote, napokon patrí do pozitívneho stavu? 

Koniec koncov, niekto, kto je v negatívnom stave alebo v neživote, na základe 

faktora neprináležania, paradoxne povedané, nepatrí do pozitívneho stavu. Ako si 

si z vyššie uvedeného všimol, bolo tam naznačené, že bolo z ich vedomia a 

spomienok vykorenené uvedomenie si prináležania k pozitívnemu stavu a 

závislosti od neho. Inak by nemohli vynájsť a nastoliť negatívny stav a jeho 

neživot. Proces vynachádzania a nastoľovania je tvorivý proces, bez ohľadu na to, 

aký je alebo aký negatívny by bol. Schopnosť urobiť to je závislá od Absolútneho 

Tvorivého Úsilia Absolútneho Života — Pána Ježiša Krista. Popieranie 

skutočnosti, že je to tak, alebo strata vedomia, že je to tak, neanuluje pravdivosť 

tohto nesporného faktu. Žiadny pohyb, skutok, správanie, činnosť, či čokoľvek, 

čo máte, nie je možné zažiť alebo mať bez Absolútneho Bytia a Absolútnej 

Existencie Konečného Zdroja Života, ktorý umožňuje ich manifestáciu, 

aktualizáciu a realizáciu.  

Iným príbehom je, keď popierate, že je to tak. Faktorom tohto popierania je 

nastolená ilúzia, ktorá vás vedie k viere, že podľa ponímania vášho vlastného 

jedinečného, individuálneho a odlišného ,ja som‘ nepatríte nikde alebo k nikomu 

a že nie ste závislí od nikoho alebo ničoho. Stotožnením sa s touto ilúziou a tým, 

že si ju zvnútorníte ako pravú realitu, sa pre vás osobne stane skutočnou a jedinou 

realitou. Pretože je to však len ilúzia, všetko, čo zažívate, je z pozície pravého 

života neživotom. Takto bol nastolený pseudo-život neživota. Pretože je však 
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vaše jedinečné, individuálne a odlišné ,ja som‘ naďalej závislé od všetkého, čo 

sála a vyžaruje z Absolútneho Zdroja Života, akýkoľvek život — bez ohľadu na 

vaše popieranie, že je to tak, a bez ohľadu na vašu ilúziu, že máte pravý život a že 

žijete samostatne, sami osebe, sami od seba a sami zo seba — a vaša schopnosť 

myslieť si a veriť, že je to tak, sú umožnené len a len vďaka energiám Môjho 

Absolútneho Života, ktoré nesú, vyžarujú a sálajú Môj Život ku každému, všade a 

v každom čase, a sú úplne a kompletne závislé od tohto faktu. Preto nech je 

akokoľvek, na základe logiky týchto faktov napokon nepatríte nikde inde než do 

pozitívneho stavu a do pravého života. 

Ako teda vidíš, Peter, jednou z hlavných udalostí, ktoré sa v súčasnosti 

odohrávajú v pozitívnom stave, je uvedenie všetkých týchto faktov do pozornosti 

každého, na každom mieste a v každom čase. U obyvateľov v negatívnom stave a 

v ľudskom živote sa to dosiahne obnovením ich uvedomenia si týchto faktov a 

otvorením ich pamätí ohľadom genézy neživota a ohľadom toho, ako ho bolo 

potrebné vynájsť a uviesť do pohybu, aby boli náležite, vyčerpávajúco, 

skúsenostne a skutočne zodpovedané ich otázky o zmysle života vo všeobecnosti, 

a konkrétne ich individualizovaného a zosobneného života zakoreneného v ich ,ja 

som‘.  

Aby sa dosiahol tento cieľ, u členov pozitívneho stavu prebieha proces vyvíjania 

najvhodnejších a najbezpečnejších prostriedkov na uvedenie týchto faktov do 

uvedomelého vedomia všetkých a na otvorenie ich pamätí bez toho, aby im 

ublížili alebo spôsobili nejaký šok; ako aj na stanovenie časového rámca a 

bezčasového rámca, v ktorom môžu byť všetky tieto veci dosiahnuté 

najúčinnejším, najvhodnejším, najbezpečnejším a najtrvalejším spôsobom. Ako 

vieš, každé takéto ohromné úsilie si vyžaduje veľa času (podľa vášho ponímania 

času) alebo toho, s čím čas súvzťaží v bezčasovej dimenzii. Nečakajte teda, že sa 

to stane, takpovediac, za noc. Z vášho hľadiska to môže trvať dlho, môže to trvať 

celé roky, storočia, či dokonca tisícročia.  

Vo vašej pozícii, v pozícii Mojich pravých predstaviteľov na tejto planéte, je 

jednou z vašich úloh v tomto ohľade dať príklad, aké to je a čo to znamená patriť 

do pozitívneho stavu a byť závislý od Absolútneho Života Môjho Absolútneho 

,JA SOM‘. Ako vieš, a toto opakujem stále dokola, byť závislý odo Mňa znamená 

v pravej realite byť úplne a kompletne nezávislý a slobodný, kvôli absolútnemu 

faktoru, že Ja som Absolútne Slobodný a Nezávislý, pretože Ja som vo Svojej 

Absolútnej Prirodzenosti Absolútna Sloboda a Nezávislosť sama osebe. Každý, 

kto je v tomto či v akomkoľvek inom ohľade závislý odo Mňa, je na základe toho, 

že vo svojom relatívnom položení nosí Moju Prirodzenosť, takisto slobodný a 

nezávislý. Napokon, jediné, čo môžem niečomu alebo niekomu dať alebo 

poskytnúť, je to, čo sa nachádza v Mojej Absolútnej Prirodzenosti. Naproti tomu, 

každý, kto si o sebe myslí, že je bezo Mňa nezávislý a slobodný, ako je to v 

prípade všetkých v negatívnom stave a v ľudskom živote, je v skutočnosti 

neslobodný a závislý, súc otrokom svojich vlastných ilúzií. V tomto zmysle je 
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závislý od posilňovania svojich vlastných ilúzií, pokúšajúc sa presvedčiť sám 

seba, že má a že žije pravý život. 

Svojím vlastným životným štýlom máte toto posolstvo oznamovať každému, kto 

príde s vami do kontaktu. Tým, že ste uprostred pozitívneho stavu a že ste spojení 

s Mojím Novým Zjavením, a hlavne s Mojou Novou Prirodzenosťou, môžete 

pripraviť ľudstvo na planéte Nula na získanie plného uvedomenia si týchto faktov 

a na otvorenie ich pamätí, aby si vedeli spomenúť na všetko, čo sa týka všetkých 

týchto vecí. Aby ste to urobili, musíte si na každodennej báze vo svojom vlastnom 

vnútri veľmi dôrazne opätovne potvrdzovať, že skutočne nepatríte nikde inde než 

do pozitívneho stavu a že vaše jedinečné, individuálne a odlišné ,ja som‘ je 

absolútne závislé od Môjho Absolútneho Života, zakorenenom v Mojom 

Absolútnom ,JA SOM‘. Neustálym opätovným potvrdzovaním si týchto faktov vo 

svojom vnútri a oznamovaním tohto posolstva ostatným prostredníctvom svojho 

životného štýlu budete schopní vytvoriť v ľudskej mysli, v jej nevedomých 

častiach, predpoklad, ktorý spôsobí, že im všetky tieto fakty budú dôverne známe 

a že ich spoznajú, keď budú všetky tieto veci uvedené do ich vedomého 

uvedomenia a keď budú úplne otvorené ich pamäti. Dôverná známosť tejto 

situácie ich uchráni pred tým, aby upadli do prípadného smrteľného šoku. 

Súčasne budú vaše opätovné potvrdzovania v tomto ohľade, kvôli vašej 

multiúrovňovej spojitosti s rôznymi regiónmi Zóny Vymiestnenia, pomáhať aj 

tým, ktorí sa nachádzajú v negatívnom stave.  

Ako teda vidíte, ste plne spoluúčastníkmi udalostí, ktoré sa v tomto čase alebo 

nie-čase (z našej perspektívy) dejú v našom svete, bez ohľadu na to, či si to 

vedome uvedomujete alebo nie. Vo väčšine prípadov si svoju spoluúčasť na tých 

udalostiach vedome neuvedomujete. Toto je nutným opatrením, aby ľudská časť 

vašej mysle alebo vašej prirodzenosti nebránila tomuto procesu. Tiež, aby vám 

ani renegáti, ani ich poskokovia nemohli brániť v tejto dôležitej práci.  

Toto je jedna dôležitá udalosť, ktorá sa práve teraz odohráva v pozitívnom stave 

alebo v našom svete. Je ešte jedna dôležitá činnosť, ktorá sa v súčasnosti 

uskutočňuje, takpovediac, na našej strane bariéry. Táto činnosť sa netýka priamo 

ničoho, čo súvisí s negatívnym stavom alebo s jeho neživotom, alebo s ľudským 

životom. Ako si pamätáš z Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, kvôli pseudo-

bytiu a pseudo-existencii negatívneho stavu v jeho neživote bolo veľa vecí 

utajených aj pred členmi pozitívneho stavu. 

Členovia Môjho pozitívneho stavu boli teda na dlhé časové obdobie — od 

vynájdenia a aktivovania negatívneho stavu a jeho neživota — v stave, kedy boli 

pripravení o veľmi kritické a rozhodujúce informácie takmer o všetkom, čo sa 

týkalo faktorov Môjho dovolenia vynájsť, aktivovať a uviesť do pohybu 

negatívny stav a jeho neživot. Preto, ako si spomínaš, bol aj ich život v určitom 

zmysle obmedzený a limitovaný reštrikciami a obmedzeniami vnútenými im 
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nutnosťou tohto Môjho dovolenia. Urobilo sa to predovšetkým z bezpečnostných 

dôvodov. 

Jestvuje však ďalší dôležitý dôvod, prečo bolo nutné zaviesť tieto obmedzenia, 

reštrikcie a nedostupnosť kľúčového poznania týkajúceho sa týchto záležitostí. 

Tento dôvod sa netýka bezpečnostných hľadísk. Týka sa niečoho, čo možno 

definovať ako zabránenie im v tom, aby chceli alebo aby si priali nastoliť plnosť a 

kompletnosť pravého života pozitívneho stavu. Taká túžba, premietnutá do 

multivesmírneho vedomia, by zabránila zodpovedaniu všetkých tých otázok, 

ktoré sa týkali potreby vynájsť, aktivovať a uviesť do pohybu neživot negatívneho 

stavu a jeho ľudský život. To, že by nemali náležité odpovede na tie existenciálne 

otázky, by spolu s premietnutými túžbami a chcením byť v plnosti a kompletnosti 

pravého života pozitívneho stavu naveky znemožnilo nastolenie toho druhu 

života. Dôvod tohto výsledku možno nájsť vo fakte slobody voľby prijať alebo 

odmietnuť ideu popretia, že život môže pochádzať z nejakého iného zdroja, než je 

Absolútny Zdroj Života — Ja, Pán Ježiš Kristus. Takáto bola pôvodná štruktúra 

života v pozitívnom stave.  

Ak vieš, aby bol ktokoľvek schopný zbavovať sa takej idey na dennej báze, bolo 

treba vynájsť a uviesť do pohybu nejaký stav, kondíciu a proces, ktoré by tej idei 

umožnili vypadnúť, a ktoré by súčasne ilustrovali a demonštrovali životný štýl 

zhodný s povahou tej idey a s jej prijatím ako jedinej možnej reality — odtiaľ teda 

negatívny stav, ľudský život a ich neživot. Aby bol ktokoľvek schopný 

v príhodnom čase alebo stave zbaviť sa na trvalom základe tej idey, najskôr bolo 

nevyhnutné dať dovolenie založiť životný štýl, ktorý by bol v súlade s prijatím 

povahy tej idey; čiže plne sa stotožniac so samotnou povahou tej idey. 

Premietnutá túžba a prianie nastoliť pravý život pozitívneho stavu v jeho plnosti a 

kompletnosti by tomuto zabránili. Paradox tejto situácie je vo fakte, že ak si želáte 

a prajete nastoliť plnosť a kompletnosť pozitívneho stavu so zachovaním tej idey 

vo svojej mysli — koniec koncov, nemala by nijaké miesto, kde by mohla 

vypadnúť — sami seba vháňate do neodvratnej situácie, ktorá by znemožňovala 

nastolenie takého života. Z toho dôvodu bolo nutné pred členmi pozitívneho stavu 

veľa vecí o tomto všetkom zatajiť, aby sa im najskôr poskytla príležitosť náležite 

zodpovedať všetky otázky o záležitostiach života, neživota, prináležania, 

závislosti a všetkého ostatného, čo sa ich týkalo.  

V súčasnosti, ako vás informujem o týchto faktoch, zahájil Som postupné a 

kompletné odstraňovanie všetkých týchto reštrikcií, utajení a obmedzení, ktoré 

boli kvôli pseudo-bytiu a pseudo-existencii negatívneho stavu, ľudského života a 

ich neživota vnútené členom Môjho pozitívneho stavu. Je to nesmierne dôležitá 

práca. Najprv treba dokončiť túto prácu, aby sa vybudoval pevný základ, na 

ktorom bude každý, všade a v každej dobe privedený tam, kam patrí — ku Mne a 

do Môjho pozitívneho stavu. Tento proces, ktorý práve teraz prebieha a ktorý 

bude pokračovať dlhé časové i bezčasové obdobie, sa priamo týka ukončenia 

tohto cyklu času/stavu/kondície/procesu, zahájenia prechodného obdobia a 
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otvorenia nasledujúceho cyklu času/stavu/kondície/procesu — ako to bolo 

zjavené v Stom Dialógu (100). V dôsledku tohto procesu práve prebieha trvalé 

odstraňovanie všetkých medzier vo vedomostiach členov pozitívneho stavu. 

Nemáte ani potuchy, ako veľmi bude toto odstraňovanie schopné pozdvihnúť a 

obohatiť život každého v pozitívnom stave, keď už budú natrvalo zlikvidované 

tieto medzery. Proces tohto odstraňovania teda začal. A toto sú hlavné udalosti, 

ktoré sa práve teraz odohrávajú v našom svete.  

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za tieto dôležité a zmysluplné informácie.  

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Dočasne sme tvoju vedomú izoláciu a 

nedostupnosť k nám prerušili, aby sme tieto dôležité fakty uviedli do tvojej 

osobnej pozornosti, ako aj do pozornosti všetkých čitateľov týchto Dialógov. 

Bolo by ťažké odhadnúť ľudským aspektom vašej prirodzenosti nesmiernu 

dôležitosť a význam týchto informácií. Dovoľ, aby som vás uistil, že sú dôležité a 

že vám ich všetkým treba oznámiť, pretože vo vašom živote vytvoria na vašej 

vnútornej úrovni určitý predpoklad, ktorý zmení vašu vlastnú perspektívu 

ohľadom všetkého, čo sa týka života vo všeobecnosti, a zvlášť vášho 

individuálneho, jedinečného a odlišného ,ja som‘.  

Peter: Chápem a veľmi si tieto informácie cením. Je ešte niečo, čo by Si nám 

chcel v tomto čase oznámiť?  

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, je. V určitom zmysle sa to týka našej diskusie o 

živote a neživote, uvedenej vyššie. Tebe i niektorým ďalším čitateľom týchto 

Dialógov to robí problém. Toto sú otázky, ktoré vám chodili mysľou. Ako si 

pamätáš, v týchto Dialógoch bolo viackrát uvedené, že nech sa ti stane čokoľvek, 

najmä a zvlášť v rovine tvojho fyzického zdravia, nebude to ohrozovať tvoj život. 

A predsa, začalo byť jasné, že najmä v tvojom konkrétnom prípade, Peter, ako aj 

v prípade niektorých ďalších Mojich predstaviteľov, sa rozvinul takzvaný život 

ohrozujúci fyzický stav. Vyvracajú vaše fyzické stavy Moje vyhlásenia, že nič 

také nezažijete, pretože ste plne chránení pred tým, aby sa vám niečo také stalo?  

Príklad tejto situácie je dobrou ilustráciou, ako sú niektoré vyhlásenia a ich 

významy brané buď absolútne, alebo sú obmedzene aplikované na špecifiká 

ľudského života. Pamätajte si, prosím, že tu hovoríme o ohrozeniach života. O 

akom živote hovoríme? Hovoríme o živote vášho fyzického tela, alebo o vašom 

živote ako takom, ktorý nemá nič spoločné s takzvaným fyzickým telesným 

životom? Je tu niekoľko možností. V prípade vášho fyzického telesného života, 

napriek faktu, že niektorí z vás zažili nanajvýš ťažké časy, zažívajúc takzvané 

život ohrozujúce stavy (rakovina), žijete vo svojich fyzických telách stále ďalej a 

plne fungujete takým štýlom a spôsobom, ako ste sa dohodli, pokračujúc vo 

svojom poslaní a úlohe. Len sa pozri na svoj stav, Peter. Tvoj fyzický stav bol 

jedným z najťažších a najvážnejších, aj keď rakovina u Heather a u Ernesta bola 

tiež vážna a komplikovaná. Napriek tomu si však ešte stále tu a ešte stále vedieš 
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so mnou dialógy, zaznamenávajúc tieto najnovšie Dialógy, a ešte stále pokračuješ 

v práci na príprave týchto Dialógov na vydanie, tráviac pri tejto dôležitej práci 

minimálne pol dňa. Aj keď je táto práca pre teba fyzicky veľmi únavná, napriek 

tomu robíš ďalej, čo môžeš. Takže v podstate aj z tohto hľadiska negatívny stav 

zlyhal, keď chcel zmeniť tvoj život ohrozujúci stav na tvoju fyzickú smrť.  

Ďalší aspekt tejto situácie možno nájsť vo fakte našej vzájomnej dohody ohľadom 

prostriedkov a spôsobov, akými máte opustiť planétu Nula po svojom odvolaní. 

V niektorých prípadoch vaša život ohrozujúca fyzická choroba môže a smie byť 

využitá na vaše odvolanie. Keď príde čas, aby ste boli týmto spôsobom odvolaní, 

váš stav bude viesť k skončeniu života vášho fyzického tela. Koniec koncov, 

nemôžete vo svojom ľudskom tele žiť naveky, kvôli jeho pominuteľnosti a 

dočasnosti. Preto musíte nejakým spôsobom odísť zo svojho tela a vrátiť sa na 

svoju domovskú bázu. Táto dilema má však ďalší, duchovnejší aspekt. Ak 

vezmete do úvahy, čo bolo uvedené vyššie o záležitostiach pravého života 

a neživota, potom o akom druhu života tu v tom prípade hovoríme? Je váš život 

vo fyzickom tele pravý život? V žiadnom prípade to nie je pravý život. Váš pravý 

život je život vášho ducha a duše, ktoré nemôžu byť nikdy v takej pozícii, že by 

im hrozil úmysel straty ich života. Keďže život vášho ducha a duše pochádza 

priamo z Môjho Absolútneho Života, nemôže nikdy zažiť žiadny život ohrozujúci 

stav. Negatívny stav nemá absolútne nijaké prostriedky alebo spôsoby, ako ten 

život ohroziť, nech by vynašiel koľkokoľvek zariadení na zničenie vášho pravého 

života. Váš život je teda v tomto zmysle nezničiteľný. A toto je vlastne to, čo bolo 

myslené Mojím vyhlásením o tom, že nemáte život ohrozujúce stavy. Vaším 

problémom bolo v tomto prípade to, ako v mnohých iných prípadoch, že ste to 

Moje vyhlásenie vzali doslovne, a nie duchovne, a že ste ho úzko aplikovali alebo 

zredukovali len na svoje fyzické telá. Toto je bežná chyba, ktorú robia všetci 

ľudia. Vo vašom prípade, pokiaľ sa na tieto veci pozeráte z aspektov svojej 

ľudskej prirodzenosti, ste náchylní dezinterpretovať také vyhlásenia typickým 

ľudským spôsobom. Toto je príslovečný problém pozerania sa na veci na scéne, a 

nie za scénou. V tomto zmysle môžete povedať, že vždy, keď zredukujete význam 

života výhradne na ľudské aspekty života svojho tela, pozeráte sa na život tak, 

ako sa javí na scéne. V tomto zmysle sa len javí ako skutočný život; v pravej 

realite, ktorá je ukrytá za scénou, to nie je život, ale len neživot.  

Pre vás je veľmi jednoduché chytiť sa do pasce ľudského uvažovania o tom, čím 

je vlastne pravý život. Oni svoj ľudský život považujú za jediný možný a 

uskutočniteľný život. Toto je lož a ilúzia ich vnímania a chápania. Ako Moji praví 

predstavitelia sa preto potrebujete naučiť pozerať sa na záležitosť života a žitia 

v oveľa širšom zmysle a z úplne inej perspektívy, než to robia typickí ľudia. Ak 

budete naďalej uvažovať o svojom živote z hľadiska jeho ľudských aspektov, 

najmä z toho hľadiska, že vaše telo je živé, sami sa vystavujete tomu, že vás 

zacielia renegáti a ich poskokovia. Napokon, pozerať sa na život týmto úzkym 

ľudským spôsobom ponímania znamená pozerať sa naň z pozície vonkajška. 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Druhý diel 

- 254 -  

V tom prípade ste ignorovali duchovnú konotáciu života a žitia. Akékoľvek 

ignorovanie ich duchovnej konotácie vás dostáva do negatívneho stavu. Odtiaľ 

teda možnosť, že vás renegáti a ich poskokovia zacielia. Je najvyšší čas, aby ste 

sa ako Moji praví predstavitelia na život začali pozerať ako na duchovnú entitu, 

ktorá je nezničiteľná a ktorú nemôže nikto a nič ohroziť. Jeho ľudské aspekty, 

aspekty ľudského tela, môžu a smú byť vystavené takým hrozbám. V tom prípade 

však nie je ohrozený pravý a rýdzi, nezničiteľný život, ale neživot, ktorý sa 

obmedzeným ľudským zmyslom javí, akoby to bol skutočný a pravý život, čo 

však v skutočnosti nie je, nikdy nebol a nikdy nebude. A toto je skutočná pravda. 

Ako teda z tejto diskusie vidíte, medzi Mojím vyhlásením o život ohrozujúcich 

stavoch a vašou situáciou kedykoľvek počas vašej služobnej cesty na planéte Nula 

neexistuje nijaká kontradikcia. 

Je veľmi dôležité uvedomiť si, že jedným z najdôležitejších aspektov vašej roly, 

postavenia, úlohy a životného štýlu, ako Mojich pravých predstaviteľov, je 

natrvalo sa zbaviť svojej typickej ľudskej tendencie hodnotiť všetko, pozerať sa 

na všetko a uvažovať o všetkom, nech je to čokoľvek, z vašej typickej ľudskej 

perspektívy. Moje Nové Zjavenie vám úplne jasne hovorí, že ľudská perspektíva 

je falošná, že neobsahuje nijakú pravdu alebo poznatky ohľadom toho, ako sa veci 

majú alebo čo sú zač, alebo prečo sú také, aké sú. Typická ľudská prirodzenosť 

má tendenciu pozerať sa na všetky veci z ich vonkajšej pozície, bez toho, aby bola 

schopná preniknúť k samotnej esencii a substancii všetkých a všetkého. Preto 

neboli ľudia počas celej svojej histórie schopní dospieť k nijakým správnym alebo 

pravdivým záverom vôbec ohľadom ničoho. Ich závery boli v tomto ohľade buď 

čistými skresleniami pravej reality všetkého vôbec, alebo boli totálne a úplne 

falošné. Nanešťastie, každý, kto vlastní typickú ľudskú prirodzenosť, to je jedno, 

v akej miere a v akom rozsahu, na základe štruktúry tej prirodzenosti a na základe 

usporiadania, na akom bol ľudský život počiatočne založený, ,prirodzene‘ a 

geneticky inklinuje k tomu, aby videl veci skresleným a/alebo falošným 

spôsobom. Toto je skutočná tragédia ľudského života, ktorá viedla ľudstvo 

k mnohým katastrofám a nezmieriteľným nedorozumeniam a dezinterpretáciám 

ohľadom všetkého vôbec.  

Nuž, rolou vás ako Mojich pravých predstaviteľov je v tomto ohľade to, aby ste sa 

naučili úplne a kompletne sa zbaviť takého pohľadu na veci, aký má väčšina 

ľudstva. Napokon, čo myslíte, prečo Som z vás urobil a prečo ste na základe 

svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby súhlasili, že budete Mojimi pravými 

predstaviteľmi? Aby ste nastolili životný štýl, v ktorom sa budete počas jeho 

manifestácie na všetko a na všetkých pozerať v ich pravej esencii a substancii. 

Inými slovami, aby ste sa na všetko pozerali z čisto duchovnej perspektívy, a nie 

z vonkajšej, ľudskej perspektívy. Táto duchovná perspektíva, ktorá vníma a chápe 

všetky udalosti v ich pravej duchovnej prirodzenosti, také, aké skutočne sú, 

potrebuje, aby ju v ľudskom živote ilustroval, demonštroval a nastolil niekto, kto 

žije na planéte Nula, aby to ľuďom umožnilo, keď príde pravý čas, aby sa zbavili 
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svojej prekliatej tendencie prehliadať, alebo dokonca vôbec nikdy nebrať do 

úvahy pravé duchovné faktory života. Potrebujú sa veľmi rýchlo naučiť, že v ich 

typickej ľudskej perspektíve nie je obsiahnuté nič, čo by odrážalo pravú, 

neskreslenú a nefalšovanú realitu čohokoľvek vôbec. A pretože vo svojej typickej 

ľudskej prirodzenosti pristupujú dokonca aj k duchovným záležitostiam z pozície 

svojho vonkajška, z toho dôvodu nič v ich chápaní týchto duchovných faktorov 

nemá žiadnu cenu, pretože je to buď úplne skreslené, alebo úplne lživé. Ako vieš, 

táto situácia s ľuďmi neviedla k ničomu inému, než čo ľudstvo zažíva počas celej 

svojej krvavej, ohavnej a krutej histórie. Pokiaľ lipnete na typickej ľudskej 

perspektíve, pozerajúc sa na všetko a na každého z hľadiska ľudských aspektov 

svojej prirodzenosti, nevdojak podporujete skreslenia a lži ľudského neživota. 

Opätovne teda potvrdzujete typický ľudský životný štýl. Aby ste sa tejto 

tendencie zbavili na trvalom základe, ako Mojim pravým predstaviteľom sa vám 

odporúča, po prvé, aby ste svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou zrušili 

voľbu byť, konať, správať sa, nadväzovať vzťahy, pozerať sa, uvažovať a robiť 

všetko ostatné tak, ako to robia typickí ľudia. Kvôli svojmu odlišnému 

poprepájaniu máte schopnosť urobiť to. Ak chcete, môžete Ma poprosiť, aby Som 

vám pomohol vo vašom úsilí zbaviť sa vašich tendencií byť ako iní ľudia. Ako 

vieš, majúc typickú ľudskú prirodzenosť, ako aj, a ako dodatok k nej, vaše odlišné 

poprepájanie; vyhnúť sa tomu, aby ste boli ako typickí ľudia, nie je ľahká úloha. 

Možno to však urobiť a možno to urobiť tak, že budete nepretržite, na dennej báze 

opätovne potvrdzovať, že ste Mojimi predstaviteľmi a že patríte do Môjho 

pozitívneho stavu a ku Mne osobne.  

Po druhé, ako Moji praví predstavitelia máte vynakladať všemožné úsilie, aby ste 

otvorili svoju myseľ a srdce duchovnej realite života, akéhokoľvek života. Máte 

sa naučiť hodnotiť všetky veci len z duchovnej perspektívy života. Tým, ako to 

bolo uvedené veľakrát predtým, dávate zvyšku ľudstva veľmi dôležitý príklad, 

ako by sa mali pozerať na všetky veci a udalosti svojho vlastného života. Pokiaľ 

by ste nerobili to isté vo svojom vlastnom živote, neboli by ste schopní presiahnuť 

svoju typickú ľudskú tendenciu pozerať sa na všetko tak, ako je to na scéne, a nie 

za ňou. Je veľmi dôležité uvedomiť si to. Je najvyšší čas, aby ste vytvorili životný 

štýl zhodný s tým, že ste Mojimi pravými predstaviteľmi. A toto je všetko, čo 

Som vám chcel v tomto jednotlivom Dialógu oznámiť. Pokiaľ ide o tvoj stav, 

Peter, veľmi rýchlo sa blížime k času konečnej determinácie a rozhodnutia 

ohľadom tvojho osudu — či zostaneš na planéte Nula, alebo z nej budeš 

odvolaný. Zatiaľ buď trpezlivý a vydrž do úplného konca. Pokiaľ vyvstane 

potreba viesť počas tejto prechodnej periódy nejaké ďalšie dialógy, budeš to 

intuitívne vedieť a zaznamenáš ďalší Dialóg (Dialógy), ako bude potrebné a ak to 

bude potrebné. Takže choď v pokoji. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto veľkú príležitosť viesť s Tebou dialóg. 

Bolo mi veľkým potešením. Opäť som sa cítil užitočný. 
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Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Chcem však, aby si si bol vedomý, že si 

užitočný aj bez zaznamenávania našich dialógov. Aj keď sa na úrovni svojho 

vonkajšieho vedomého života cítiš neaktívny a neužitočný, dokonca aj vtedy, keď 

čítaš, alebo pozeráš televíziu, alebo nerobíš nič, si veľmi užitočný na ostatných 

úrovniach bytia a existencie a pseudo-bytia a pseudo-existencie. Nikdy na to 

nezabúdaj.  

Peter: Budem na to prihliadať a urobím čo môžem, aby som si tento fakt pamätal. 

Ešte raz Ti ďakujem. Zatiaľ sa s Tebou lúčim. 
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Sto Dvadsiaty Štvrtý Dialóg 

14. marca 2000 

Peter: Mám dojem, že by Si chcel pokračovať v diskusii o záležitostiach 

nanesených v predchádzajúcom Dialógu (123) a poskytnúť tiež interpretáciu a 

vysvetlenie skutočného významu vyhlásení, ktoré učinil pápež rímskokatolíckej 

cirkvi. Mám pravdu?  

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, máš pravdu. Najskôr potrebujeme ďalej diskutovať 

o záležitostiach života ako takého, vo všeobecnosti, a zvlášť o individuálnom, 

jedinečnom a odlišnom ,ja som‘ a jeho vlastnom súkromnom živote. Potom sa 

môžeme venovať významu pápežovho vyhlásenia — ak je nejaký. 

Ako si pamätáš z predchádzajúceho Dialógu, jednou z najdôležitejších otázok, 

ktoré mala každá stvorená sentientná entita v tom čase a nie-čase na mysli, bolo, či 

sú jej chápanie a definícia života správne a či je jej individuálne, jedinečné a 

odlišné ,ja som‘ skutočne také. V tomto ohľade išlo nielen o to, či je ich život 

životom pozitívneho stavu, ale aj o to, či to, čo zažívajú, je skutočne život ako taký. 

Ako vieš, či to, čo máte a čo zažívate, je skutočne život a či je vaše vnímanie, že 

vlastníte pravé individuálne, jedinečné a odlišné ,ja som‘, skutočne správne? S čím 

by ste porovnali, čo máte a kto ste vo svojom ,ja som,‘ ak nemáte k dispozícii nič 

iné, aby ste také porovnanie realizovali?  

Medzi životom a každého ,ja som‘ jestvuje faktor závislosti. Ako si spomínaš, 

vedomé uvedomenie si sebauvedomenia, čiže uvedomenia si faktu, že ste ,ja som‘, 

tvorí vedomie, obsahujúce život ako taký. Napokon, ak si uvedomujem, že som vo 

svojom vlastnom bytí a existencii, potom musím byť nažive alebo mať život, aby 

som bol schopný ponímať sa a vnímať ako majúci život. Takže vždy, keď 

hovoríme o živote ako takom a o ,ja som‘ ako o nositeľovi toho života, je jasné, že 

život nemôže byť a existovať bez svojho nositeľa a nositeľ toho života nemôže byť 

a existovať bez svojho života. Odtiaľ teda vzájomná závislosť. To, samozrejme, 

nebolo otázkou. Túto záležitosť tu zdôrazňujeme len za tým účelom, aby sme vám 

poskytli jasnú predstavu a vysvetlenie, že život a ,ja som‘ sú neoddeliteľné a jedno 

bez druhého je nepredstaviteľné alebo nededukovateľné. V tomto ohľade teda 

otázka znela, či je život ako taký skutočne životom, alebo je niečím iným, a teda — 

na základe aproximácie a vzájomnej závislosti — či je ,ja som‘ skutočne ,ja som‘, 

alebo je to niečo iné. Môže niečo také ako neživot a nie-,ja som‘, ako aj nebytie a 

neexistencia byť a existovať vo svojom vlastnom rozpoložení a procese, bez 

akéhokoľvek spojenia alebo súvisu s tým, čo sa nazýva život a ,ja som‘? A ak 

môže, čo by to bolo v porovnaní s niečím, čo sa nazýva život a ,ja som‘? Je taká 

situácia vôbec možná?  

Problémom tejto záležitosti je pre sentientnú myseľ fakt, že nakoľko nie je vo 

svojom vlastnom stave, kondícii a procese absolútna a nakoľko nie je zdrojom 
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alebo pôvodcom svojho vlastného života a jeho ,ja som‘, na základe toho faktora 

nemôže mať absolútne poznanie, či to, čo zažíva ako život a ,ja som‘, je skutočne 

také, alebo nie. Mohlo by to byť dokonca aj niečo iné. Chápeš, Peter, keďže 

sentientná myseľ nie je zdrojom alebo pôvodcom svojho vlastného života a svojho 

vlastného ,ja som‘, ocitá sa pred možnosťou pochybností o tom, či má skutočne 

život a či vlastní svoje vlastné ,ja som‘, na základe ktorých je možné a mysliteľné 

vnímanie a chápanie života. Ústrednou záležitosťou a problémom je tu moment, že 

nie je svojím vlastným pôvodcom alebo zdrojom svojho vlastného života a ,ja 

som‘. Ak nie ste pôvodcom alebo zdrojom seba a svojho ,ja som‘, čiže toho v sebe, 

čo sa volá život, ako si potom môžete byť istí, či to, čo máte, je skutočne život? 

Napokon, nie ste tým, kto si dal život a váš život nebol z vás, podľa vás, vo vás a 

od vás. Namiesto toho jasne vnímate, že prišiel a že vám bol daný od Niekoho 

iného. To, že môžete vôbec samých seba vnímať ako ,ja som‘, alebo že môžete 

vôbec povedať slovo ,ja‘, bolo teda závislé od Niekoho, Kto je taký Sám/Sama vo 

Svojom, prostredníctvom Svojho, vďaka Svojmu a zo Svojho Absolútneho ,JA 

SOM‘. 

Nakoľko nie ste v žiadnom prípade pôvodcom alebo zdrojom toho života a toho ,ja 

som‘ vo vás, nemáte žiadny skúsenostný základ alebo bázu, na ktorých môžete 

získať nejaké pravé poznanie o tom, čo to je a aké to je byť samostatne, sám zo 

seba, sám osebe a sám od seba pôvodcom alebo zdrojom života a svojho vlastného 

,ja som‘. Taká situácia dokáže a môže navodiť vo vašej mysli pochybnosti o tom, 

či to, čo máte a čo zažívate, je skutočne život a vaše ,ja som‘. Ako by ste si teda 

počínali pri zisťovaní, či život ako taký a vaše ,ja som‘ sú skutočne tým, čím majú 

byť, alebo či sú niečím úplne iným? Nakoniec, tam vonku, alebo vo vás neexistuje 

nič iné, čo by bolo odlišné a nezávislé od toho, čo sa vo všeobecnosti volá život a 

konkrétne vaše ,ja som‘. Za týchto okolností zostanete len pri jednom spôsobe 

vnímania a zažívania. Jeden spôsob, na základe logiky, že je jediný, vám 

neposkytuje žiadnu inú voľbu alebo možnosť výberu, alebo žiadny iný zážitok. 

Nemáte teda k dispozícii nič iné, čo by vám poskytlo uistenie, že to, čo máte a to, 

akí ste, je skutočne pravá realita vášho skúsenostného spôsobu vlastnenia života a 

bytia svojím pravým ,ja som‘. Odtiaľ teda pochybnosti vo vašej mysli o týchto 

dôležitých záležitostiach. 

Žiť v stave nepretržitých pochybností, nech sa také pochybnosti týkajú 

čohokoľvek, znamená nebyť si istý vôbec ničím. Mať ich znamená nielen 

obmedziť svoje tvorivé snahy, ale aj plytvať samotnými životnými energiami, 

obmedzujúc svoju schopnosť využiť ich plne na nejaké iné, tvorivejšie účely, a 

najmä na svoj rast, zdokonalenie sa a duchovný pokrok. V tom prípade vaše 

pochybnosti stoja v ceste tomu, aby ste zažili život a svoje ,ja som‘ v ich plnosti a 

kompletnosti. Akékoľvek vynakladanie energií na niečo, čo nie je integrálnou 

zložkou alebo nie je určené takému poriadku, vopred vylučuje zažitie života a 

svojho ,ja som‘ v ich plnosti a kompletnosti. Také žitie je úbohou aproximáciou 

pravého žitia. 
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Aby sa táto vážna situácia obišla, bolo nevyhnutné dovoliť sentientnej mysli, aby 

experimentovala s nejakými inými možnosťami voľby. Pretože tu v tomto prípade 

išlo o to, či je život ako taký skutočne životom a či ,ja som‘ toho života je skutočne 

,ja som‘, tento experiment sa musel odohrávať v tom smere, že bolo treba vynájsť a 

nastoliť niečo, čo nepochádza, nevzniká alebo čo nie je zdrojom toho niečoho, v 

tomto prípade života a ,ja som‘. Aby sa dokázalo, že sentientná entita skutočne má 

život a svoje vlastné ,ja som‘ a že je schopná samostatne, sama zo seba, sama osebe 

a sama od seba vytvoriť niečo alebo byť zdrojom niečoho, presne takým istým 

spôsobom, akým sentientná entita a jej život a ,ja som‘ vzišli z Niekoho iného, 

pustila sa do vynachádzania, vyvíjania a vytvárania toho niečoho, čo nemalo nič 

spoločné alebo čo nepochádzalo z toho istého zdroja a východiskového bodu, 

z ktorého prišla tá sentientná myseľ. Inými slovami, vynašla, vyvinula, vytvorila a 

uviedla do pohybu niečo, čo vzišlo z jej vlastného ja. A pretože sa sentientná entita, 

na základe faktora, že bola sama stvorená z Absolútneho Zdroja a Absolútnym 

Zdrojom, stala relatívnou k tomu Absolútnemu Zdroju, súc relatívna pokiaľ ide o 

jej prirodzenosť a jej ,ja som‘, vynašla, vyvinula a nastolila niečo, čo sa stalo 

relatívnym k jej vlastnému relatívnemu položeniu, stavu a procesu. Takto vzniklo 

relatívne len k relatívnemu, aby sa to stalo a aby to začalo svoj vlastný vývoj, 

manifestáciu a prejav. Stalo sa to základom, na ktorom bolo možné zriadiť neživot 

negatívneho stavu a jeho ľudský život.  

Pri posúdení a hodnotení tohto procesu začína byť jasné, že ak chcete vynájsť, 

nastoliť a manifestovať niečo, čo je úplne odlišné od toho, čo máte a čo zažívate 

ako život a svoje ,ja som‘, potom — aby to v tom prípade bolo odlišné, nemajúc 

nič spoločné s dostupnými spôsobmi bytia a existencie — to musí zo svojej 

prirodzenosti vopred vylúčiť úplne všetko, čo je obsiahnuté v prirodzenosti súčasne 

dostupného a zažívaného položenia. Nakoľko to nemá vôbec nič spoločné 

s pôvodným spôsobom zažívania života a ,ja som‘ a nakoľko sa pôvodný spôsob 

nazýval pravým životom, pozitívnym stavom a pravým ,ja som‘, z toho dôvodu sa 

to stane neživotom, negatívnym stavom a falošným, podvodným ,ja som‘, 

označeným ako ego. Tak dospelo do svojej škodlivej zrelosti nahradenie rýdzeho a 

pravého života, rýdzeho a pravého ,ja som‘ a rýdzeho a pravého pozitívneho stavu 

neživotom, negatívnym stavom a egom.  

Ak je pozitívny stav založený na pravom živote a na pravom individuálnom, 

jedinečnom a odlišnom ,ja som‘, v tom prípade negatívny stav musí byť založený 

na neživote a na ego stavoch, ktoré sú bežné pre všetko a pre všetkých, ktorí sú 

umiestnení v neživote, a ktoré vopred vylučujú akúkoľvek predstavu individuality, 

jedinečnosti a odlišnosti. Len čo bol taký neživot nastolený a len čo začal 

manifestáciu, ilustráciu a demonštráciu svojej pravej prirodzenosti, všetkým 

sentientným entitám v bytí a existencii bola daná príležitosť porovnať ich 

originálny život a ich originálne ,ja som‘ s niečím, čo neobsahuje nič z originálu. 

Preto teraz hmatateľne vedia, čo to znamená byť v originálnom, a čo to znamená 

byť v inom, neoriginálnom položení. Pretože sú schopné analyzovať neoriginálny 
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neživot a jasne vidieť, aká je jeho prirodzenosť, poskytuje im to logický základ, na 

ktorom môžu učiniť správne závery o prirodzenosti pravého života a o jeho pravom 

,ja som‘ a o prirodzenosti neživota a jeho ego stavov (ego stavy boli náhradou za 

originálne ,ja som‘). Procesom tejto analýzy sú schopné presvedčiť sa, že 

originálny život a originálne ,ja som‘ sú pravým životom a pravým ,ja som‘. 

Z tohto záveru preto logicky vyplýva, že majú skutočne život ako taký a že ten 

život je zakorenený v ich jedinečnom, odlišnom a individuálnom ,ja som‘. Z toho 

dôvodu je ich ,ja som‘ vskutku ,ja som‘, a nie akousi nerealistickou konštrukciou, 

ktorá nemá nijaký oporný bod v žiadnej realite. 

Ako teda z tohto príkladu vidíte, pravé a originálne ,ja som‘ bolo potrebné potlačiť 

a zabudnúť a nahradiť ho niečím, čo s ním nemalo nič spoločné. Bolo teda 

nahradené egom (smradľavým egom, ako ty rád hovoríš, Peter). Ak originálne a 

rýdze ,ja som‘ pramení z Absolútneho ,JA SOM‘, ktoré bolo definované ako 

Absolútna Pozitívnosť, potom ego by muselo mať úplne opačnú kvalitu. Opačná 

kvalita k Absolútnej Pozitívnosti je úplná a kompletná negatívnosť. Ako vidíte, 

nepovedali sme — absolútna negatívnosť. Dôvodom tohto je fakt, že táto 

negatívnosť nevznikla v Absolútnej Pozitívnosti. Ako bolo uvedené veľakrát 

predtým, Absolútna Pozitívnosť nemôže obsahovať nič z negatívnosti, pretože inak 

by to nebola Absolútna Pozitívnosť. Ak negatívnosť nevznikla z Absolútnej 

Pozitívnosti, v tom prípade nemôže mať vo svojej prirodzenosti nič, čo je 

obsiahnuté v Absolútnej Pozitívnosti a v jej ,JA SOM‘, alebo v akomkoľvek inom 

pozitívnom ,ja som‘. Preto, logicky povedané, ego neobsahuje nič pozitívne alebo 

dobré. Preto je jeho prirodzenosť čisto a kompletne negatívna, čo je v protiklade 

k čomukoľvek, čo je dobré a pozitívne, čo je obsiahnuté v pravom živote a v jeho 

,ja som‘. Ak je to tak, a prirodzenosť neživota ega jasne dosvedčuje, že je to tak, 

potom v tom prípade je ego nositeľom neživota negatívneho stavu a jeho ľudského 

života. A pretože jeho pôvod možno vysledovať až k relatívnym sentientným 

entitám, jeho neživot má len relatívne trvanie a nemôže zostať naveky rovnakým 

spôsobom a štýlom ako pravé ,ja som‘, ktorého pôvod možno vysledovať až 

k Absolútnemu Životu a jeho Absolútnemu ,JA SOM‘ — k Pánovi Ježišovi 

Kristovi.  

Nuž, prečo hovoríme o týchto zdanlivo neurčitých, nedôležitých a abstraktných 

pojmoch, ktoré sa nijako zjavne alebo jasne netýkajú ničoho, čo sa v súčasnosti 

deje, ani vašich vlastných individuálnych životov a vášho ,ja som‘? Ako si 

pamätáte z Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, bolo tam uvedené (kapitola 7), že 

predtým, ako bude možné natrvalo a naveky eliminovať negatívny stav a jeho 

neživot a ľudský život, je potrebné od A do Z zrekapitulovať proces jeho aktivácie. 

Dôvodom tejto požiadavky je fakt, že aby mal ten neživot a všetko, čo sa týka neho 

a jeho prirodzenosti šancu demonštrovať a ilustrovať všetky svoje aspekty, bolo 

nutné utajiť dôvod jeho vynájdenia, aktivácie a realizácie. Inak by nemohlo dôjsť 

k žiadnemu správnemu poučeniu sa za účelom porovnania medzi životom ako 

takým a jeho ,ja som‘, a medzi neživotom a jeho egom. Kvôli tejto požiadavke 
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bolo nevyhnutné potlačiť správne poznanie o tom, kto alebo čo bolo originálnym 

zdrojom tohto neživota a jeho ego stavov. Ako viete, ohľadom tejto záležitosti 

existovalo alebo sa dostalo do pozornosti každého veľa rôznych domnienok. 

Žiadna z nich však nebola/nie je pravdivá. Ak si neuvedomujete tento pôvod a 

dôvody potreby mať niečo také ako negatívny stav a jeho neživot a ego stavy, 

nemôžete ich eliminovať, pretože ich pôvod je prisudzovaný nesprávnemu zdroju. 

Preto v jednom časovom a nie-časovom bode, keď sa všetko ohľadom tejto 

záležitosti chystá naplniť, sú postupne v určitých krokoch a prírastkoch zjavované 

dôvody, pôvod a zdroj negatívneho stavu a jeho neživota a ego stavov. Jedným 

z hlavných účelov, prečo je všetkým v pozitívnom stave dané Moje Nové Zjavenie 

a prečo je dané k dispozícii každému v negatívnom stave a všetkým ľuďom, je 

uviesť do pozornosti každého, prečo bolo dovolené vynájsť, aktivovať a uviesť do 

pohybu negatívny stav a jeho neživot, ľudský život a ich ego stavy, a kto alebo čo 

bolo zdrojom ich pôvodu. 

Tu ide o to uvedomiť si, že nemať správne poznanie o týchto faktoch, mať len 

skreslené alebo úplne falošné názory na ne, znemožňuje, aby sa s procesom ich 

úplnej a večnej eliminácie čokoľvek urobilo. Ak máte o čomkoľvek skreslené 

alebo falošné poznanie, nakoľko je skreslené a falošné, pokiaľ ho máte, negatívny 

stav nemôže byť eliminovaný. Koniec koncov, neživot negatívneho stavu a jeho 

ego, ako aj ľudský život, sú zakorenené v skresleniach a lžiach. Nemôžu mať 

žiadne iné pojmy, pretože ich pseudo-bytie a pseudo-existencia boli vybudované na 

popretí, odmietnutí a eliminovaní čohokoľvek obsiahnutého v pozitívnom stave, v 

jeho pravom živote a v ich ,ja som‘. Preto, ak sú pozitívny stav alebo život ako 

taký a jeho ,ja som‘ založené na princípe pravdy a správnosti, v tom prípade by 

opačné faktory nemohli byť ničím iným než skresleniami a klamstvami. Z toho 

dôvodu, pokiaľ máte na tieto fakty skreslené alebo falošné názory, ste 

v negatívnom stave, ste negatívny stav, máte neživot a namiesto ,ja som‘ máte ego 

stavy. 

Jednou z najdôležitejších prác, ktoré v tomto ohľade vykonávajú členovia Nového 

Vesmíru a konvertovaní pseudo-tvorcovia, ako aj vy, Moji praví predstavitelia na 

planéte Nula, je uviesť do pozornosti každého a sprístupniť každému v neživote 

negatívneho stavu a v ľudskom neživote faktor ,ja som‘ verzus ich ego. Každý 

v negatívnom stave a v ľudskom živote je mylne presvedčený, že ich ego je s ,ja 

som‘ buď vzájomne zameniteľné, alebo je to pravé a jediné možné ,ja som‘. 

V tomto čase je do ich pozornosti uvádzané, že to tak nie je a že pravý život nebol 

nikdy zakorenený v ich egu. A nielen to, ale ich ego je zdrojom mnohých, ak nie 

všetkých ich problémov. A súčasne im je poskytnutá príležitosť zbaviť sa svojho 

ega odmietnutím pseudo-faktu, že ich ego má nejaký pravý život samostatne a 

samo osebe. Každý, kto to uzná a súhlasí s týmto procesom zbavenia sa svojho ega, 

je uvedený do situácie, pri ktorej je jeho/jej pôvodné ,ja som‘, pochované a 

zatlačené hlboko do ich nevedomia, ktoré je však súčasne zdrojom ich schopnosti 

vnímať seba samých ako súcich nažive a majúcich život — aj keď tento fakt 
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pôvodne odmietli — prebudené a stáva sa pravou identitou ich vlastných 

jedinečností, odlišností a individualít; začnúc tak opäť ich život v pravom živote a 

v ich pravom ,ja som‘.  

Čo musíte v tomto ohľade jasne pochopiť, Peter, je, že v pôvodom procese 

vynachádzania, aktivovania a nastoľovania neživota a nie-,ja som‘, aby bolo možné 

uspieť v tejto snahe, bolo nutné potlačiť, zatajiť, obaliť a uväzniť pravé ,ja som‘ a 

uviesť ho do režimu nedostupnosti vo vzťahu k vedomej mysli, aby nemal nikto 

v neživote žiadne poznanie a prístup k najdôležitejším informáciám o tom, kým je 

a čo je to vlastne pravý život. Ako vieš, len z pozície pravého ,ja som‘ bolo možné 

poňať, pochopiť, porozumieť, zistiť a prijať jasné poznanie svojej identity, svojej 

jedinečnosti, odlišnosti a individuality, ako aj významu svojho života a čo je to 

vôbec život vo všeobecnosti. Takže, ak ste si vedomí a ak máte plný prístup 

k svojmu ,ja som‘, neexistuje nijaká možnosť vynájsť, aktivovať a nastoliť 

akýkoľvek iný typ života, to jest neživot, jedine pravý život pozitívneho stavu. Aby 

bolo toto úsilie úspešné, za účelom získania porovnania medzi životom ako takým 

a jeho pravým ,ja som‘ na jednej strane, a neživotom a nie-,ja som‘ na strane 

druhej, bolo nutné nejako sa bez toho ,ja som‘ zaobísť. Nestačilo však len zaobísť 

sa bez neho alebo, aby Som bol presnejší, uzavrieť akýkoľvek prístup k nemu, ale 

veľmi rozhodujúce bolo nahradiť ho niečím, čo by sa do určitej miery podobalo 

originálnemu ,ja som‘, čo by však vo svojej pravej prirodzenosti nemalo 

s prirodzenosťou pravého ,ja som‘ nič spoločné. A nielen to, ale čo by obsahovalo 

vo svojej prirodzenosti všetko, čo by bolo v protiklade k všetkému, z čoho 

pozostáva pravé ,ja som‘. Len na základe takého vynálezu by mohla dospieť do 

svojej škodlivej zrelosti možnosť aktivácie a nastolenia neživota a jeho ega alebo 

falošného ,ja som‘. Ako z týchto faktov vidíte, ego sa stalo falošným ,ja som‘. 

Dôvod, prečo ego označujeme za falošné ,ja som‘, je ten, že bolo nutné každého 

v neživote oklamať, presvedčiac ich, že ich ego je v skutočnosti ich pravým ,ja 

som‘. Napokon, z pozície ich ega sú schopní povedať ,ja som‘. Ale povedať to je 

jedna vec, a byť taký je úplne iná vec. To, že ich ego nemá nič spoločné s pravým 

,ja som‘, možno zistiť z faktu, že nikto v ľudskom živote a v žiadnej oblasti Zóny 

Vymiestnenia a v žiadnom z jej Pekiel nemá absolútne žiadne náležité a správne 

poznanie, alebo vôbec žiadne poznanie o tom, kým je a prečo je tam, kde je a prečo 

je tam vtedy, kedy tam je. Ako si pamätáš z Doplnku 15 v Koroláriách..., keby 

mali jasne vedieť, kto sú, v tom prípade by ich individuálny neživot konkrétne, a 

všeobecne neživot negatívneho stavu, jednoducho prestal existovať. Alebo by ho 

nebolo možné vôbec vynájsť, aktivovať a nastoliť. 

Ako z týchto logických faktov vidíte, je jasné, že aby ste niečo urobili s 

negatívnym stavom, neživotom, ľudským životom a ich ego stavmi, najprv musíte 

napraviť túto situáciu ohľadne nenáležitého a nesprávneho poznania, čo, prečo a 

kto bol zdrojom pôvodu neživota a ego stavov. Toto je úplne prvým kolom v 

procese tejto eliminácie. Toto kolo je nanajvýš potrebným základom, na ktorom sa 

uskutočňuje tento proces eliminácie. Vy ako Moji praví predstavitelia sa máte 
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dozvedieť o týchto faktoch v ľudskom živote, aby ste mohli vytvoriť nutné 

podmienky pre ich sprístupnenie celému ľudstvu. A nielen to, ale aj súhrnne 

všetkým tým pseudo-svetom, kde prekvitá a prosperuje tento neživot a egá. Zatiaľ 

čo pre vlastných ľudí a pre všetkých ostatných obyvateľov planéty Nula bude toto 

poznanie zatiaľ v stave dostupnosti, zaregistrované v hlbokých zákutiach ich 

nevedomej mysle, pre tých tvorov a ostatných v Zóne Vymiestnenia, ktorí sú 

spojení s vami a ktorí získajú toto rozhodujúce poznanie na základe procesu vášho 

čítania týchto informácií, sa registruje priamo v ich vedomej mysli, tým istým 

spôsobom, ako je to u vás, Mojich predstaviteľov, ktorí čítate tieto slová. Aj u 

každého v pozitívnom stave a vo všetkých jeho svetoch a dimenziách sa tieto 

informácie okamžite registrujú v ich vedomých mysliach (samozrejme, oni nemajú 

nevedomú myseľ!).  

Ako teda z týchto faktov vidíte, aj keď sa na prvý pohľad všetko, čo je tu 

zjavované a čo bolo zjavené v predošlom Dialógu (123) a v niektorých ďalších 

Dialógoch a v Novom Zjavení vo všeobecnosti, čo sa zaoberá touto záležitosťou, 

zdá byť abstraktné a nehmatateľné, zdanlivo bez akéhokoľvek praktického 

použitia, v pravej skutočnosti obsahu toho je pravdou opak. Pre všetkých sú to 

nanajvýš potrebné informácie na začatie procesu eliminácie negatívneho stavu, 

jeho neživota, ľudského života v jeho negatívnych aspektoch a ego stavov. A vy 

ako Moji praví predstavitelia ste nositeľmi a odrážateľmi týchto životne dôležitých, 

rozhodujúcich a významných informácií a poznania. Z hľadiska vašej ľudskej 

mysle nemáte ani poňatia, čo to znamená zvestovať a prinášať toto poznanie a 

informácie všetkým, ktorí sú s vami spojení. Pamätajte si to a nepodceňujte naše 

filozofické diskusie. A toto nás privádza k záležitosti pápežovho vyhlásenia. Ako 

vieš, pred pár dňami pápež rímskokatolíckej cirkvi poprosil celé ľudstvo o 

odpustenie za všetky hriechy (ohavnosti a ukrutnosti), ktoré stihla rímskokatolícka 

cirkev napáchať počas uplynulých dvetisíc rokov. Má toto vyhlásenie nejaký 

duchovný význam? A ak má, aký je a ako sa týka čohokoľvek, čo je obsiahnuté 

v týchto Dialógoch a v Mojom Novom Zjavení vo všeobecnosti? 

Z pápežovho vyhlásenia možno vyvodiť dva dôležité aspekty a významy. Prvý sa 

týka niečoho, čo bolo veľakrát opakované v týchto Dialógoch a čo sa týka vašej 

práce sprístupňovania ľudstvu všetkých informácií a poznania obsiahnutých 

v Mojom Novom Zjavení. Prvým dopadom tohto sprístupnenia, ktoré je 

predzvesťou úplnej a kompletnej eliminácie negatívneho stavu a ľudského života 

v jeho negatívnych aspektoch, bolo pápežovo uznanie, že jeho cirkev hrešila alebo 

páchala nevýslovné zverstvá voči ľudstvu (v každej forme a miere). Ak niečo také 

ako cirkev, ktorá má byť stelesnením a nositeľom najvýznamnejších aspektov 

duchovného života a jeho pravdy a dobra, je schopná takých ukrutných a ohavných 

skutkov, aké spáchala rímskokatolícka cirkev počas tých dvoch tisícročí, potom 

v tom prípade konkrétne tá cirkev a všeobecne náboženstvo sú vynálezom Pekiel a 

neobsahujú vo svojej vlastnej inštitúcii nijakú pravdu alebo dobro. Toto je úplne 

prvým zrnkom pravdy, ktoré je uvedené do pozornosti každého v ľudskom živote a 
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v negatívnom stave. Za to, že bolo takýto krok vôbec možné uskutočniť, možno 

ďakovať všetkému, čo bolo zjavené v Mojom Novom Zjavení, a zvlášť v týchto 

Dialógoch. Bez ich dostupnosti by bolo vyložene nemožné, aby pápež prišiel na 

myšlienku, že jeho cirkev, ktorá bola vo svojich aktivitách a doktrínach 

považovaná za neomylnú, mohla zhrešiť. Toto je pozitívny výsledok tohto 

vyhlásenia a uznania, ako aj dostupnosti Môjho Nového Zjavenia a týchto 

Dialógov. A v tomto ohľade toho príde viac. Teraz má celé ľudstvo cez vyhlásenie 

pápeža vedomé poznatky o pravde tejto veci, vidiac veci také, aké sú, a nie také, 

ako ich nimi kŕmilo príslušné náboženstvo. 

Druhý aspekt má negatívnu konotáciu. Aj keď pápež uznal — a poprosil ľudstvo o 

odpustenie — že jeho cirkev hrešila, napriek tomu zabudol uviesť do pozornosti 

každého dôvody, ktoré boli v pozadí ukrutných skutkov cirkvi. A čo sa skrýva za 

takým ohavným správaním a skutkami, ako boli tie, ktoré páchala rímskokatolícka 

cirkev, ako aj všetky ostatné cirkvi? Možno to nájsť v ich doktrínach, učeniach a 

dogmách, ktoré neobsahujú nič iné než čisté skreslenia a lži o všetkých 

duchovných záležitostiach; o tom, Kto SOM a aká je vôbec Moja Pravá 

Prirodzenosť; o prirodzenosti pozitívneho stavu, prirodzenosti negatívneho stavu a 

prirodzenosti ľudského života. Také skreslenia a lži plne ospravedlňujú akékoľvek 

skutky, ktoré páchajú a ktoré budú páchať príslušné cirkvi, pokiaľ sa budú pridŕžať 

svojich príslušných doktrín, učení a dogiem. Pápež neukázal nijakú tendenciu 

verejne odsúdiť doktríny, dogmy a učenia rímskokatolíckej cirkvi. A toto je pasca 

negatívneho stavu a renegátov. Pokiaľ sa pridŕžate všetkých týchto skreslení a lží, 

vnútorne sa nič nezmenilo. Na základe takých vyhlásení a uznaní je možné učiniť 

len vonkajšie zmeny. Taká zmena sa však nepočíta, pretože nebola zvnútornená, a 

preto nemá nijakú moc na uskutočnenie nejakej skutočnej zmeny. Túto situáciu 

môžete považovať za oklamanie ľudstva, pretože teraz bude negatívny stav vyzerať 

ako úprimný, poctivý, pokorný a kajajúci sa za všetko, čo rozpútal v celom 

Stvorení. A pretože príčinné dôvody a faktory všetkých jeho ukrutností a 

ohavností, odrážajúce sa v živote rímskokatolíckej cirkvi, ako aj vo všetkých 

ostatných cirkvách, nie sú uvádzané do nikoho pozornosti a nie sú následne 

odstraňované a nahrádzané Absolútnou Pravdou, nedochádza k žiadnym 

skutočným zmenám. V skutočnosti je pravdou opak: Teraz, uznaním a verejným 

oznámením svojich hriechov a zdanlivým prejavom ľútosti, len potvrdzujú v mysli 

ľudstva, že ich učenia, doktríny a dogmy sú správne a že odrážajú pravú realitu 

pozitívneho stavu, duchovných princípov, Mojej Pravej Prirodzenosti, významu 

negatívneho stavu a významu ľudského života. Koniec koncov, keby neboli, nikdy 

by neboli schopní prísť s takým pozitívnym a želateľným uznaním a oznámením. 

Takže, pokiaľ sa všetky cirkvi naďalej s nezmenšenou silou pridŕžajú svojich 

učení, doktrín a dogiem, nech učinia koľkokoľvek prehlásení a priznaní ohľadom 

svojich hriechov a nech by vyzerali akokoľvek ľútostivo, v ich spôsobe života sa 

nič nezmenilo. V skutočnosti na základe tohto faktora veľmi účinne prispievajú 

k pseudo-víťazstvu negatívneho stavu na planéte Nula a inde. A toto je zmienená 
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pasca, nastavená renegátmi prostredníctvom pápežovho vyhlásenia a proklamácie. 

Zvestuje pokračovanie záverečnej fázy v procese pseudo-víťazstva negatívneho 

stavu. Nedajte sa preto ničím z toho oklamať. Negatívny stav má stále záujem 

pokúšať sa presviedčať ľudí, aký je dobrý a cnostný. Inak by ho ľudia neprijali. 

Dobrý príklad tohto úsilia možno nájsť v niečom takom, ako je exorcizmus, ktorý 

vykonávajú na takzvaných posadnutých ľuďoch niektorí katolícki kňazi a ostatní. 

Túto záležitosť pôvodne nastolil Dan z New Yorku krátko predtým, ako sa začali 

tvoje fyzické problémy a utrpenie, Peter. Také skutky a exorcizmus máte chápať 

takým spôsobom, ako je opísané vyššie v uvedených dvoch aspektoch. Pozitívna 

konotácia takého skutku, nech ho vykonáva ktokoľvek a nech je vykonávaný na 

základe akejkoľvek doktrinárskej pozície, je vo fakte ilustrácie a demonštrácie, že 

negatívny stav skutočne existuje a že jeho členovia sú v určitých obmedzených 

prípadoch schopní posadnúť niektorých ľudí, ktorí na základe predošlej dohody 

súhlasili, že zobrazia tento fakt. Tento fakt súčasne ilustruje, že sa možno z takého 

posadnutia oslobodiť, a možno teda začať viesť normálny život bez toho, aby bol 

človek obmedzený takým posadnutím. Toto je pozitívny aspekt.  

Také skutky majú však viac negatívnych aspektov než pozitívnych. To, ako máte 

chápať toto vyhlásenie, spočíva vo fakte, že negatívny stav sa svojim 

nasledovníkom vždy potreboval prezentovať ako charitatívna a cnostná 

ustanovizeň. Inak by ho nikto nemohol akceptovať. V tomto ohľade teda svojim 

démonom alebo zlým a negatívnym duchom umožňuje, nech sa jedná o 

ktorýkoľvek prípad, aby vstúpili do ľudského tela výlučne za tým účelom, aby boli 

prostredníctvom náboženských rituálov vyhnaní; po prvé preto, aby mohol byť 

negatívny stav vnímaný len v pozitívnej konotácii; a po druhé preto, a to je 

najdôležitejšie, aby potvrdili pravdivosť všetkých učení, doktrín a dogiem, na 

ktorých sú vybudované príslušné cirkvi. Koniec koncov, ak je nejaký kňaz alebo 

akýkoľvek iný člen kléru schopný s použitím doktrín, dogiem a učení svojej 

príslušnej cirkvi vyhnať z ľudského tela nejakého démona alebo nejakého zlého a 

negatívneho ducha, najmä ak sa to vykoná v mene Božom, alebo v tomto prípade 

v mene Otca, Syna a Ducha Svätého, alebo Ježiša Krista, alebo v mene 

kohokoľvek, koho meno používajú, potom v tom prípade musia byť všetky učenia, 

doktríny a dogmy ich príslušnej cirkvi pravdivé. Inak by ten exorcizmus 

nefungoval.  

A takto je nastavená pasca negatívneho stavu, aby držala ľudí a ostatných tvorov a 

sub-tvorov svojej domény v hlbokej temnote ohľadom skutočnej pravdy týkajúcej 

sa Mojej Prirodzenosti, prirodzenosti Môjho pozitívneho stavu, prirodzenosti 

negatívneho stavu a prirodzenosti ľudského života. Z tohto dôvodu vládcovia 

negatívneho stavu dovolili nielen to, aby boli také exorcizmy úspešné, ale 

v skutočnosti ich tak vynašli, aby tým zvečňovali ich vec ad infinitum. Nie je to 

teda tak, akoby sa jedna frakcia pokúšala poraziť inú frakciu negatívneho stavu, 

ako by to mohlo byť v mnohých iných prípadoch, ale ako vidíte z vyššie 

uvedeného, je to presne vynájdený podvod, aby držali každého vo svojej doméne a 
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v ľudskom živote tak, ako je, bez toho, aby mu dovolili vidieť akúkoľvek pravdu o 

tejto veci alebo o čomkoľvek inom. Aby sme si to teda zhrnuli, pokiaľ nie sú 

akékoľvek také činy vykonané z pozície Mojej Novej Prirodzenosti a 

prostredníctvom Môjho Nového Zjavenia, majú čisto negatívny pôvod a ich 

účelom je znemožniť všetkým v negatívnom stave a v ľudskom živote, aby 

konvertovali do pozitívneho stavu. Také činy sú špeciálne navrhnuté za týmto 

účelom. Ak fungujú, nikto by ani len nepomyslel na konverziu do pozitívneho 

stavu, pretože by si na základe faktora zdanlivo pozitívnych aspektov a výsledkov 

takých činov myslel, že sa nachádza v pozitívnom stave. Konkrétne príklady 

hovoria miliónkrát hlasnejšie než akékoľvek slová. Nakoniec, ak sú také exorcizmy 

dovolené, alebo dokonca pripravené vládcami negatívneho stavu, potom v tom 

prípade je negatívny stav skutočne pozitívny. A takto funguje podvod negatívneho 

stavu — prezentujúc ľuďom negatívny stav ako pozitívny, aby nemal nikto žiadnu 

tendenciu alebo túžbu zmeniť čokoľvek ohľadom svojho pseudo-života alebo 

neživota. Opäť, opakujem, nedajte sa ničím z toho oklamať. Jestvuje veľa takých 

vynálezov, zosnovaných členmi negatívneho stavu, a teraz renegátmi a ich 

poskokmi, pomocou ktorých sa snažia držať svojich členov a ľudí tam, kde sú, bez 

toho, aby vôbec uvažovali o nejakej alternatíve, že skutočne existuje alebo je 

k dispozícii nejaký iný typ života, úplne odlišný od ich neživota, aby doň 

konvertovali. Ide tu o úplne jasnú záležitosť: Všetko sa to zužuje na skreslenia a lži 

obsiahnuté vo všetkých učeniach, dogmách a doktrínach príslušných cirkví a 

náboženstiev. Keďže sú také učenia, dogmy a doktríny prezentované ich členom 

ako inšpirované alebo ako prichádzajúce od Boha, Ježiša Krista, Alaha, Budhu, 

Krišnu, či od kohokoľvek, koho meno za tým účelom používajú, podľa ich mienky 

alebo názoru musia byť vo všetkých svojich aspektoch nevyvrátiteľné a pravdivé. 

Nič iné nie je možné, ba ani želateľné. Pokiaľ sa ľudia držia nesprávnych, 

skreslených a falošných názorov na Moju Pravú Prirodzenosť a na všetko, čo sa jej 

týka, ako aj na to, kto skutočne sú a aká je ich prirodzenosť a prirodzenosť 

pozitívneho stavu, negatívneho stavu a ľudského života, ich členstvo v negatívnom 

stave alebo v neživote a nie-,ja som‘ je zaistené na nepretržitej a neprerušenej báze. 

A tu prichádza vaša rola, ktorej sa máte ako Moji praví predstavitelia na planéte 

Nula chopiť. Tým, že máte toto dôležité poznanie, týkajúce sa všetkých správnych 

duchovných faktorov života ako takého a týkajúcich sa Mojej Novej Prirodzenosti, 

Môjho Absolútneho ,JA SOM‘ a vášho pravého ,ja som‘, prirodzenosti ľudského 

života a negatívneho stavu vo všeobecnosti, a aplikovaním ho vo všetkých 

aspektoch vášho života, dávate dôležitý príklad všetkým ľuďom a ostatným tvorom 

a sub-tvorom negatívneho stavu ohľadom toho, aká je pravda o tomto všetkom. 

Tým ich pripravujete na to, aby v jednom časovom bode zistili a zbadali, že ich 

názory na všetky tieto záležitosti boli čistými skresleniami a klamstvami. Na 

základe náležitého porovnania toho, čo máte vy, s tým, čo majú oni, budú schopní 

učiniť v tomto ohľade správne rozhodnutie a vzdať sa svojho neživota, svojho nie-

,ja som‘ — svojho ega — a opätovne získať pravý život, život ako taký, a opätovne 

objaviť svoje pravé ,ja som‘. Na základe takého opätovného objavenia úplne jasne 
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uvidia, že patria do pozitívneho stavu alebo do pravého života, a teda napokon ku 

Mne. Ako z týchto faktov vidíte, vaša rola je v tomto ohľade veľmi dôležitá, 

dôležitejšia, než sa dokážete dovtípiť svojou vedomou mysľou alebo ľudskými 

aspektmi svojej prirodzenosti. Pokiaľ naďalej študujete a aplikujete všetko, čo je 

obsiahnuté vo všetkých zdrojoch Môjho Nového Zjavenia, vo vašom osobnom, 

individuálnom, jedinečnom a odlišnom živote, plníte si svoje poslanie, kvôli 

ktorému ste súhlasili so svojím bytím na planéte Nula v typickom ľudskom živote. 

A toto je všetko, čo Som vám všetkým chcel v tomto čase oznámiť.  

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto zjavenie. Veľmi ma potešilo a veľmi som 

ho ocenil. Je ešte niečo, čo by Si nám dnes chcel oznámiť? 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Nie, dnes nie. Nateraz máme dosť. Musíš 

si oddýchnuť kvôli tvojmu krehkému fyzickému stavu. 
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Sto Dvadsiaty Piaty Dialóg 

17. marca 2000 

Peter: Podľa môjho dojmu alebo pocitu sa deje niečo nezvyčajné. Domnievam sa, 

že sa to týka niečoho, čo sa deje skôr v duchovnom svete, než na planéte Nula a 

v Zóne Vymiestnenia, i keď s možnými budúcimi dôsledkami aj pre ne. Nejako sa 

to odzrkadľuje v mojom súčasnom duchovnom a fyzickom stave. Okrem toho, Dr. 

Beth Ann Voienová poprosila o objasnenie niektorých termínov, ktoré sa vyskytujú 

v Stom Dialógu. Pretože mám v súčasnosti vedomý prístup k Tebe a k členom 

svojej duchovnej rodiny, možno to znamená, že by Si chcel hovoriť o týchto 

záležitostiach. Samozrejme, ako vždy, kým odpovieš na moju vlastnú prosbu, 

možno by Si chcel najskôr Ty hovoriť o niečom, čo považuješ za vhodné v tomto 

špecifickom čase. 

Pán Ježiš Kristus: Máš úplnú pravdu, Peter, ohľadom tvojich pocitov, že sa na 

našej strane deje niečo nezvyčajné, čo sa veľmi jasne odzrkadľuje v badateľných a 

očividných zmenách tvojho osobného duchovného a fyzického stavu. O tom 

budeme hovoriť trochu neskôr v tomto Dialógu. A áno, Peter, chcel by Som 

hovoriť najskôr o niečom inom, než sa budeme venovať objasňovaniu tvojich 

pocitov a stavu a prosbe Beth Ann o objasnenie určitých termínov, ktoré sa 

vyskytujú v zmienenom Stom Dialógu. 

V tejto chvíli by Som sa rád dotkol záležitosti vyvažovania. Táto záležitosť bola 

nanesená mnohokrát v knihách Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista. Súčasná 

konotácia tohto slova má však trochu odlišný zmysel a význam. Nejde o vyváženie 

pozitívneho stavu verzus negatívny stav a naopak, ale o niečo iné. V tomto ohľade 

by bolo lepšie použiť slovo — zrovnoprávnenie všetkých princípov, ktoré sú 

základom plnosti a kompletnosti života akéhokoľvek jedinca, kdekoľvek, zvlášť 

však v pozitívnom stave a v životoch Mojich predstaviteľov na planéte Nula. Ako 

si pamätáš a ako bolo uvedené mnohokrát predtým, princíp zrovnoprávnenia 

všetkých aspektov jedincovho života a života pozitívneho stavu je hlavným 

stavebným blokom, od ktorého závisí pravý a rýdzi život pozitívneho stavu. Tento 

faktor odzrkadľuje skutočnosť, že vo Mne je všetko v stave a procese Absolútnej 

Rovnoprávnosti. Ak všetky sentientné entity v pozitívnom stave odvodzujú svoj 

život z Mojej Absolútnej Prirodzenosti, ktorá je, medzi mnohými inými vecami, 

zakorenená v tejto rozhodujúcej, životne dôležitej a závažnej rovnoprávnosti, 

potom v tom prípade nesú a odzrkadľujú ten istý stav — snahu o úplné a 

kompletné zrovnoprávnenie všetkého, čo obsahujú a z čoho sa skladajú. Tento 

princíp činí ich život nielen možným, ale aj harmonickým, súdržným a dobre 

vyváženým. 

Takže, ako vieš, aby došlo k nepriaznivému uskutočneniu sa neživota negatívneho 

stavu, bolo nutné vzdať sa tohto usporiadania. Ak je pravý život alebo život ako 

taký založený na princípe rovnoprávnosti a ak je zmysel tohto života zakorenený 
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vo vytváraní možnosti, aby sa všetko, čo je v tomto živote obsiahnuté, rovnako 

manifestovalo, uskutočnilo, realizovalo a prerozdelilo, potom v tom prípade 

neživot negatívneho stavu a jeho ľudský neživot musel byť založený na úplne 

opačných princípoch — na princípoch nerovnosti, nerovnováhy, jednostrannosti a 

uprednostňovania jedného princípu pred nejakým iným princípom, s ktorým by 

také usporiadanie tvorilo základ ich vlastného neživota. Pokiaľ pokračujete 

v živote zrovnoprávnenia a pokiaľ sa ho držíte, nie je možné vynájsť, aktivovať a 

nastoliť nič, čo je obsiahnuté a čo je prirodzenosťou neživota negatívneho stavu. 

Ďalším bodom, ktorý si tu treba uvedomiť, je to, že pravá prirodzenosť pojmu ,ja 

som‘ a pravý život akéhokoľvek ,ja som‘ sú založené na princípe rovnoprávnosti 

všetkého, z čoho sa akékoľvek ,ja som‘ skladá. Preto, aby bol niekto niekým, alebo 

aby ten niekto mohol formulovať a mať privilégium byť svojím vlastným ,ja som‘, 

čokoľvek, z čoho sa také ,ja som‘ skladá, musí byť v stave neustálej rovnoprávnosti 

a rovnováhy. V okamihu, ako je tento základný princíp akýmikoľvek prostriedkami 

a spôsobmi porušený, ten niekto — a jeho/jej ,ja som‘ — prestáva mať privilégium 

byť tým, čím a kým je vo svojom jedinečnom, odlišnom a individuálnom ,ja som‘. 

V tom okamihu taká osoba stráca svoj život a svoje pravé ,ja som‘ a ocitá sa 

v neživote a v ego stavoch. Ako teda z tohto základného princípu vidíte, neživot a 

jeho ego sú založené na totálnom porušení všetkých aspektov tohto princípu. Toto 

je jeden z mnohých prostriedkov, prostredníctvom ktorých bolo možné vynájsť, 

aktivovať a nastoliť neživot negatívneho stavu, ľudský neživot a ich egá.  

V tomto ohľade môžete povedať, že okrem ďalších vecí, diskutovaných 

v predošlých Dialógoch, išlo o nastolenie skutočnosti zrovnoprávnenia a 

vyváženia. Otázkou bolo opäť to, či je tento stav vyváženia a zrovnoprávnenia 

skutočne jedným z najzákladnejších princípov pravého života alebo života ako 

takého a ,ja som‘ a či to, čo všetky sentientné entity v tom čase v tomto ohľade 

zažívali, bolo skutočne čímsi, čo sa nazýva rovnoprávnosť a vyváženie. Opäť, 

otázka bola nasledovná: Ako môžete vedieť naisto, so stopercentnou istotou, či to, 

čo máte a čo zažívate a čo je základom vašej možnosti mať tento život a svoje 

vlastné jedinečné, individuálne a odlišné ,ja som‘, je skutočne tak, ak nemáte nijaké 

porovnanie s niečím, čo nemá takú istú prirodzenosť? Inými slovami, ako môžete 

vedieť, či sú váš život a vaše ,ja som‘ závislé od princípov rovnoprávnosti a 

vyváženia a či sú v nich zakorenené, ak tam kdesi vonku nejestvuje nič, čo by vás 

mohlo presvedčiť o pravdivosti tohto princípu? Nakoniec, čo je to rovnoprávnosť a 

vyváženosť/rovnováha? Ako poňať, pochopiť a porozumieť tým termínom, ak tu 

nie je nič, čo by bolo úplne odlišné od toho, čo máte alebo, lepšie povedané, čo si 

myslíte, že máte? Sú váš život a vaše ,ja som‘ skutočne zakorenené v týchto 

princípoch? Ako by ste ich mohli definovať, ak nemáte nijaký základ alebo bázu, 

na ktorých by mohla byť taká definícia formulovaná? 

Toto bola filozofická a mystická otázka, ktorú bolo treba zodpovedať jediným 

spôsobom, ktorý by bol presvedčivý a skúsenostne prijatý — dovolením založiť 

životný štýl neživota a jeho ega, ktorý by bol postavený na úplne a kompletne 
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opačných princípoch — v ňom by nebolo nič zrovnoprávnené a vyvážené a všetko 

by bolo v totálnom neporiadku a v rozpore so všetkým, čo by sa čo i len vzdialene 

podobalo niečomu takému, ako je rovnoprávnosť a rovnováha. Súčasne, aby boli 

taký neživot a egá úspešne nastolené, bolo nutné pre všetkých účastníkov v tom 

neživote ustanoviť dve veci: Po prvé, že žiadny iný pravý život vôbec neexistuje; a 

po druhé, že čokoľvek, čo majú a zažívajú, je jediný možný život a že spôsob, 

akým žijú svoj neživot, je úplne a kompletne normálny stav vecí. Nič iné nie je 

možné alebo uskutočniteľné. Takéto usporiadanie bolo úplne nevyhnutné, aby bol 

vôbec taký neživot so svojimi egami umožnený. Akékoľvek uvedomenie si 

princípov zrovnoprávnenia a rovnováhy, a čo to je a aké to je byť v takej situácii 

alebo stave a procese, by anulovalo akýkoľvek pokus nastoliť na trvalom základe 

čokoľvek, čo je obsiahnuté v neživote a jeho egu. Súčasne bolo aj z pozície členov 

pravého života alebo života ako takého nutné dočasne zatajiť skutočné dôvody, 

zdroj a pôvod neživota nerovnosti a nevyváženosti, aby nikto v pravom živote 

nebol rušený priamym poznaním, prečo bolo vôbec dovolené alebo dopustené, aby 

čosi také ako neživot vošlo do svojho vlastného neživota. 

Dôvodom tohto nutného usporiadania bol fakt, že ak by im také poznanie bolo 

k dispozícii, alebo keby bolo obsiahnuté v ich úplnej pamäti, zažívali by niečo, čo 

by nemohlo byť integrálnou zložkou ich pravého života a ich ,ja som‘ — vinu a 

výčitky svedomia za to, že si dovolili pochybovať o pravdivosti svojho života a 

všetkých podmienok, za ktorých by ten život mohol byť nastolený, uskutočnený a 

realizovaný. Ak by zažívali také emócie, nemohli by už zažiť nič, čo je obsiahnuté 

v pravom živote. V tom prípade by automaticky vypadli do neživota — 

negatívneho stavu a Zóny Vymiestnenia. 

Čo musíte v tomto ohľade pochopiť, ak môžete — a toto je niečo nové — je to, že 

vo Svojom Absolútnom Predvídaní a Poznaní všetkých a všetkého Som bol jasne 

schopný predvídať, aké druhy otázok budú kladené alebo aké druhy pochybností 

preniknú do myslí sentientných entít ohľadom ich položenia, ich života a všetkého, 

čo sa ich týka. Z toho dôvodu Som učinil prezieravé opatrenia a vytvoril priaznivé 

podmienky pre získanie správnych, skúsenostných a presvedčivých odpovedí na 

všetky ich možné otázky a možné pochybnosti, tým, že Som dovolil niečo, čo by 

ich nad akúkoľvek pochybnosť presvedčilo, že to, čo majú a z čoho pozostávajú, a 

to, na akom základe je postavený ich pravý život a ich ,ja som‘, je skutočné a 

pravdivé. 

Toto je dôvod, prečo bol skutočný pôvod tých otázok a pochybností pred nimi 

utajený a prečo boli spôsoby a dôvody nastolenia a manifestácie neživota 

negatívneho stavu, ľudského neživota a jeho ég až doteraz zahalené veľkým 

tajomstvom. Jediné, čo každý vedel, bolo to, že existuje pravý život, pravý život ,ja 

som‘ a neživot, ľudský neživot a neživot nie-,ja som‘ alebo ég. Okrem toho, na 

pozitívnej strane bariéry vedeli, že sú schopní porovnať svoj druh pravého života 

alebo života ako takého s tým, čo je obsiahnuté v neživote a ľudskom neživote. 
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Naproti tomu, na negatívnej strane bariéry vôbec nevedeli, aké je to byť a existovať 

v čomsi, čo sa nazýva život pozitívneho stavu. Keby vedeli, aké je to na pozitívnej 

strane a čo je to pozitívny stav a jeho pravý život, neexistovala by nikdy nijaká 

možnosť nastoliť a manifestovať neživot negatívneho stavu a jeho ľudský neživot, 

ako ani ich egá. V tom prípade by otázky a pochybnosti, ktoré prenikali do 

sentientných myslí, nemohli byť nikdy náležite zodpovedané alebo vyriešené k ich 

úplnej spokojnosti. Ak by sa jednalo o tento prípad, sentientná myseľ by neustále 

trpela svojimi pochybnosťami a neistotou. Akékoľvek také pochybnosti a neistota 

by vopred zabránili plnému prežívaniu, zakúseniu a manifestovaniu pravého 

života. Doposiaľ však nikto nevedel, prečo bolo dovolené, aby sa udialo alebo aby 

bolo takým spôsobom nastolené čokoľvek tejto povahy. A nielen to, ale všetci 

predpokladali, že toto usporiadanie bude pokračovať do večnosti. 

Dôvod, prečo bolo dovolené, aby tento dojem pretrvával v predpokladoch všetkých 

až do sprístupnenia im Môjho Nového Zjavenia, ktoré sa zaoberá touto dôležitou 

problematikou, bol ten, aby malo pseudo-bytie a pseudo-existencia neživota 

negatívneho stavu a jeho ľudského neživota taký dojem, že to takto má byť do 

večnosti a že žiadne iné usporiadanie nie je uskutočniteľné alebo možné. 

Akékoľvek poznanie dočasnosti a pominuteľnosti ich pseudo-života alebo neživota 

by anulovalo potrebu poučenia sa o ich prirodzenosti. Neexistovala by žiadna 

pohnútka alebo motivácia pokračovať v ilustrácii a demonštrácii takého neživota. 

Na druhej strane, také plné poznanie na strane tých, ktorí sú umiestnení v pravom 

živote pozitívneho stavu, by znemožnilo, aby bolo všetko také, aké to je; namiesto 

toho by bolo všetko akoby, a nie tak, ako je. Ako vieš, z niečoho, čo je akoby, a 

nie tak, ako je, sa nemožno naučiť nič rozhodujúcej, podstatnej a dôležitej povahy. 

Toto je dôvod prečo Som vo Svojom Absolútnom Predvídaní usporiadal všetko 

tak, ako to bolo do tohto momentu, aby Som dal plnú a kompletnú príležitosť 

manifestovať všetko, čo bolo treba, aby boli dané odpovede na všetky možné 

otázky a aby sa utíšili všetky možné pochybnosti v sentientných mysliach všetkých 

sentientných entít, ktoré by tými pochybnosťami boli sužované. Je povedané ,boli 

by‘, a nie boli. Toto je dôležitá záležitosť predvídania. Nebolo nutné čakať, až tie 

otázky a pochybnosti preniknú do ich myslí. Keby bolo dovolené, aby také otázky 

a pochybnosti úplne prenikli do ich mysle, úplne by anulovali akúkoľvek možnosť 

ich prežitia v dostupnom rámci pravého života — alebo života ako takého — 

pozitívneho stavu. Otázky a pochybnosti tohto charakteru nepatria do pravého 

života pozitívneho stavu, pretože ten život je založený na úplnej jasnosti a chápaní 

všetkého, čo majú k dispozícii. Preto, aby sa zabránilo rozpadu pravého života 

pozitívneho stavu a aby sa zachovala jeho integrita, odpovedal Som na všetky ich 

otázky a pochybnosti predtým, než prenikli do ich mysle subjektívne, usporiadaním 

všetkého vnútri tohto cyklu času/stavu tak, ako to bolo až do tohto momentu. 

Nuž, toto je veľmi náročná koncepcia na pochopenie ľudským aspektom vašej 

mysle. Pokiaľ myslíte a pokiaľ chápete veci časopriestorovým, lineárnym 

spôsobom, také koncepcie vám nedávajú príliš veľký zmysel, ak vôbec nejaký. 
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Nezabudnite však ani na sekundu, že všetko sa to dialo v bezčasovom a 

bezpriestorovom stave. Preto sa predvídanie týchto otázok a pochybností 

v bezčasovej a bezpriestorovej kondícii aj všetky tie otázky a pochybnosti ako také 

a samé osebe, keď mali byť položené a manifestované prostredníctvom 

sentientných entít z tej bezčasovosti, diali v diskrétnej modalite simultánne a 

synchrónne. Čo to znamená — simultánne a synchrónne? To znamená, že 

v diskrétnej modalite sa udalosti dejú presne v tom istom čase/stave. Avšak 

v momente, keď ich aplikujete na subjektívne vnímanie jedincovho vlastného bytia 

a existencie vo vzťahu k Absolútnemu Stavu, stanú sa postupnými, jedna 

predchádzajúca druhú alebo jedna nasledujúca za druhou. Takže skôr, než dôjde 

v pravej realite života k tomuto predchádzaniu a nasledovaniu, z bezčasovej a 

bezpriestorovej diskrétnej modality sú všetky odpovede poskytnuté takým 

spôsobom a formou, v ktorých je sentientným mysliam umožnené subjektívne 

vnímanie všetkých udalostí — postupne, predchádzajúc jedna druhú a nasledujúc 

jedna po druhej. 

V diskrétnej modalite je kvôli jej simultánnemu a synchrónnemu charakteru a 

kvôli totálnej vzájomnej separácii všetkých jej udalostí možné a uskutočniteľné 

zodpovedať všetky otázky a pochybnosti predtým, ako preniknú do sentientnej 

mysle pri ich aplikácii na jej subjektívny spojitý modus. Toto je dôvodom, prečo sa 

predpokladalo, že existencia neživota negatívneho stavu a jeho ľudského neživota 

je paralelná s pravým životom pozitívneho stavu a že sú vzájomne nezávislé, ale 

tiež, že sú akoby samostatne a sami osebe, bez akýchkoľvek príčinných faktorov 

svojej existencie, obzvlášť na strane neživota negatívneho stavu, ako to vyplýva 

z tých otázok a pochybností; a navyše, že toto usporiadanie má byť vždy také, aké 

je a že v súčasnom spôsobe života a neživota nikdy nenastanú žiadne zmeny. Ako 

vieš, také predpoklady sú podporované všetkými tými vyhláseniami v rôznych 

takzvaných Svätých knihách, ako je napríklad kresťanská Biblia. 

Ako môžete vytušiť z vyššie uvedeného opisu, existuje objektívny, diskrétny 

spôsob bytia a existencie, v ktorom sa všetky veci a udalosti dejú simultánne a 

synchrónne, súc vždy vzájomne nezávislé a oddelené, nemajúc žiadne iné spojenie 

než pomocou tajomných súvzťažností; a potom existuje subjektívny spôsob, 

v ktorom sa všetky veci a udalosti dejú v postupnej a spojitej modalite, súc 

vzájomne závislé v tom zmysle, že prvá predchádza druhú a tá druhá nasleduje po 

tej prvej. V objektívnej, diskrétnej modalite, pretože sa v nej všetko deje vždy tu-a-

teraz, bez časového alebo priestorového faktora, a pretože tam neexistuje žiadne 

priame a zjavné vzájomné prepojenie medzi nimi všetkými, existuje možnosť, že 

by všetky odpovede na akékoľvek otázky a pochybnosti, ktoré sa objavujú 

v subjektívnej modalite sentientnej mysle postupným a plynulým spôsobom, mohli 

byť vnímané, akoby sa odohrávali pred svojím skutočným vstupom do subjektívnej 

modality sentientnej mysle. Subjektívna, spojitá a postupná modalita sentientnej 

mysle nie je schopná priamo vnímať nič, čo sa odohráva v objektívnej, diskrétnej 

modalite. Preto si je sentientná myseľ v tejto modalite veľmi málo vedomá, alebo si 
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vôbec nie je vedomá simultánneho a synchrónneho výskytu všetkých otázok a 

pochybností, ktoré do nej prenikajú, a všetkých úplne súčasných, takpovediac, 

okamžitých odpovedí na ne, predtým, ako môžu preniknúť do subjektívnej 

modality jej vnímania. 

Nakoľko je však subjektívny spôsob fungovania sentientnej mysle vždy 

orientovaný na vnímanie vecí postupným a spojitým spôsobom, vždy, keď niečo, 

čo sa objavuje na úrovni diskrétnej modality simultánnosti a synchrónnosti, 

prenikne do tejto subjektívnej modality, je to zažívané ako niečo, čo bolo, je a bude 

nezávislé od tej mysle. V tomto prípade sa to podrobí požiadavke subjektívnej 

modality, ktorá potrebuje zažívať veci tak, akoby sa teraz i v budúcnosti konali 

od jedného času/stavu k druhému času/stavu. Odtiaľ teda postupnosť a 

pokračovanie, namiesto simultánnosti a synchrónnosti. V subjektívnej modalite 

vnímania pokračujú veci a udalosti tak, ako pokračujú; zatiaľ čo v objektívnej 

modalite vnímania nepokračujú stále ďalej a ďalej, ale vždy nastávajú presne v tom 

istom čase/stave, bez akéhokoľvek pocitu predchádzania alebo následnosti. 

Kvôli tomuto faktu nie je v subjektívnej modalite vnímania obsiahnuté žiadne 

poznanie ohľadom toho, ako sa veci a udalosti dejú alebo odohrávajú v objektívnej 

modalite vnímania alebo v jej nespojitosti. Pretože sú však tieto udalosti a diania 

vždy premietané z objektívnej modality do subjektívnej modality, objektívna 

modalita vie presne všetko, čo sa deje v subjektívnej modalite. Koniec koncov, 

všetko vzniká a je spôsobené všetkým, čo sa deje v objektívnej modalite. Avšak 

v momente, keď je to premietnuté do subjektívnej modality vnímania, nakoľko táto 

modalita neobsahuje vo svojich schopnostiach chápania a vnímania schopnosť 

vidieť veci, ktoré sa odohrávajú v objektívnej, diskrétnej modalite alebo realite, má 

veľmi malé, alebo nemá žiadne poznanie o tom, prečo a z akých dôvodov sa veci 

dejú tak, ako sa dejú a kedy a kde sa dejú. Preto môžete povedať, že mnoho vecí je 

pred subjektívnym spôsobom vnímania a reality ukrytých. 

Ako bolo uvedené vyššie, toto usporiadanie bolo nutné, aby nebola uvedomovaním 

si následkov, dôsledkov a výsledkov otázok a pochybností ohľadom pravého života 

a všetkého ostatného, čo sa toho týka, rušená subjektívna modalita 

individualizovanej, jedinečnej a odlišnej sentientnej mysle a jej ,ja som‘, čo by 

viedlo k dezintegrácii ich pravého života a života pozitívneho stavu všeobecne. 

Pretože v diskrétnej modalite jej vnímania sa všetko deje simultánne a synchrónne, 

neexistuje žiadne nebezpečenstvo uskutočnenia sa takej dezintegrácie. Ona nemá 

žiadne prostriedky alebo subjektívny osobný čas/stav, aby to zaregistrovala a aby 

podľa toho konala na úrovni subjektívnej modality vnímania a reality. 

Táto situácia však bola ustanovená len na dočasnej a prechodnej báze. Bolo nutné 

dovoliť, aby sa uplatnila táto jednotlivá štruktúra — objektívna modalita verzus 

subjektívna modalita — aby sa umožnilo správne a skúsenostné zodpovedanie 

všetkých takých otázok a rozptýlenie pochybností. Inak by nemohlo nikdy dôjsť 

k nastoleniu a manifestácii negatívneho stavu v jeho neživote a v jeho ľudskom 
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neživote. V takom prípade by bez získania takých náležitých odpovedí všetky tie 

otázky a pochybnosti skutočne prenikli do subjektívnej modality sentientnej mysle 

a spôsobili by v nej takú spúšť, že by nemohla prežiť ich dopad a uvedomenie si 

toho, aké následky, dôsledky a výsledky by mali odpovede na ne. 

Táto štruktúra a poriadok sú veľmi typické pre súčasný cyklus 

času/stavu/kondície/procesu. Táto štruktúra je uplatňovaná len a len kvôli potrebe 

zodpovedať všetky tie otázky a eliminovať všetky tie pochybnosti. Avšak, len čo 

budú tie otázky plne a vyčerpávajúco zodpovedané; a len čo budú všetky 

pochybnosti zmenené na istotu, že všetko je skutočne tak, ako to má byť, a že život 

ako taký je skutočne reálny život, a nič iné; a že ,ja som‘ je skutočne ,ja som‘, a nie 

iný stav; a že základ Stvorenia a pravej sentientnej mysle je skutočne zakorenený 

v zrovnoprávnení a rovnováhe a všetkom ostatnom patriacom k štruktúre a 

prirodzenosti života ako takého; potom už viac nebude nutné udržiavať túto 

štruktúru a poriadok. V tom prípade vznikne a začne existovať niečo nové a úplne 

odlišné. Toto nové a odlišné bude základom prirodzenosti, štruktúry a manifestácie 

nasledujúceho cyklu času/stavu/kondície/procesu, ktorý bude nasledovať po 

súčasnom cykle. Môžete teda povedať, že v novom cykle času/stavu, atď., dôjde 

k čomusi takému, ako je preľnutie, integrácia, zjednotenie a jedinosť objektívnej, 

diskrétnej modality a subjektívnej, spojitej modality. Táto nová modalita by 

nedovolila, aby akékoľvek utajovanie, obmedzenie, separácia, izolácia alebo 

čokoľvek takej nežiaducej povahy naďalej sužovalo pravý život pozitívneho stavu 

a jeho sentientné entity. 

Máme tu niečo, čo si ty, Peter, na začiatku tohto Dialógu nazval neobyčajným a 

mystickým. Áno, v súčasnosti sa na všetkých úrovniach Môjho Stvorenia odohráva 

niečo veľmi nezvyčajné a tajomné. Je to aktivované prostredníctvom všetkých tých 

hodnotných, nových a nezvyčajných informácií, obsiahnutých v týchto Dialógoch 

— obzvlášť v tých Dialógoch, ktoré sa zaoberajú tým, prečo bolo tak potrebné a 

nutné, aby Som dovolil vynájdenie, aktivovanie a nastolenie neživota negatívneho 

stavu, ľudského neživota a ego stavov. Postupne a pomaly sa toto poznanie 

sprístupňuje každému, všade a v každej dobe. Už nikdy viac nebude nikto 

pripravený o toto dôležité poznanie, bez ktorého by bolo ukončenie tohto cyklu 

času/stavu/kondície/procesu, zahájenie prechodnej periódy, uvoľnenie nového a 

odlišného aspektu Mojej Novej Prirodzenosti a otvorenie nasledujúceho cyklu 

času/stavu/kondície/procesu vyslovene nemožné. 

Toto je dôvod, prečo je také dôležité zaoberať sa týmito záležitosťami pomocou 

týchto Dialógov, napriek tomu, že sa na prvý pohľad zdajú byť príliš abstraktné, 

príliš ťažké na pochopenie ľudskou častou vašej mysle a príliš nepraktické, aby ste 

o nich uvažovali. Ako vidíte z týchto faktov, presný opak je pravdou: Sú tým 

najpotrebnejším a najpraktickejším, čo môžete mať.  

Teda, tieto nezvyčajné veci, ktoré sa uskutočňujú práve teraz v pozitívnom stave, 

sú také, že každý je priamo informovaný o týchto dôležitých faktoch a že postupne 
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sa na základe tohto zjavenia zahajuje proces zjednotenia ich objektívnej a 

subjektívnej modality vnímania. Také zjednotenie je nutnou podmienkou, ak má 

prísť plné poznanie o tom, prečo a ako došlo k vynájdeniu, aktivácii a nastoleniu 

neživota negatívneho stavu a ľudského neživota a ich príslušných ég, a ak má byť 

večne eliminovaný ten neživot vo všetkých svojich aspektoch a manifestáciách. 

Ako je toto rozhodujúce, závažné a životne dôležité poznanie zjavované a 

sprístupňované všetkým sentientným entitám v iných dimenziách, otvárajú sa dvere 

pre zahájenie rozsiahlej, hlbokej a dôkladnej diskusie o všetkých týchto 

záležitostiach a o všetkých faktoroch, týkajúcich sa samotnej štruktúry a 

prirodzenosti tohto cyklu času/stavu/kondície/procesu, a ako môžu oni svojimi 

životmi prispieť k ukončeniu alebo uzavretiu tohto cyklu a privodeniu konca 

neživota negatívneho stavu a ľudského neživota a všetkého, čo sa ich týka. 

Tieto informácie a zjavenie budú počas čítania týchto Dialógov Mojimi pravými 

predstaviteľmi na planéte Nula sprístupnené aj všetkým v neživote negatívneho 

stavu. Vášmu čítaniu a aplikovaniu a vašej priamej účasti na týchto vzrušujúcich 

diskusiách, ktoré sa práve teraz zahajujú v iných dimenziách (aj keď z vašej strany 

sa tieto diskusie budú diať väčšinou na úrovni vašej nevedomej mysle), budú 

načúvať všetci tí z pseudo-dimenzií, ktorí sú s vami za tým účelom spojení. 

Pre vlastných ľudí na tejto planéte bude vaše aktívne čítanie, praktizovanie a účasť 

na zmienených diskusiách, tieto informácie a toto zjavenie v stave dostupnosti, 

keďže sa to dostáva do hlbokých zákutí ich nevedomej mysle. V príhodnom čase to 

prenikne do ich vedomia ako niečo zreteľné a ako nejaká dôverne známa téma, aby 

ju prijali. Aby Som to opäť zopakoval, toto je dôvod, prečo je vaša pozícia — ako 

Mojich pravých predstaviteľov na planéte Nula — a vaše čítanie a praktizovanie 

toho, čo je vám zjavované v Mojom Novom Zjavení, a zvlášť v týchto Dialógoch, 

také dôležité a rozhodujúce. Pamätajte si to! Neprepadnite nepatričnej domnienke, 

že nedávne Dialógy sú príliš abstraktné či filozofické. Verte Mi, z pohľadu 

každého v pravom živote pozitívneho stavu sú tými najpotrebnejšími praktickými 

záležitosťami, aké môžu mať. Ako Svojich predstaviteľov na planéte Nula vás 

pokorne prosím, aby ste reprezentovali alebo odzrkadľovali pravý význam týchto 

faktov. Dosiahnete to dôkladným študovaním všetkého, čo je obsiahnuté v týchto 

jednotlivých Dialógoch, a diskusiou o ich obsahu medzi sebou. 

A toto nás privádza k niečomu, čo tebe osobne, Peter, robí starosti. Z niektorých 

informácií, ktoré dostávaš z jednej z európskych krajín, ti začalo byť jasné, že 

kedykoľvek sa Moji predstavitelia v tej krajine zídu, jediné, o čom hovoria, sú 

sexuálne vzťahy medzi nimi a ako tieto vzťahy ovplyvňujú ich životy. Toto je 

jednostranná, pokrivená, nevyrovnaná a nevyvážená situácia. Stráviť všetok svoj 

čas len pri tejto obmedzenej a obmedzujúcej, jedinej téme diskusie, bez 

akéhokoľvek ohľadu na všetky ostatné dôležité duchovné záležitosti, znamená byť 

pod vplyvom negatívneho stavu. Nakoniec, ako si si dobre vedomý, 

jednostrannosť, pokrivenosť a obmedzenie jednou témou diskusie je typickým 
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charakterom neživota negatívneho stavu. Ak to robíte, stávate sa predmetom 

útokov renegátov a ich poskokov. Toto je veľmi nebezpečný trend. A aj keď je 

dôležité, aby boli do vašich diskusií zahrnuté sexuálne vzťahy medzi vami, napriek 

tomu nie sú ani dôležitejšie, ani menej dôležité než akékoľvek iné duchovné 

záležitosti. 

Aby ste vo svojom živote naplnili požiadavky zrovnoprávnenia a rovnováhy a aby 

ste svojím životným štýlom všetkým ľuďom a všetkým ostatným v neživote 

negatívneho stavu ilustrovali a demonštrovali, aké je to byť vyrovnaný a vyvážený, 

dôrazne sa vám odporúča, aby ste zmenili charakter vašich životov a vašich 

stretnutí a zahrnuli do nich rovnako aj diskusie a meditovanie o všetkých 

duchovných záležitostiach zjavovaných konkrétne v týchto Dialógoch a všeobecne 

v ostatných zdrojoch Môjho Nového Zjavenia — takým istým spôsobom, ako sa to 

robí v pravom živote Môjho pozitívneho stavu. Ak máte potvrdiť, že ste 

prostredníctvom svojho ducha a duše uprostred pozitívneho stavu, v tom prípade sa 

máte navonok vo vašom ľudskom živote a medzi sebou chovať v zhode s vaším 

bytím v pozitívnom stave. Tak vyrovnáte a vyvážite svoj život a zahrniete do 

vašich diskusií rovnako všetky ostatné duchovné záležitosti, ktoré sú rovnako 

dôležité a rovnako potrebné ako diskusie o sexuálnych záležitostiach a o vašich 

sexuálnych vzťahoch. Neignorujte túto radu. Inak by ste sa mohli ocitnúť v stave 

permanentného pokúšania renegátmi a ich poskokmi. To učiní váš ľudský život na 

planéte Nula viac než mizerným. A to nechcete, však? 

Nezvyčajná situácia, ktorá sa odohráva práve teraz v pravom živote pozitívneho 

stavu, sa priamo týka tvojho fyzického stavu, Peter. Ako si si všimol, v posledných 

dvoch dňoch si pocítil nápadné zlepšenie svojho zdravotného stavu, až na tvoju 

ľavú nohu, ktorá ti neustále spôsobuje značné problémy. Tvoja ľavá noha má 

zaujímavú duchovnú súvzťažnosť. Jej problémy sú v zásade obmedzené na jej 

chodidlo a pätu. Ako vieš, spojenie s Peklami — obrazne povedané — je 

na chodidle a päte ľavej nohy. Tvoja päta a chodilo sú pomliaždené na základe 

tvojho nedávneho pobytu v Peklách renegátov. Je to vedľajší efekt pobytu v tom 

pekle. Pokiaľ je tento kontakt z nejakých dôležitých dôvodov nutný, stav tvojej 

nohy bude naďalej taký, aký je teraz. Toto je dôvod, prečo epidurálka, ktorú ti dal 

tvoj neurológ, nebola účinná. Nič nebude účinné, nech by to bolo čokoľvek, pokiaľ 

si potrebný v tom regióne alebo na tom mieste či stave. 

Na druhej strane, v súčasnosti bolo rozhodnuté, že nateraz budeš od tvojej rakoviny 

oslobodený. Preto je tu postupné a pomalé zlepšenie na úrovni tvojej energie a 

životnej sily. Čo to znamená? Tvoj súčasný stav naznačuje, že bolo učinené 

rozhodnutie ohľadom tvojho umiestnenia. V tomto čase a zatiaľ bolo určené a 

rozhodnuté, že je ešte stále potrebné, aby si zostal na planéte Nula vo svojom 

fyzickom tele, kým bude treba prenášať či zaznamenávať informácie a zjavenie 

ohľadom všetkých týchto záležitostí, zahŕňaných do týchto Dialógov; ako aj kvôli 

budúcim diskusiám o všetkých týchto záležitostiach s Mojimi predstaviteľmi 

v Európe a v tejto krajine. Maj však na pamäti, prosím, že veci sa môžu zmeniť a 
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že sa môžu zmeniť veľmi rýchlo, presne tak, ako sa u teba náhle zmenili 

v novembri minulého roka. Pokiaľ by u teba vyvstala potreba náhle a nečakane 

ukončiť tvoje služby na planéte Nula v tvojom fyzickom tele, v tom prípade budeš 

odvolaný bez ďalšieho upozornia alebo prípravy. V tomto ohľade sa musíš naučiť 

žiť podľa tvojej vlastnej premisy, ktorú rád hovorievaš iným ľuďom: Robte vo 

svojom živote všetko tak, akoby ste v ňom mali byť dlho, súčasne buďte však 

pripravení odísť zajtra, alebo v nasledovnú hodinu, ak to bude potrebné a nutné. 

Odteraz to bude v tvojom živote na planéte Nula takto, Peter. 

Neočakávaj však, že tvoj fyzický stav bude niekedy taký istý, ako býval pred 

tvojou operáciou. Nikdy nemôže byť taký istý. Preto bude nutné urobiť určité 

uspôsobenia a úpravy štýlu a spôsobu, akým máš fungovať. Napríklad, ak máš 

letieť dlhú vzdialenosť lietadlom, nebolo by uskutočniteľné, aby si letel v 

turistickej triede. Také cestovanie by bolo škodlivé pre tvoj telesný stav. A aj keď 

je cestovanie v pohodlnejších podmienkach (napríklad v prvej triede) oveľa drahšie 

než v turistickej triede, peňažné prostriedky ti budú včas poskytnuté, takže budeš 

môcť cestovať bez ohrozenia svojho fyzického zdravia. A existuje mnoho ďalších 

situácií, ktoré si budú vyžadovať, aby si učinil také uspôsobenia a úpravy, aby sa 

tvoj fyzický stav zbytočne nezhoršoval. 

Aby Som to teda zopakoval, nečakaj, že budeš v takom istom stave, ako si býval. 

Viem, že na toto Moje rozhodnutie ohľadom tohto reaguješ trochu rozporuplne a 

sklamane. Hoci, tvoj základný postoj v tomto a v akomkoľvek inom ohľade je, 

našťastie, taký, že chceš všetko to, čo chcem Ja, a nie to, čo chceš ty. Preto tvoje 

protichodné pocity a sklamanie pominú. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto zjavenie a informácie. Áno, plne 

potvrdzujem, že mám protichodné pocity a som tak trochu sklamaný ohľadom 

Tvojho rozhodnutia, ale skutočne, nech sa koná Tvoja Vôľa, bez ohľadu na moje 

túžobné priania. A teraz, bol by Si ochotný Beth Ann v krátkosti objasniť zmienené 

termíny? Týka sa to termínov ,absorbovaný‘ a ,plne využitý‘, ktoré sa vyskytujú vo 

vyhlásení, že ,je na prahu svojho úplného absorbovania, zvnútornenia, 

externalizácie, manifestácie, vstrebania a plného využitia všetkými a všetkým v 

živote tohto časového cyklu‘ (Stý Dialóg). 

Pán Ježiš Kristus: Áno, bol. Aj keď by odpoveď na túto otázku mala byť jasná 

z kontextu významu toho príslušného Dialógu, rozveďme si túto záležitosť. Ako 

vieš, tento konkrétny cyklus času/stavu a obsah jeho života sú charakterizované 

paralelnou koexistenciou pravého života pozitívneho stavu, neživota negatívneho 

stavu a ľudského neživota, ako je to opísané vyššie v tomto a v predošlých 

Dialógoch. Kvôli tejto takzvanej koexistencii je riadený určitými duchovnými 

princípmi, uvoľnenými z Mojej Absolútnej Prirodzenosti, ktoré zohľadňujú 

potrebu uskutočnenia sa tejto príslušnej koexistencie. Inými slovami, každý 

v pravom živote pozitívneho stavu, v neživote negatívneho stavu a v ľudskom 
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neživote koná vo vzťahu k obsahu duchovných princípov, ktoré riadia tento cyklus 

času/stavu, nejaký veľmi dôležitý úžitok. 

Aby naplnil účel, kvôli ktorému začal svoje vlastné bytie a existenciu, a aby 

vyčerpal svoju užitočnosť, každý v ňom, bez ohľadu na to kde a v akej dobe sa 

nachádza, či už v pozitívnom stave, alebo v negatívnom stave, alebo v ľudskom 

živote, potrebuje absorbovať a zužitkovať všetko, čo sa týka jeho účelu a poslania, 

ako to naznačujú duchovné princípy, ktoré riadia tento cyklus času/stavu. 

Absorbovať niečo znamená, že aby to plne poslúžilo svojmu účelu, musí sa to stať 

integrálnou súčasťou každej jednotlivej častice a bunky jeho/jej ,ja som‘ alebo — 

v prípade negatívnych entít a typických ľudí — jeho/jej nie-,ja som‘. 

Inými slovami, je to prijaté ako integrálny komponent všetkých aspektov toho, čo 

tvorí jeho/jej ,ja som‘ alebo nie-,ja som‘. Plné využitie všetkých aspektov týchto 

duchovných princípov znamená, že nejestvuje nič, čo by bolo vynechané 

z obsahu prirodzenosti týchto duchovných princípov a čo by nebolo brané do 

úvahy a čo by nebolo začlenené a učinené realitou alebo nerealitou v životoch 

a pseudo-životoch všetkých a všetkého v bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-

existencii. A to bez ohľadu na to, či to je pravý život pozitívneho stavu, neživot 

negatívneho stavu, alebo ľudský neživot. 

Hovoríme tu teda o všetkých aspektoch, prostredníctvom ktorých je definovaný 

tento cyklus času/stavu. Do úvahy sú braní nielen tí, ktorí sú v pozitívnom stave, 

ktorí si plnia svoje vlastné poslanie a účel, ale aj tí, ktorí sú v negatívnom stave a 

v ľudskom živote, ktorí si tak isto plnia svoje vlastné poslania a účel. Nejde tu o to, 

či si tieto poslania a účel vedome uvedomujú, alebo nie. Ich životným štýlom, nech 

by bol akýkoľvek, či už pozitívny a dobrý, alebo negatívny a zlý, sa ten účel a tie 

poslania napĺňajú. Bez absorbovania a úplného využitia všetkých aspektov 

duchovných princípov riadiacich tento cyklus času/stavu by v tomto ohľade 

nemohli dosiahnuť nič. Na prirodzenosť tohto cyklu času/stavu sa musíte pozerať 

z tej pozície, že sa v ňom paralelným spôsobom odvíja tak pravý život pozitívneho 

stavu, ako aj neživot negatívneho stavu a ľudský neživot.  

Ako vieš, súčasný cyklus času/stavu/kondície/procesu je veľmi nezvyčajný a 

jedinečný v tom zmysle, že len v tomto cykle času/stavu, atď., a v žiadnych iných, 

sú skúsenostným spôsobom dávané odpovede na všetky otázky ohľadom možnosti 

akéhokoľvek iného typu života, než je život pozitívneho stavu; a postupne a 

pomaly sú rozptyľované všetky pochybnosti ohľadom čohokoľvek, čo sa týka 

otázok, či to, že sú v pravom živote, v pravom ,ja som‘ a vo všetkom ostatnom, čo 

sa ich týka, je skutočne tak. Aby sa však tento najžiaducejší cieľ dosiahol raz a 

navždy, je absolútne nutné, aby každý a všetko, kto/čo je integrálnou súčasťou 

alebo kto sa na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby zúčastňuje tohto 

cyklu času/stavu/kondície/procesu, naplnil, absorboval, plne využil, zvnútornil si, 

stvárnil, manifestoval, ilustroval, demonštroval a vstrebal všetko, čo sa týka tohto 

cyklu času/stavu/kondície/procesu. 
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Ako tiež vieš, súčasný cyklus času/stavu/kondície/procesu je riadený špeciálnym 

typom alebo súborom duchovných princípov, uvoľnených z Mojej Absolútnej 

Prirodzenosti, ktoré sa týkajú všetkých vyššie uvedených faktorov a ktoré treba 

vložiť do života každého v pozitívnom stave, ako aj v neživote negatívneho stavu a 

v ľudskom neživote. Tento súbor duchovných princípov nie je niečo nehmatateľné 

alebo nekonkrétne. Nezabúdajte, že tento súbor umožňuje, aby sa v priebehu tohto 

cyklu času/stavu/kondície/procesu vôbec niečo uskutočnilo alebo udialo. 

A nielen to, no tento súbor veľmi špeciálnych a nezvyčajných duchovných 

princípov je vlastnou podmienkou, za ktorej je počas súčasného kurzu tohto cyklu 

vôbec umožnený život každého a všetkého v pozitívnom stave, ako aj každého a 

všetkého v neživote negatívneho stavu a v ľudskom neživote, ako sa to zobrazuje v 

procese napĺňania jeho účelu, kvôli ktorému bol pôvodne aktivovaný a nastolený. 

Žiadny iný súbor alebo typ duchovných princípov by nefungoval, kvôli 

špeciálnemu a nezvyčajnému obsahu a významu tohto jednotlivého cyklu. 

A teraz, všetky tieto duchovné princípy, ktoré riadia súčasný cyklus 

času/stavu/kondície/procesu, sa napĺňajú na základe špecifickosti života všetkých 

jednotlivcov, ktorí boli a budú pridelení tomuto konkrétnemu cyklu, bez ohľadu na 

to, kde sa nachádzajú alebo v akom type života alebo neživota sa rozhodli 

manifestovať, ilustrovať a demonštrovať všetko, čo je obsiahnuté v požiadavkách 

týchto duchovných princípov, alebo čo je obsiahnuté v nich alebo čo je ich pravou 

prirodzenosťou. 

Aby bolo vôbec umožnené, aby sa uskutočnilo všetko, čo je obsiahnuté v tých 

duchovných princípoch, je nesmierne dôležité, aby všetko, čo obsahujú a všetko, 

z čoho pozostávajú, bolo plne absorbované a plne využité všetkými tými, ktorí sa 

zúčastňujú tohto cyklu času/stavu/kondície/procesu. Inými slovami, tie princípy a 

to, čo obsahujú a z čoho pozostávajú, si musia všetci zúčastnení nielen zvnútorniť a 

navonok stvárniť, no musia to absorbovať rovnakým spôsobom, ako napríklad 

špongia absorbuje vodu. 

Takže tie princípy preniknú každou živou bunkou ducha, duše a tela každého 

jedinca, stanúc sa integrálnou súčasťou každej jednej bunky, na základe čoho tá 

bunka žije a je schopná fungovať vo svojej vlastnej jedinečnej kondícii. Toto je 

presne to, čo znamená termín ,absorpcia‘. A pretože každý aspekt týchto veľmi 

špeciálnych a jedinečných duchovných princípov potrebuje úplne rozvinúť svoj 

obsah, význam a cieľ, kvôli ktorým bol vôbec nastolený; a pretože tak môže urobiť 

len pomocou všetkých tých, ktorým je určené, aby boli vo svojom vlastnom 

špecifickom, individuálnom, jedinečnom a odlišnom živote, neživote a ľudskom 

neživote, ako to definuje a podmieňuje charakter príslušných duchovných 

princípov; títo ich musia plne využiť vo svojich vlastných súkromných životoch, 

neživotoch a ľudskom neživote, aby vyčerpali ich užitočnosť a naplnili ich účel, 

kvôli ktorým boli vôbec iniciované a nastolené. A toto je to, čo termín ,plne 

využité‘ skutočne znamená. 
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Ako teda z tejto rozpravy vidíte, pokiaľ ide o všetky tieto záležitosti, ony nie sú 

vecou vedomia alebo nevedomia každého, ale vecou naplnenia účelu, kvôli 

ktorému bol jedincov život, neživot či ľudský neživot zahájený, aktivovaný a 

nastolený v rámci tohto cyklu času/stavu/kondície/procesu. 

A to je všetko, čo možno o tejto záležitosti povedať. Myslím, že by sme mali pre 

dnešok skončiť, Peter, pretože začínaš byť fyzicky veľmi unavený a vyčerpaný. 

Daj si teda prestávku, až kým ti nebude jasné, že so Mnou potrebuješ zaznamenať 

ďalší Dialóg — ak sa taká potreba vôbec vyskytne. Zatiaľ oddychuj, čítaj, rediguj, 

pozeraj televíziu a rob čokoľvek, čo spríjemní a upokojí tvoj život — obzvlášť jeho 

fyzické aspekty. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za všetko, čo bolo v tomto Dialógu zjavené. 

Prijmem Tvoju radu a urobím, ako Si navrhol. Takže, lúčim sa do budúceho 

dialógu — ak vôbec príde. 
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Sto Dvadsiaty Šiesty Dialóg 

21. marca 2000 

Peter: Domnievam sa, že je potrebné poskytnúť ďalšie vysvetlenie niektorých 

aspektov veľmi ťažkej témy diskutovanej v predchádzajúcom Dialógu (125). 

Okrem toho, dostal som otázku od Dr. Ardyth Noremovej, ktorá by chcela vedieť 

nasledovné, citujem: „Keď bude energia Pána Ježiša Krista odnímaná všetkým 

v negatívnom stave a na tejto planéte, aký dopad môžu očakávať praktikanti 

Nového Zjavenia vzhľadom k nášmu prístupu k tej životnej energii, kým tu 

budeme prežívať zvyšok svojich životov?“ Ako by Si chcel postupovať v tomto 

ohľade? 

Pán Ježiš Kristus: Prediskutujme si najskôr záležitosti nanesené v predošlom 

Dialógu, ktorý si ty, Peter, nazval veľmi ťažkým. Potom sa budeme venovať otázke 

Ardyth.  

Treba vám oznámiť isté dôležité vysvetlenie, ako chápať pojmy objektívneho 

vnímania reality a ako sa veci odohrávajú v tejto modalite; a ako chápať pojmy 

subjektívneho vnímania reality a ako sa veci odohrávajú v tej modalite. Okrem 

toho aj to, ako chápať Moje vyhlásenie o Mojom Predvídaní, týkajúcom sa 

vynájdenia, aktivácie a nastolenia neživota negatívneho stavu, ľudského neživota a 

všetkého, čo sa ich týka; a že Som umožnil alebo dovolil spustiť toto 

vynachádzanie, aktiváciu a nastoľovanie predtým, ako všetky tie otázky, týkajúce 

sa záležitosti života, ,ja som‘ a pozitívneho stavu a všetkého, čo sa ich týkalo, ako 

to bolo formulované v predchádzajúcich Dialógoch a v celom Mojom Novom 

Zjavení, prenikli do sentientných myslí.  

Ak si pamätáš z jedného z predchádzajúcich Dialógov, ako aj z ostatných zdrojov 

Môjho Nového Zjavenia, jednou z najdôležitejších podmienok, za akých mohol 

byť nastolený život sentientných entít, bola sloboda voľby a schopnosť vykonávať 

svoje vlastné rozhodnutia. Aby boli ustanovené tieto faktory, tvoriace základ života 

sentientných myslí, bolo nutné vytvoriť v nich dojem, že sú nezávislé a oslobodené 

od akejkoľvek závislosti od kohokoľvek alebo čohokoľvek a že majú život a že sú 

živé samé osebe, bez nejakej zjavnej spojitosti s niekým alebo niečím. Toto 

usporiadanie bolo absolútne nevyhnutné, aby boli všetky sentientné entity schopné 

učiniť voľbu ohľadom toho, či chcú alebo nechcú pokračovať vo svojom vlastnom 

jedinečnom, odlišnom a individuálnom živote a nadviazať zmysluplný a naplňujúci 

vzťah so Mnou ako so svojím Stvoriteľom. Aby sa to urobilo, vo všetkých 

sentientných entitách bol vytvorený dojem, že sa nachádzajú v akomsi svojom 

vlastnom subjektívnom priestore a čase, súc odo Mňa — ich Stvoriteľa — bokom, 

aby mohli jasne vnímať, že Ja a oni máme zreteľne odlišnú pozíciu a umiestnenie, 

z ktorej dokážeme a môžeme vzájomne interagovať. 
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V tomto usporiadaní sa všetko javí tak, akoby to prichádzalo alebo akoby sa to 

dialo na nejakom mieste a v nejakom čase. Ak máte tento dojem alebo zdanie, 

potom všetko, čo sa odohráva, má svoje vlastné miesto a čas. Preto sú všetky 

udalosti a diania vnímané a chápané v tejto modalite tak, akoby boli postupné a 

spojité, to znamená, že jedna predchádza druhú a tá druhá nasleduje po tej 

predchádzajúcej. V tomto usporiadaní jestvuje pocit plynutia udalostí a dianí a 

závislosť jednej, nasledovnej udalosti, od inej, predchádzajúcej udalosti. Takto 

vznikol zákon príčiny a následku v pravej realite subjektívneho vnímania tej 

reality. V tomto subjektívnom vnímaní reality, aby jestvovalo jasné chápanie, že 

všetko sa odohráva tak, akoby to bolo nezávislé od vnímania sentientnej mysle, sa 

jej všetko javí tak, akoby sa to manifestovalo mimo sentientných entít, bokom od 

ich vlastného osobného, subjektívneho, individuálneho, jedinečného a odlišného 

života. Za týchto okolností, ak všetky veci plynú postupne a majú priebežné 

pokračovanie, určité veci možno zaranžovať tak, že predtým, ako sa čokoľvek 

chystá preniknúť do toho postupného a spojitého plynutia, možno zabrániť, aby sa 

to zaregistrovalo v percepčnej oblasti sentientnej mysle, aby tá myseľ nemala ani 

potuchy, že sa niečo takej povahy chystá udiať alebo že sa to skutočne stalo. Ak sa 

chystáte položiť veľmi dôležité, osudové a rozhodujúce otázky, týkajúce sa vášho 

vlastného života a vášho ,ja som‘, a keby povaha tých otázok rozkladala, narúšala a 

poškodzovala duševné zdravie vašej mysle (a predsa je veľmi dôležité, aby boli 

položené a zvážené), aby sa tomu zabránilo, mohlo by sa to zariadiť tak, že budú 

tie otázky zodpovedané predtým, ako preniknú do vašej subjektívnej mysle. Tak by 

ste mali jediný dojem, že nie ste pôvodcom takých otázok.  

Takto funguje a pôsobí subjektívne vnímanie reality. Pretože je však subjektívne a 

pretože sa týka len individuálneho ponímania toho, ako sa udalosti odohrávajú vo 

svojej postupnej a priebežnej modalite pokračovania, v pravej realite bytia a 

existencie, videné bokom od subjektívneho a individuálneho vnímania a chápania, 

sa dejú v úplne odlišnej modalite svojej vlastnej manifestácie. Táto odlišná 

modalita, pretože nemá nič spoločné so subjektívnym vnímaním reality, sa preto 

nazýva objektívne vnímanie reality. V tejto modalite vnímania neexistuje nijaká 

potreba mať dojem, že niekto alebo niečo je kdesi tam vonku alebo v akomsi čase, 

nezávislé od stavu a procesu Stvorenia. Nakoľko táto modalita nemá žiadny, s 

plynutím času alebo priestorom spojený, pocit pokračovania postupným a spojitým 

spôsobom, jasne vníma, že všetky veci, nech je to čokoľvek, sa dejú tu-a-teraz 

simultánnym a synchrónnym spôsobom, bez akéhokoľvek pocitu subjektívneho 

času a priestoru. Preto sú všetky také udalosti a diania diskrétne vo svojej vlastnej 

prirodzenosti a vo vzájomnom vzťahu. V tejto objektívnej modalite vnímania 

reality koexistujú kvôli jej diskrétnej povahe úplne všetky otázky s úplne všetkými 

svojimi odpoveďami presne v tom istom čase alebo, aby Som bol presnejší, nie-

čase. Avšak v momente, ako ich premietnete do subjektívneho vnímania reality, 

v ktorom sa nachádzajú všetky sentientné entity za účelom nastolenia jasného 

vedomia ich slobodnej vôle a voľby, všetky také udalosti a diania sa objavia 
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postupne, takže jedno predchádza druhé a to druhé nasleduje po tom 

predchádzajúcom. 

Paradoxom tejto situácie alebo poriadku je vo vzťahu k všetkým sentientným 

entitám fakt, že pokiaľ ide o ich štruktúru a prirodzenosť, sú umiestnené tak 

v objektívnom, ako aj v subjektívnom vnímaní reality. Vo vzťahu k svojmu 

individuálnemu, jedinečnému a odlišnému životu a jeho ,ja som‘ vždy vnímajú 

realitu subjektívnym spôsobom. Avšak vo vzťahu k tomu, že sú integrálnou 

súčasťou Môjho Stvorenia ako takého, a najmä vo vzťahu ku Mne a k Mojej 

Absolútnej Prirodzenosti, vnímajú realitu objektívnym spôsobom. Ako teda z tohto 

usporiadania vidíte, všetky sentientné entity fungujú simultánne z oboch spôsobov 

vnímania reality. V oboch prípadoch sa otázky, ktoré kladú a odpovede, ktoré 

dostávajú, odohrávajú v prvej modalite v tom istom nie čase, a v tej druhej 

modalite sú manifestované a uvedené do pohybu predtým, ako preniknú do ich 

subjektívnej modality vnímania, alebo veľmi krátko predtým, ako sa chystajú tie 

otázky položiť. V oboch prípadoch tohto usporiadania sú sentientné entity 

chránené pred akýmikoľvek negatívnymi dôsledkami kladenia takých otázok vo 

svojom vlastnom individuálnom, subjektívnom, jedinečnom a odlišnom živote a vo 

svojom ,ja som‘.  

Takže, aké by mohlo byť z hľadiska týchto faktov usporiadanie na zodpovedanie 

týchto dôležitých otázok nanajvýš skúsenostným, praktickým a faktickým 

spôsobom, bez skutočného priameho zaangažovania všetkých sentientných entít do 

procesu kladenia týchto otázok, aby neboli znepokojované vo svojom konkrétnom 

živote a aby nedošlo k dezintegrácii života pozitívneho stavu? Ako si spomínaš, 

v tom čase alebo nie čase bol a existoval len pozitívny stav. Nemali na porovnanie 

k dispozícii žiadny iný typ života alebo neživota. Avšak, vo Svojom Absolútnom 

Predvídaní Som si uvedomoval, že sa také otázky budú v sentientnej mysli 

objavovať alebo že ju budú sužovať. Preto Som vykonal opatrenia na ich náležité 

zodpovedanie predtým, ako by prenikli do všetkých sentientných myslí. Na tento 

účel Som vybral určitú skupinu sentientných entít, ktoré svojou vlastnou slobodnou 

vôľou a voľbou súhlasili, že odohrajú všetky aspekty kladenia otázok a prípravy 

podmienok na ich odpovede v oboch modalitách vnímania reality. 

Táto skupina ľudí súhlasila nielen s tým, že položí všetky prípadné otázky, ale 

súhlasila aj s tým, že oni budú tí, kto vynájde, aktivuje a nastolí neživot 

negatívneho stavu a ľudský neživot, aby na živých a skúsenostných príkladoch 

ilustrovali a demonštrovali všetky dôsledky, následky a výsledky kladenia takých 

otázok a získania presvedčivých odpovedí na všetky. A nielen to, ale že nastolia 

veľmi presvedčivú a skutočnú situáciu, ktorá všetkým sentientným entitám 

poskytne nanajvýš potrebné a nutné porovnanie medzi ich druhom života alebo 

životom ako takým a ich ,ja som‘, a medzi životným štýlom úplne odlišného 

neživota, ktorý by nemal nič spoločné s tým, čo mali. Také dôležité aranžmán a 

usporiadanie by na základe faktora porovnania obidvoch typov života a neživota 
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bolo schopné presvedčiť všetkých v pravom živote, že ich život je pravý a rýdzi 

život a že ich ,ja som‘ je skutočne pravé ,ja som‘. 

A teraz, ako si pamätáš z Môjho Nového Zjavenia, táto skupina ľudí, ktorá sa so 

Mnou na tomto všetkom dohodla, bola neskôr nazvaná pseudo-tvorcami. Ako si 

tiež jasne spomínaš, v Dialógu 111 bolo uvedené, že pseudo-tvorcovia súhlasili, že 

tie otázky položia v mene všetkých ostatných. Jediný rozdiel medzi tým 

vyhlásením v Dialógu 111 a tým, čo je vám oznamované v tomto Dialógu, je to, že 

v Dialógu 111 nebolo uvedené, že by boli také otázky kladené a že by im boli na ne 

poskytnuté odpovede predtým, ako preniknú do myslí celého zvyšku sentientných 

entít. Toto je rozhodujúci rozdiel.  

Keď hovoríme o paradoxe, že sentientné entity vnímajú realitu simultánne tak 

objektívnym, ako aj subjektívnym spôsobom, tento paradox musíte chápať 

nasledovným spôsobom: Vo svojom sebavnímaní, sebauvedomení, vlastnom ,ja 

som‘ a vo všetkom, čo sa ich týka, fungujú vždy z pozície subjektívnej modality. 

Nakoľko, ako vieš, v tejto modalite sa všetko deje a uskutočňuje postupným a 

priebežným spôsobom, každej sentientnej entite to v jeho/jej subjektívnom 

časovom rámci poskytuje dostatok času, ktorý potrebuje na posúdenie, zhodnotenie 

a pochopenie charakteru plynúcich udalostí a dianí, takže sa môže patrične 

rozhodnúť, aký druh volieb by sa mal ohľadom nich vykonať, alebo ako na ne 

reagovať v súlade so svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou. Takto je týmto 

faktorom a týmto spôsobom nepretržite opätovne potvrdzovaná jeho/jej sloboda 

voľby. 

Na druhej strane, vo vzťahu k všetkému ostatnému a všetkým ostatným v Mojom 

Stvorení, ku Mne osobne a k Môjmu Stvoreniu vo všeobecnosti, ako aj ku všetkým 

udalostiam a dianiam mimo jeho/jej sebavnímania, sebauvedomenia, vlastného ,ja 

som‘, a vo všetkom ostatnom, čo sa ich týka, každá sentientná entita v pravom 

živote pozitívneho stavu funguje z pozície objektívnej modality. V tejto modalite si 

je vedomý/á diskrétnosti všetkých udalostí a dianí, tu-a-teraz modality, bezčasovej 

a bezpriestorovej manifestácie a simultánnosti a synchrónnosti všetkých javov 

v bytí a existencii. V tejto modalite sa rozhodovací proces a voľby, ktoré sú 

vykonávané, otázky, ktoré sú kladené, odpovede, ktoré sú poskytované, a dôsledky, 

výsledky a následky čohokoľvek vôbec, čo sa vyskytne, objavujú presne v tom 

istom momente, alebo, aby Som bol presnejší, presne v tom istom stave, lebo sa 

manifestujú simultánnym a synchrónnym spôsobom. 

A teraz, pre ľudskú myseľ je tento objektívny spôsob fungovania veľmi ťažké, ak 

nie nemožné, pochopiť. Dôvodom tejto neschopnosti je fakt, že typická ľudská 

myseľ bola štruktúrovaná takým spôsobom, aby všetko vnímala spojitým a 

postupným spôsobom, a nie diskrétnym. Preto ľudia vcelku nie sú schopní 

uvedomiť si nič, čo sa deje v diskrétnej modalite. Táto modalita bola zatlačená 

alebo uzavretá pred ich schopnosťou vedomého vnímania. Keby im bola plne 

dostupná, nemohli by manifestovať prirodzenosť a štruktúru ľudského neživota, 
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ktorý túto schopnosť nemá. Ľudský život je v tomto prípade javiskom, na ktorom 

sa môže uskutočniť porovnanie medzi pravým životom všetkých možných vnímaní 

a integrácií, a neživotom, v ktorom je možné len jednostranné alebo pokrivené 

vnímanie všetkých a všetkého; a, samozrejme, medzi všetkými dôsledkami, 

výsledkami a následkami takého usporiadania, aké vidieť v ľudskom neživote. Na 

druhej strane, všade inde v neživote negatívneho stavu je každý v režime 

prekrútenia a opaku dvoch zmienených modalít. V ich prípade je objektívna 

modalita skreslená tak, že javy, ku ktorým dochádza v ich nie-svetoch, sú vnímané 

a chápané tak, akoby spojito a postupne plynuli mimo nich; a subjektívna modalita 

tak, akoby sa tiež odohrávali mimo nich, ale diskrétnym spôsobom. Toto je typická 

prevrátená pozícia štruktúry, prirodzenosti a dynamiky neživota negatívneho stavu. 

Toto osobitné usporiadanie bolo potrebné nastoliť v rámci neživota negatívneho 

stavu preto, aby si tam každý odôvodňoval a ospravedlňoval svoje zlé skutky, 

zakorenené v nepretržitej produkcii všetkých ich ziel, skreslení a lží. Tak sa im zdá, 

že za všetky zlá, skreslenia a lži je zodpovedný alebo že ich zdrojom je skôr niekto 

iný než oni. 

Fundamentálne rozdiely medzi týmito dvoma spôsobmi vnímania, ako aj medzi 

tým, ako sú veci usporiadané v neživote negatívneho stavu a v ľudskom neživote, 

ako aj záležitosť Môjho Predvídania, vyvolali vo všetkých pisateľoch duchovných 

kníh nesprávny dojem, s výnimkou spisov Swedenborga, že to Ja som vynašiel, 

inicioval, nastolil a uviedol do pohybu neživot negatívneho stavu, ľudský neživot a 

ich egá, rovnakým spôsobom, ako Som to urobil s pravým životom pozitívneho 

stavu a s ,ja som‘ všetkých jeho obyvateľov. Predvídať niečo, a na základe toho 

dovoliť vynájdenie, nastolenie a manifestáciu toho niečoho, nie je to isté, ako byť 

pôvodcom alebo príčinným faktorom toho niečoho. Moje Predvídanie nebolo 

pôvodcom alebo príčinným zdrojom neživota negatívneho stavu a ľudského 

neživota. Tento fakt možno jasne a logicky vydedukovať z faktu, že Moja 

Prirodzenosť, ako to bolo uvedené veľakrát predtým, je Absolútna Pozitívnosť a 

Absolútny Čistý Život ako taký — vo Mne, zo Mňa, vďaka Mne a podľa Mňa 

Samého/Samej. Preto taká Prirodzenosť nemôže vynájsť, iniciovať, nastoliť a 

manifestovať nič iné než to, čo je pozitívne a čo je pravý život ako taký. Avšak vo 

Svojom Predvídaní, pretože je bezčasovej a bezpriestorovej povahy a pretože 

funguje a manifestuje sa čisto objektívnym spôsobom, Som predvídal, že všetky 

sentientné entity budú vo svojej kondícii, relatívnej k Mojej Absolútnej Kondícii, 

nevdojak klásť tie životné otázky, a aby sa zachovala ich integrita a pozitívny 

charakter ich pravého života, bude nevyhnutné vyhľadať na ne všetky 

najvhodnejšie a najpresvedčivejšie odpovede. Také odpovede sa manifestujú, 

demonštrujú a ilustrujú v životných štýloch neživota negatívneho stavu a ľudského 

neživota. Toto je dôvod, prečo Som dovolil, aby došlo k ich dočasnému 

nepriaznivému uskutočneniu. V momente, ako správne, úplne a vyčerpávajúco 

odpovedia na všetky tie otázky, nebudú mať už viac nijakú energiu, silu, podnet, 

motiváciu a túžbu pokračovať vo svojom spôsobe neživota. Len čo sa udeje táto 
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nanajvýš želateľná udalosť, neživot negatívneho stavu, ľudský neživot v jeho čisto 

negatívnych aspektoch a ich egá budú eliminované. 

Zjavuje sa tu, že vstupujeme do fázy súčasného pokračujúceho posunu (v 

bezčasovom zmysle), ktorú možno označiť za fázu poskytujúcu úplne posledné 

odpovede na všetky tie otázky. Preto nám to dovoľuje zjaviť všetky tieto záhady, 

tajomstvá a skryté a utajené veci, týkajúce sa záležitosti vynájdenia, zdroja, 

pôvodu, nastolenia a manifestácie neživota negatívneho stavu, ľudského neživota a 

ich ég. A súčasne nám to dovoľuje začať v pravom živote pozitívneho stavu a v 

sentientnej mysli všetkých integráciu, zjednotenie a splynutie tak objektívnych, ako 

aj subjektívnych spôsobov vnímania do ich zreteľnej jednoty. 

Nuž, ako vieš, tieto informácie alebo zjavenie sú vám a všetkým ostatným 

v pozitívnom stave dané, a všetkým v neživote negatívneho stavu a v ľudskom 

neživote sprístupnené ako predchodca niečoho, čo sa zakrátko udeje (samozrejme, 

v bezčasovom zmysle) v celom bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii. 

Sú vám dané aj ako ilustrácia a demonštrácia toho, ako boli vynájdené, aktivované, 

nastolené a uvedené do pohybu neživot negatívneho stavu, ľudský neživot a ich 

egá, aby boli od A do Z dané odpovede na tieto fakty, ako to bolo uvedené v knihe 

Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista. Ako Mojim pravým predstaviteľom na planéte 

Nula je vám určená rola prinášať tieto informácie všetkým ostatným v neživote 

negatívneho stavu, keď čítate a premýšľate o témach týchto Dialógov so Mnou na 

mysli; a tým faktorom ich máte sprístupniť všetkým ľuďom na planéte Nula, 

vkladaním tých informácií do ich nevedomej mysle. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto veľmi zaujímavé zjavenie. Sme pripravení 

prejsť k odpovedi na otázku Ardyth? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, sme. Odpoveď na jej otázku je veľmi jednoduchá. 

Mala by byť úplne jasná z faktu umiestnenia Mojich pravých predstaviteľov alebo, 

ako ich ona volá, praktikantov Môjho Nového Zjavenia. Ako si pamätáš 

z niekoľkých predošlých Dialógov, bolo tam veľmi jasne uvedené, že svojím 

duchom a dušou teraz sídlite uprostred pozitívneho stavu. Kvôli tomuto 

jednotlivému umiestneniu máte a budete mať nepretržitý prístup k životným 

energiám, ktoré vyžarujú priamo zo Mňa. Ako si tiež pamätáš, nič, čo sa týka 

zvyšku ľudstva, sa vás, ktorí ste Mojimi predstaviteľmi a praktikantmi Môjho 

Nového Zjavenia, netýka. Toto bol jeden z mnohých dôvodov, prečo ste boli 

umiestnení doprostred pozitívneho stavu. Jediným zraniteľným bodom vo vašom 

živote je vaše fyzické telo, ktoré podlieha pseudo-zákonom a pseudo-poriadkom 

negatívneho stavu a typického ľudského neživota. Preto by vaše fyzické telá mohli 

byť vystavené všemožným problémom, zlyhaniam, infekciám, chorobám a 

všemožným zamoreniam, ktorými je ľudský neživot tak hojne presiaknutý. Avšak 

dokonca aj v prípade vašich fyzických tiel vás bude možné z nich uzdraviť, alebo 

budú pre vás aspoň učinené znesiteľnejšími, aby ste všetky tie nepriaznivé stavy 

vydržali, vďaka dostupným energiám životnej sily, prichádzajúcim odo Mňa a 
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z Môjho pozitívneho stavu; pokiaľ, samozrejme, nebola učinená dohoda, že by ste 

mali odísť z planéty Nula a vrátiť sa späť domov prostredníctvom nejakej fyzickej 

choroby.  

Takže, odpovedajúc na otázku Ardyth, to, že sú Moje životné energie odoberané 

negatívnemu stavu a planéte Nula, nebude mať na vás osobne, na Mojich pravých 

predstaviteľov, nijaký vplyv. Jediné, čo budete zažívať v dôsledku tohto 

odnímania, bude nepretržitý úpadok všetkých ľudských systémov a všetkého, čím 

je udržiavaný a napájaný neživot negatívneho stavu. Už zažívate čosi toho 

charakteru a každý deň to budete zažívať viac a viac.  

Peter: Ďakujem Ti za túto odpoveď a za Tvoje povzbudenie v tomto ohľade. Je 

ešte niečo, čo by Si chcel dnes uviesť do našej pozornosti? 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. A áno, je tu niečo dôležité, čo si 

potrebujeme prediskutovať. Týka sa to niečoho, čo ti bolo naznačené, že 

máš boľavú ľavú nohu na jej chodidle a päte, na základe kontaktu s Peklami 

renegátov a ich poskokov. Tento náznak pramení z niečoho, čo bolo napísané 

v kresťanskej Biblii, význam čoho je značne nepochopený a dezinterpretovaný. 

Chcel by Som príslušný text citovať tak, ako je zaznamenaný v prvom vydaní 

Novej verzie Biblie Kráľa Jakuba, v knihe Genezis, kapitola 3:14-15, ktorá znie 

nasledovne: „Tak Pán Boh povedal hadovi: ,Pretože si to urobil, budeš prekliaty 

nad všetok dobytok, a nad všetky poľné zvieratá; po bruchu sa budeš plaziť, a 

prach budeš hltať po všetky dni svojho života (verš 14). A položím nepriateľstvo 

medzi teba a ženu, a medzi tvoje potomstvo a jej Potomstvo; Ono ti poraní hlavu a 

ty mu poraníš Jeho pätu (verš 15).‘“ 

Ako vieš, Peter, kresťania toto vyhlásenie interpretujú ako proroctvo Môjho 

inkarnovania sa na planétu Nula, aby Som priniesol ľuďom spásu z toho všetkého, 

čo spáchali had, žena a jej muž v Rajskej záhrade. A hoci sú v tomto predpoklade 

nejaké zrnká pravdy, v prevažnej väčšine znamená tento text niečo úplne iné. 

V skutočnom, pravom význame citovaný text opisuje aktiváciu negatívneho stavu a 

všetky dôsledky, výsledky a následky tej aktivácie. Had predstavuje náklonnosť a 

snahu po poznaní a pochopení všetkých tajomstiev, záhad a utajených vecí a po ich 

vonkajšom vedeckom preskúmaní za účelom odhalenia procesu tvorby života a 

všetkého, čo sa ho týka a čo sa týka všetkých ostatných faktorov. V tomto zmysle 

predstavuje pseudo-tvorcov, ktorí sa stali takzvanými najväčšími vedcami všetkých 

čias. Dobytok predstavuje — len v tejto konotácii — náklonnosť k poznaniu 

skutočnej pravdy a vnímanie reality pravého života alebo života ako takého. Žena 

predstavuje v konotácii citovaného textu pravú prirodzenosť alebo dušu jedinca, 

alebo jeho/jej vnútornú myseľ. 

Ako si pamätáš z Môjho Nového Zjavenia, had znamená tiež skúmanie 

vonkajšieho sveta a jeho zákonov a princípov, na základe ktorých funguje. 

V jednom časovom bode viedol tento výskum k všetkým tým otázkam, ktoré sme 
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popísali v predchádzajúcich Dialógoch a v Mojom Novom Zjavení všeobecne. 

Proces vynájdenia, aktivácie, nastolenia a uvedenia do pohybu neživota 

negatívneho stavu a ľudského neživota je opísaný tým, čo urobil had alebo pseudo-

tvorcovia, ktorí súhlasili s tým, že za všetkých tie otázky položia a že na ne získajú 

všetky súvisiace a presvedčivé odpovede, nanajvýš jasným, presvedčivým a 

skúsenostným spôsobom. 

To, že had bol prekliaty nad všetok dobytok a nad všetky poľné zvieratá, znamená 

potrebu nastoliť odlišný typ náklonnosti a prostriedkov na skúmanie všetkých 

faktorov života, ktoré by vopred vylúčili branie do úvahy reality duchovnej pravdy 

a náklonnosť k jej praktizovaniu (dobytok), ako aj prírodnej pravdy a náklonnosť k 

jej realizácii (poľné zvieratá). Byť prekliaty znamená v tejto jednotlivej konotácii 

stratiť akúkoľvek túžbu brať do úvahy túto duchovnú a prírodnú pravdu a 

eliminovať akúkoľvek náklonnosť k jej praktizovaniu a realizácii. Dôsledky tejto 

straty sú opísané slovami ,po bruchu sa budeš plaziť a prach budeš hltať po všetky 

dni svojho života‘. Plaziť sa po bruchu znamená nastoliť životný štýl, ktorý sa na 

všetko pozerá obrátene. To, že sa mohol plaziť len po svojom bruchu, znamená, že 

stratil svoje nohy, na ktorých stojí a pozerá sa nahor, kde možno rozpoznať pravú 

realitu života alebo života ako takého a jeho skutočnú pravdu a inkorporovať ich do 

svojho individuálneho, jedinečného a odlišného života. Plazenie sa po svojom 

bruchu teda znamená neschopnosť naďalej vnímať realitu pravého života a jeho 

skutočnú pravdu. V tejto pozícii jedinec nie je schopný pozerať sa nahor alebo, 

lepšie povedané, do svojho vlastného vnútra (výraz ,nahor‘ znamená v tomto 

ohľade stav vlastného vnútrajška alebo pozeranie sa do svojho vnútra), kde sú 

obsiahnuté a kde možno rozlíšiť a pochopiť skutočnú pravdu o všetkých veciach a 

všetky skutočné odpovede na všetky otázky.  

Tu je opísaný proces zrieknutia sa odvodzovania všetkého zo svojho pravého 

vnútra a hľadania všetkých odpovedí vo svojom pravom vnútri, a nahradenie tohto 

postupu odvodzovaním všetkého zvonka a hľadaním všetkých odpovedí a všetkého 

ostatného vo vonkajšku. Ako vieš, aby bol vynájdený, aktivovaný, nastolený a 

manifestovaný neživot negatívneho stavu a ľudský neživot a ich príslušné egá, bolo 

nutné vzdať sa takého spôsobu skúmania a hľadania Absolútnej Pravdy 

prostredníctvom zisťovania, čo Absolútna Pravda nie je, ktorý bol zakotvený vo 

vchádzaní do svojho stavu zvnútornenia alebo do stavu vnútrajška. Jediné, čo 

môžete pri tejto metodológii pravého života pozitívneho stavu objaviť, je pravda a 

všetky jej deriváty. Neexistuje tam teda nič z nepravdy. Z toho dôvodu, aby ste 

zhromaždili všetky informácie o tom, čo pravda nie je, bolo nevyhnutné a životne 

dôležité zaviesť opačné metódy k tým, ktoré boli využívané v pozitívnom stave, a 

pátrať po všetkom, čo nie je pravda, v stave vonkajška alebo vonku. Toto je pravý 

význam slov ,po svojom bruchu sa budeš plaziť‘. 

A ,prach budeš hltať po všetky dni svojho života‘ znamená veľmi jasne dve veci: 

Po prvé, z tej pozície (plazenie sa po bruchu a hltanie prachu) nemožno odvodiť nič 

iné než nepravdu, a teda skreslenia a lži. ,Hltanie prachu‘ znamená v tejto 
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konotácii zhromažďovanie všetkých skreslení a lží ako prostriedkov na 

objavovanie toho, čo pravda nie je a čo nie je obsiahnuté alebo čo nie je súčasťou 

Absolútnej Pravdy. Po druhé, význam slov ,po všetky dni svojho života‘ jasne 

naznačuje, že vynájdený, aktivovaný, nastolený a do pohybu uvedený neživot 

negatívneho stavu, ľudský neživot a ich egá budú trvať len jeden cyklus 

času/stavu/procesu. ,Všetky dni‘ znamená jeden cyklus času/stavu/procesu. 

,Tvoj/svoj život‘ sa týka aktivátorov neživota negatívneho stavu, ktorí súhlasili 

s prikročením k hľadaniu všetkých odpovedí na všetky tie otázky, ktoré sa chystali 

preniknúť do všetkých sentientných myslí. Znamená to ale tiež, že ten život 

nemôže pokračovať naveky, ale je obmedzený len na tú dobu, kým nebudú všetky 

odpovede na tie otázky náležite, správne, skúsenostne a fakticky zodpovedané 

k spokojnosti všetkých. Pokračovať v takom živote za týmto bodom nie je možné 

či prijateľné. 

Ako vieš, keď už niečo vyčerpá svoj úžitok a poslúži svojmu účelu, kvôli ktorému 

bolo vôbec dovolené, aby došlo k vlastnému uskutočneniu sa toho, nemôže alebo 

nesmie to už viac slúžiť žiadnemu užitočnému účelu, a preto je to eliminované 

alebo natrvalo vyradené ako niečo zbytočné a neproduktívne. Pokračovať v tom by 

len prekážalo a znemožňovalo postup po línii duchovného pokroku. V tom prípade 

by sa pravý život pozitívneho stavu dezintegroval, pretože jeho pravý život je 

zakorenený v jeho schopnosti duchovne, duševne a vo všetkých ostatných 

ohľadoch sa do večnosti vyvíjať, bez akéhokoľvek prerušenia. Ako si pamätáš 

z predchádzajúcich vyhlásení v Mojom Novom Zjavení, aby bolo zaistené, aby 

taký duchovný a duševný pokrok a všetky ostatné typy pokroku mohli pokračovať 

do večnosti, bolo nevyhnutné na dočasnej a prechodnej báze dovoliť vynájdenie, 

aktiváciu, nastolenie a manifestáciu neživota negatívneho stavu, ľudského neživota 

a ich ég, aby sa mohla zaregistrovať vo všetkých sentientných mysliach ilustrácia a 

demonštrácia ich vlastného druhu neživota a aby mohla byť umiestnená do 

Univerzality-Toho-Všetkého pre večné poučenie o tom, čo si nezvoliť, a kvôli 

porovnaniu reality pravého života s nerealitou neživota. Pravý pokrok, rast a 

zdokonaľovanie sa možno dosiahnuť, len ak viete s istotou, že váš život je pravý 

život a že vaše ,ja som‘ je pravé ,ja som‘ a že váš život pochádza z Absolútneho 

Zdroja Absolútneho Života — Pána Ježiša Krista, Ktorý/Ktorá je Život Sám/Sama 

v Sebe, Sám/Sama od Seba, Sám/Sama Osebe a Sám/Sama zo Seba. A toto je 

Absolútna Pravda.  

Také fundamentálne a životne dôležité poznanie je jediným zdrojom a pôvodom 

akéhokoľvek duchovného, duševného, individuálneho, osobného a akéhokoľvek 

iného pokroku. A nakoľko ilustrácia, demonštrácia a poučenie o neživote 

negatívneho stavu, ľudskom neživote a ich egách poskytuje každému príležitosť 

spoznať, prijať a inkorporovať do svojho života poznanie o tom, čo je a čo nie je 

skutočná pravda a čo je a čo nie je obsiahnuté v Absolútnej Pravde, bolo nutné 

umožniť alebo dovoliť, aby dospeli do svojej škodlivej zrelosti negatívny stav a 

jeho neživot, ľudský neživot a ich egá. 
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,A položím nepriateľstvo medzi teba a ženu‘ znamená v tejto jednotlivej konotácii, 

že v neživote negatívneho stavu a v jeho derivátoch (ľudskom neživote, ich egách a 

vo všetkom ostatnom, čo sa ich týka) neexistuje nič z pravej prirodzenosti, pravej 

duševnosti alebo pravej duše. V skutočnosti to, čo má neživot (had), a to, čo je 

obsiahnuté v pravej prirodzenosti pozitívneho stavu a v jeho duševnosti (žena), si 

navzájom odporuje, súc si navzájom nepriateľom. Nejestvuje nič, čo by mali 

spoločné. 

,A medzi tvoje potomstvo a jej Potomstvo‘ znamená v tejto konotácii, že nemôže 

jestvovať nič spoločné medzi všetkými dôsledkami, výsledkami a následkami 

niečoho, čo je obsiahnuté v neživote (tvoje potomstvo), a niečoho, čo je obsiahnuté 

v pravom živote (jej Potomstvo). Toto sú tie príslušné slová — a tie, ktoré 

nasledujú — ktorým kresťanskí dogmatici a filozofi prikladali alebo v ktorých 

videli proroctvo o Mojom inkarnovaní sa na planétu Nula a o procese dobitia, 

podrobenia, podmanenia a odmietnutia neživota negatívneho stavu a poskytnutia 

spásy všetkým, ktorí prijmú fakty o Mojich skutkoch počas Môjho pobytu na vašej 

planéte. Je pravda, že tieto fakty sú do určitej obmedzenej miery zakotvené v tomto 

vyhlásení. Napokon, skutočne Som prišiel do vášho pseudo-sveta prostredníctvom 

ženy. Toto je však doslovná interpretácia významu citovanej vety. Je úplne iné, 

keď toto vyhlásenie interpretujete podľa jeho vnútorného alebo duchovného 

významu. Potomstvo ženy znamená všetky pozitívne, dobré a správne črty, 

charakteristiky, stavy a dynamiku jedincovej pravej prirodzenosti a jej mentality 

alebo duše. Preto to, že Som sa na tejto planéte narodil zo ženy, znamená, že Moje 

narodenie sa bolo možné len prostredníctvom všetkého pozitívneho, dobrého, 

náležitého, správneho a pravdivého, pretože len tento typ Duševnosti/Mentality je 

obsiahnutý v Mojej Absolútnej Prirodzenosti, predstavovanej tu ženou a jej 

Potomstvom. 

Toto znamená, že Ja som bol tým, kto priniesol do tohto pseudo-sveta a do 

všetkých oblastí Zóny Vymiestnenia niečo, čo im úplne chýbalo a čo bolo 

obsiahnuté v Mojej celkovej Duševnosti/Mentalite. Priniesol Som im a vložil do 

nich pojmy láska, dobro, pravda, pozitívne skutky a viera. V ničom, čo mali a čo 

vlastnili, nebolo obsiahnuté nič z týchto rysov a charakteristických čŕt. 

Prostredníctvom týchto rysov a charakteristických čŕt Som vytvoril veľmi dôležitý 

predpoklad, za ktorého všetci nachádzajúci sa v neživote negatívneho stavu a 

v ľudskom neživote môžu byť spasení a vyvedení z ich nereality a neživota.  

,Ono ti poraní hlavu, a ty mu poraníš Jeho pätu‘ znamená jediný kontaktný bod, 

ktorý je možný medzi niekým v pravom živote pozitívneho stavu a niekým 

v neživote negatívneho stavu. Päta znamená v tejto konotácii  najvonkajšie 

z najvonkajšieho pravej reality, ktoré môže nadviazať vzťah s pravou esenciou a 

substanciou toho, čo sa nazýva neživot negatívneho stavu (jeho hlava). To, že som 

Ja alebo ktokoľvek iný v pozitívnom stave poranil hlavu neživota negatívneho 

stavu (alebo jeho esenciu a substanciu), znamená, že Som Svojou prítomnosťou vo 

všetkých Peklách (a tvojou prítomnosťou, Peter, v Peklách renegátov a ich 
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poskokov) do nich vložil najdôležitejší predpoklad a prostriedky (poranil jeho 

hlavu), prostredníctvom ktorých bude eliminovaný neživot negatívneho stavu a 

všetkých jeho derivátov a naveky budú spasení všetci jeho účastníci v ňom. 

Súčasne je Moja prítomnosť v tých Peklách a tvoja prítomnosť, Peter, v Peklách 

renegátov a prítomnosť každého, kto je Mojím predstaviteľom na planéte Nula, 

v rôznych oblastiach Pekiel vnímaná obyvateľmi neživota negatívneho stavu ako 

bolestný zážitok. 

Keď vložíte do ich pseudo-esencie a pseudo-substancie (ich hlavy) niečo, čo 

nebolo nikdy súčasťou ich neživota, mliaždi ich to alebo to spôsobuje rany ich 

celkovej štrukturálnej pseudo-integrite. Znamená to ale tiež, že sa buduje most, po 

ktorom môžu opustiť svoj neživot a svoju nerealitu a pripojiť sa k pravému životu 

a pravej realite pozitívneho stavu. 

,A ty mu poraníš Jeho pätu‘ znamená v tejto konotácii, že pseudo-bytie a pseudo-

existencia neživota negatívneho stavu, ľudského neživota a ich ég sú na ich 

najexternejšej úrovni (päta) vnímané a zažívané každým v pravom živote 

pozitívneho stavu ako bremeno a kríž, ktorý sa dohodli niesť až do konca tohto 

cyklu času/stavu/kondície/procesu. Pokiaľ ide o Mňa, v Mojom prípade toto 

vyhlásenie znamená faktor Môjho dovolenia vynájsť, aktivovať, nastoliť a uviesť 

do pohybu neživot negatívneho stavu, ľudský neživot a ich egá. 

Z pozície najexternejšej vrstvy Svojej Absolútnej Vonkajšej Mysle (Moja päta) 

tolerujem ich neživot, nech je ich neživot pre nás všetkých akokoľvek bolestivý, 

neznesiteľný, netolerovateľný a ťaživý (pomliaždenie Mojej päty). A jediný dôvod, 

kvôli ktorému my všetci v pravom živote pozitívneho stavu tolerujeme tento 

neživot so všetkými jeho ukrutnosťami a ohavnosťami, zakorenenými v ich zlách a 

lžiach, sú životne potrebné odpovede na všetky tie otázky, ktoré sa chystali 

preniknúť do myslí všetkých sentientných entít. 

Pre pseudo-bytie a pseudo-existenciu neživota negatívneho stavu, ľudského 

neživota a ich ég neexistujú žiadne iné dôvody. A toto je to, čo skutočne znamená 

pravý význam citovaného textu, v jednom z jeho mnohých ďalších významov. A 

toto je všetko, čo dnes potrebujeme prediskutovať, Peter. Teraz choď a oddýchni si 

a postaraj sa o svoj krehký a zraniteľný fyzický stav (o svoju boľavú pätu).  

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto zmysluplné zjavenie. 
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Sto Dvadsiaty Siedmy Dialóg 

24. marca 2000 

Peter: Dnes nemám žiadne špecifické otázky multivesmírneho významu, aj keď v 

mysli by som chcel vedieť viac o takých pojmoch ako ,ja som‘ a ,ego‘, čo 

v skutočnosti znamenajú a označujú a ako zdolať alebo aspoň udržať na uzde vplyv 

a dominanciu, ktoré má ľudské ego v našich typických životoch, najmä a zvlášť čo 

sa týka nášho správania, postojov a vzťahov. Okrem toho, niektorí Tvoji 

predstavitelia sa sťažujú, že sa im zdá, že sú značne vystresovaní, nemôžu spať 

alebo relaxovať, majúc nepríjemné fyzické symptómy a pocit, že nemajú nijaký 

prístup k svojmu vnútru, aby odhalili duchovné dôvody všetkých týchto rušivých 

stavov. Máš nejaký komentár k týmto záležitostiam alebo k niečomu inému, o čom 

sa domnievaš, že by bolo vhodné o tom pouvažovať alebo nám to zjaviť?  

Pán Ježiš Kristus: Než uvážim tvoje záležitosti, Peter, je tu niečo iné, o čom 

potrebujeme najskôr diskutovať. Potom sa budeme venovať tvojim starostiam, 

alebo starostiam vyjadreným Mojimi predstaviteľmi.  

V našich svetoch alebo, takpovediac, na našej strane bariéry je práve nastoľovaná 

dôležitá duchovná klíma. Na nejaký čas nebude jej vplyv na všetkých alebo na 

všetko vo vašom pseudo-svete a v pseudo-svetoch Zóny Vymiestnenia citeľný, aj 

keď jej význam bude znateľný v osobných a súkromných životoch Mojich 

predstaviteľov na planéte Nula. Bude nutné, aby niektorí z vás pocítili túto 

znateľnosť, aby sa vytvoril priaznivý predpoklad pre to, aby mala dopad na zvyšok 

ľudstva a na každého v pseudo-živote alebo neživote negatívneho stavu. Kvôli 

vášmu nezvyčajnému položeniu sa pripravte na to, že vo väčšine prípadov to 

nebude plne zaregistrované na úrovni vašich ľudských vedomých myslí. Budete 

však mať určitý vnútorný alebo intuitívny pocit, že sa deje niečo rozhodujúce a 

dôležité, bez toho, aby ste boli, takpovediac, schopní si na to siahnuť, aby ste tak 

pochopili, čo sa deje.  

Duchovná klíma, ktorá je nastoľovaná alebo ktorá sa chystá nastoliť v našich 

svetoch, sa týka niečoho, čo sa nazýva multidimenzionálna a multimodálna 

diskusia o všetkom, čo sa týka životov všetkých sentientných entít, ich pozície, ich 

rolí a ich umiestnenia v hierarchii duchovnej organizácie; o všetkých dôvodoch, 

kvôli ktorým bolo dovolené vynájsť, nastoliť, manifestovať a uviesť do pohybu 

neživot negatívneho stavu, ľudský neživot a ich egá; o Mojej role v tomto všetkom 

a o tom, aký bude alebo aký by mal byť výsledok tohto cyklu času/stavu/procesu, 

potom, ako každý vykoná a zrealizuje všetky voľby ohľadom charakteru a roly 

tohto cyklu času/stavu/procesu. 

Táto duchovná diskusia, o ktorej Som sa zmienil v jednom z predošlých Dialógov, 

je nutným javom, pretože buduje správny základ, na ktorom by mohlo dospieť do 

svojho konca všetko ohľadom prirodzenosti a roly tohto cyklu času/stavu/procesu a 
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na ktorom by mohla byť nastolená prechodná perióda, aby sa mohlo uskutočniť a 

stať sa realitou uvoľnenie nového a odlišného duchovného aspektu a niečoho 

nového a odlišného, týkajúceho sa toho uvoľnenia z Jadra Mojej Novej 

Prirodzenosti, čo bude riadiť prichádzajúci nový cyklus času/stavu/procesu. Bez 

správneho chápania všetkých týchto záležitostí, bez zjavenia dôvodov bytia a 

existencie tohto jednotlivého a nezvyčajného cyklu času/stavu/procesu, v ktorom 

koexistujú neživot negatívneho stavu, ľudský neživot a ich egá s pravým životom 

pozitívneho stavu, nebolo by možné podniknúť ani jediný krok, aby sa prikročilo k 

ukončeniu tohto cyklu a k zahájeniu nového, potom, ako prechodná perióda 

prebehne až do svojho nutného konca.  

Nakoľko jestvujú mnohé alebo početné aspekty tajomstva prirodzenosti a roly 

tohto cyklu času/stavu/procesu, ich význam a dopad, ktorý majú na všetkých a na 

všetko bez výnimky či vylúčenia niekoho alebo niečoho, si vyžaduje, aby ich 

všetky sentientné mysle v pravom živote pozitívneho stavu dôkladne pochopili, 

poňali, spoznali a aby prijali potrebu ich manifestácie presne tým spôsobom, akým 

sa manifestujú počas tohto cyklu. Táto situácia podlieha multivesmírnemu zákonu, 

že všetko postupuje zvnútra von. Kvôli faktu, že pravý život pozitívneho stavu 

v celistvosti toho všetkého začína alebo je zavádzaný najprv na duchovnej úrovni, 

potom na intermediárnej úrovni, a na vonkajšej úrovni ako na tretej, diskusia o 

tejto životne dôležitej a rozhodujúcej záležitosti začína najprv na duchovnej úrovni, 

potom na intermediárnej úrovni, a na vonkajšej úrovni ako na tretej. Potom je 

dopad tejto diskusie pociťovaný alebo sa šíri v neživote negatívneho stavu, 

v ľudskom neživote a v ich egách. 

Nuž, tento proces diania a nastávania musíte chápať tak, že táto dôležitá diskusia sa 

odohráva podľa pravidiel objektívnej modality vnímania. To znamená, že hoci 

z pozície subjektívnej modality vnímania sa to deje postupne, akoby sa niečo dialo 

na prvom mieste/stave, potom na druhom mieste/stave a potom na treťom 

mieste/stave, s následnou postupnou odozvou a dopadom na neživot negatívneho 

stavu, ľudský neživot a ich egá, v objektívnej modalite sa celá táto diskusia deje 

diskrétne; čiže simultánne a synchrónne presne v tom istom čase/stave/mieste/ 

kondícii.  

Súčasná klíma, ktorá je nastoľovaná v tých svetoch a dimenziách, je 

charakterizovaná intenzívnou diskusiou o všetkých týchto dôležitých 

záležitostiach, ktoré umožnia ukončiť tento cyklus času/stavu/procesu, a 

angažovaním sa všetkých na našej úrovni, vo všetkých príslušných svetoch a 

dimenziách. Toto je niečo úplne nové, čo do tohto času/stavu/procesu nebolo 

zažívané v takom významnom rozsahu a miere. Ovplyvní to samotné jadro a 

stavbu prirodzenosti a štruktúry Stvorenia a všetkých príslušných sentientných entít 

a ich sentientných myslí.  

Čo musíte v tomto ohľade pochopiť, je to, že výsledok tejto diskusie a to, ako 

ovplyvní mysle všetkých svojich účastníkov, podstatne a od základu, takpovediac, 
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prearanžuje a poprepája celé Moje Stvorenie a všetky jedinečné, odlišné a 

individuálne ,ja som‘ všetkých sentientných entít. V tomto zmysle nebude nič ani 

v najmenšom také isté a všetko bude úplne iné a nezvyčajné. Toto iné a nezvyčajné 

si nie je možné vôbec predstaviť, pokiaľ proces tejto diskusie neprebehne až do 

konca. 

Kvôli faktu, že tento cyklus času/stavu/procesu je a bude riadený až do svojho 

úplného konca veľmi zvláštnym a nezvyčajným duchovným princípom, 

uvoľneným zo Mňa, ktorý umožňuje takzvanú koexistenciu dvoch úplne odlišných 

spôsobov fungovania — pravého života pozitívneho stavu a falošného života, čiže 

neživota negatívneho stavu, ľudského života a ich ég — vôbec nič nemôže byť 

z neho prenesené alebo vyňaté a začlenené do nasledujúceho cyklu času/stavu/ 

procesu. A pretože všetci obyvatelia tohto jednotlivého cyklu, nachádzajúci sa na 

ktoromkoľvek mieste a v ktoromkoľvek čase, boli špeciálne a zvlášť štruktúrovaní 

a zapojení tak, aby v nich bolo všetko prispôsobené veľmi špecifickým potrebám, 

ktoré riadia tento cyklus, nič z ich súčasnej štruktúry a zapojenia alebo z ich 

príslušného životného štýlu by nemohlo byť prenesené do nasledujúceho cyklu.  

Pochopte, prosím, že keby mohlo byť vôbec niečo prenesené a premiestnené 

z tohto cyklu do nasledujúceho, znamenalo by to tiež prenesenie a premiestnenie 

všetkého, čo sa týka neživota negatívneho stavu, ľudského neživota a ich ég 

(smradľavých ég, ako ty rád hovoríš, Peter). V tom prípade by nebol až taký veľký 

rozdiel medzi súčasným cyklom a nasledujúcim cyklom. Sentientné entity by boli 

ešte stále sužované pseudo-bytím a pseudo-existenciou neživota negatívneho stavu, 

ľudského neživota (v jeho negatívnych aspektoch) a ich ég. Kvôli takému 

usporiadaniu by nebolo možné nastoliť ani plnosť a kompletnosť pravého života 

pozitívneho stavu. A jednou z najdôležitejších charakteristických čŕt nasledujúceho 

cyklu času/stavu/procesu je predsa úplná neprítomnosť čohokoľvek, čo sa týka 

neživota negatívneho stavu, ľudského neživota v jeho negatívnych aspektoch a ich 

ég; a nastolenie plnosti a kompletnosti pravého života pozitívneho stavu vo 

všetkých jeho nehatených aspektoch. 

Tieto fakty vám veľmi jasne hovoria, že nikto z členov súčasného cyklu by 

nemohol vstúpiť do nasledujúceho cyklu taký, ako je v súčasnosti štruktúrovaný a 

vystavaný vo svojej súčasnej individualite, odlišnosti a jedinečnosti, zakorenenej 

v jeho/jej špecifickom a veľmi nezvyčajnom ,ja som‘, prispôsobenom požiadavkám 

prirodzenosti tohto cyklu času/stavu/procesu. Tieto informácie a zjavenie sa 

uvádzajú do pozornosti každého a sú jednou z najdôležitejších tém v súčasnosti 

zahájenej diskusie. Všetci v tomto časovom cykle musia učiniť jedno 

z najdôležitejších rozhodnutí a volieb svojich životov ohľadom toho, či sa chcú 

alebo nechcú podrobiť absolútne fundamentálnej a nanajvýš rozsiahlej 

reštrukturalizácii a poprepájaniu samotnej esencie a substancie svojich myslí a 

svojich ,ja som‘, aby mohli byť prenesení alebo premiestnení do nasledujúceho 

cyklu času/stavu/procesu, bez akejkoľvek možnosti ponechania si v sebe 
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čohokoľvek z toho, čo majú, akí sú a kto sú a ako je ponímané a chápané ich ,ja 

som‘. 

Aby takú voľbu a rozhodnutie učinili, tomuto procesu musí predchádzať rozsiahla, 

hlboká a dlhotrvajúca diskusia (dlhotrvajúca z hľadiska vášho ponímania času) o 

všetkých záhadách, tajomstvách a skrytých veciach, týkajúcich sa, po prvé, ich, ich 

prirodzenosti a ich ,ja som‘; a po druhé, týkajúcich sa všetkého, čo bolo zjavené 

v Mojom Novom Zjavení, a zvlášť v týchto Dialógoch ohľadom prirodzenosti a 

štruktúry tohto cyklu času/stavu/procesu. A toto je presne to, čo sme mysleli novou 

klímou, ktorá je nastoľovaná vo všetkých našich svetoch a ich príslušných 

dimenziách. Táto klíma bude charakterizovaná povahou zahájenia tejto diskusie, 

ktorá dovedie všetkých k učineniu jednej z najdôležitejších volieb a rozhodnutí, 

aké museli kedy učiniť. Napokon, týka sa to, takpovediac, záležitostí ich života 

alebo smrti. Samozrejme, typ rozhodnutia a voľby, ktoré všetci učinia, sú veľmi 

ľahko predvídateľné, pretože potom, ako budú mať všetky nutné a potrebné, úplne 

jasné informácie o tom, prečo bolo umožnené alebo dovolené, aby sa vôbec 

uskutočnil tento nezvyčajný, tajomný a ťaživý cyklus plný zmätku, učinia 

najsprávnejšie a najvhodnejšie rozhodnutie a voľbu, ktoré ich privedú k plnej 

účasti na pravom živote nasledujúceho cyklu času/stavu/procesu, v ktorom už viac 

nebude prítomné nič, čo sa týka neživota negatívneho stavu, ľudského neživota a 

ich ég.  

Ako však bolo uvedené vyššie, taká voľba a rozhodnutie nemôžu byť učinené bez 

náležitého a správneho poznania alebo zjavenia o všetkých týchto veciach. Na 

druhej strane, nestačí len mať také poznanie alebo zjavenie a na základe neho 

učiniť takú dôležitú voľbu a rozhodnutie života alebo smrti. Prijatie tých informácií 

alebo zjavenia, prichádzajúcich v zásade zvonka, by bolo vnucujúce. V tom 

prípade by nemohlo byť nikomu prisvojené alebo prisúdené nič, čo by bolo 

obsiahnuté v takom poznaní alebo zjavení. Z toho dôvodu treba zahájiť dlhé 

obdobie diskusie, počas ktorého budú zvážené, skrz-naskrz prebraté a zdieľané so 

všetkými všetky aspekty zjavených informácií, a následne budú zvnútornené, 

vstrebané a učinené integrálnou súčasťou ich ,ja som‘, poskytnúc im jasný a pevný 

základ, na ktorom môžu učiniť svoju voľbu a rozhodnutie zo svojho vlastného 

vnútra, a nie z hľadiska vnucujúceho vonkajška.  

Zahájenie tejto diskusie na našej strane a všetky jej dôsledky, výsledky a následky 

vyvolávajú v samotnej štruktúre neživota negatívneho stavu, ľudského neživota a 

ich ég bolestivý dominový efekt. Tento sa objavuje v objektívnej modalite 

vnímania ako diskrétna udalosť; to znamená, že v tejto modalite je simultánna a 

synchrónna s jej odohrávaním sa na našej strane. Avšak v momente, ako sa 

aplikuje na ľudský lineárny spôsob vnímania, z hľadiska ľudskej vedomej mysle 

vzniká pocit značného oneskorenia (niekedy desaťročia, storočia, či dokonca 

tisícročia), kým sa odohrá jej dopad. Toto je dôvod, prečo bude registrovanie 

všetkých týchto faktorov v ľudskej mysli a ich následný dopad na ňu prenikať do 

ľudí a do ich neživotov veľmi pomaly.  
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A tu prichádza vaša dôležitá rola ako Mojich predstaviteľov na planéte Nula. Len 

pár z vás má výsadu mať tieto informácie alebo zjavenie. Ako si pamätáte 

z jedného zo skorších Dialógov, bolo vám oznámené, že vo vašom prípade je 

zaistené, že môžete poznať všetky tieto tajomstvá, zjavené v Mojom Novom 

Zjavení, nie však zvyšok ľudstva, aby hľadeli, no nevideli, a počuli, no nechápali, 

čo sa im oznamuje — pokiaľ nebudú pripravení na to, aby boli spasení zo svojej 

slepoty a hluchoty. Ich spása z tejto vážnej situácie je závislá od vás, Mojich 

predstaviteľov, majúcich tieto informácie a zjavenie. Tým, že ich máte, a svojím 

životným štýlom v súlade so všetkým, čo je zjavené v Mojom Novom Zjavení, ich 

vkladáte do hlbokých zákutí ľudských nevedomých myslí, aby, keď príde čas, 

mohli byť prenesené alebo presunuté do ich vedomých myslí, pripadajúc im ako 

niečo dôverne známe; a na základe toho by mohli začať svoju vlastnú diskusiu o 

všetkých týchto záležitostiach a učiniť svoje vlastné rozhodnutie a voľbu, ako a 

ktorým smerom chcú pokračovať. Samozrejme, majúc také dôležité zjavenie a 

informácie; a spoznajúc dobrovoľný status svojho položenia; a majúc všetky svoje 

pamäti otvorené, aby mohli mať správny a patričný základ, na ktorom by učinili 

takú správnu voľbu a rozhodnutie; a majúc príležitosť dôkladne si medzi sebou 

všetky tieto záležitosti prediskutovať, je veľmi ľahko predvídateľné, akú voľbu a 

rozhodnutie učinia. 

V tomto ohľade ich ako Moji praví predstavitelia predídete v tejto diskusii, ktorá 

začne niekedy v ďalekej (alebo blízkej) budúcnosti — z hľadiska vášho ponímania 

času — tým, že budete túto diskusiu, týkajúcu sa týchto informácií a zjavenia, 

viesť medzi sebou a osobne s Petrom; ak to bude potrebné a nutné a ak nedôjde 

k Petrovmu odvolaniu v dohľadnom čase, vo veľmi skorej alebo vo veľmi blízkej 

budúcnosti. Pripravte sa na túto možnosť a potrebu. Ak nebude Peter k dispozícii 

pre túto diskusiu kvôli jeho prípadnému odvolaniu, potom máte začať túto diskusiu 

medzi sebou bez jeho osobnej prítomnosti. V tom prípade sa bude Petrova 

spoluúčasť na vašich diskusiách diať z duchovného sveta. Tak či onak, či už 

fyzicky alebo nefyzicky, bude aktívnym účastníkom vašich diskusií o týchto 

dôležitých veciach. 

Pamätáte sa, čo bolo o tejto záležitosti povedané v Koroláriách..., v Oznámení? Že 

musí dochádzať k osobným rozhovorom medzi vami o všetkých dôležitých 

duchovných záležitostiach, obsiahnutých v Mojom Novom Zjavení. Priamo Ja tu 

zjavujem, že požiadavka, o ktorej sa tu zmieňujem, sa týka tejto doby alebo blízkej 

budúcnosti, a nie vtedajšej doby a oných podmienok, ktoré vtedy existovali. Teraz 

je pravý čas realizovať tú požiadavku. Do tohto momentu nebolo prijateľné, aby 

dochádzalo k takým obšírnym osobným diskusiám, pretože ste nemali tieto životne 

dôležité a rozhodujúce informácie a zjavenie. Bez týchto Dialógov a toho, čo 

obsahujú, by sa také diskusie nemohli odohrať alebo by ešte nemohli byť 

produktívne a užitočné. Teraz je však všetko na patričnom mieste, aby sa začala 

táto dôležitá fáza súčasného pokračujúceho posunu, ako predchodca všetkého 
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ostatného, čo sa chystá udiať alebo čo sa bude diať v budúcnosti (veľmi 

pravdepodobne nie skôr, než budete všetci odvolaní z planéty Nula).  

Vaše diskusie v tomto ohľade budú veľmi potrebné, aby nastolili alebo aby 

preniesli, alebo presunuli veľmi špeciálnu klímu, ktorá je nastoľovaná práve teraz 

v duchovnom svete a v ostatných svetoch a dimenziách na našej strane, ako to bolo 

načrtnuté vyššie. Nakoľko, ako to bolo uvedené predtým v jednom 

z predchádzajúcich Dialógov, ste v procese participovania na tých diskusiách na 

našej strane bez vášho ľudského vedomého uvedomenia a nakoľko ste integrálnou 

súčasťou procesu nastoľovania zmienenej veľmi špeciálnej klímy, aby sa ich vplyv 

preniesol alebo presunul do vášho vedomého uvedomenia a aby sa na základe toho 

faktora umiestnili do nevedomej mysle zvyšku ľudstva, bude múdre, ba dokonca 

nutné, aby ste viedli podobné diskusie medzi sebou tak isto aj na vašej úplne 

vedomej úrovni.  

To, o čom tu hovoríme, je veľmi dôležitý faktor. Aby ste vo svojich životoch 

odrážali všetko, čo sa deje, takpovediac, na našej strane bariéry a aby ste celé 

ľudstvo pripravili na to, čo má v tomto ohľade prísť, je veľmi dôležité, aby ste túto 

novú klímu, ktorá je práve nastoľovaná v našich svetoch, nastolili vo svojich 

vlastných súkromných, individualizovaných a odlišných životoch a vo svojich ,ja 

som‘, ako aj — a najmä — medzi sebou, vždy, keď sa zúčastňujete vašich 

skupinových stretnutí. Toto je veľmi dôležité. Hovorí vám to tiež, aké by bolo pre 

vás nepatričné, keby ste svoje diskusie obmedzili len na sexuálne záležitosti — ako 

to, zdá sa, bolo doteraz najmenej v jednej z krajín Európy. Také obmedzenie by sa 

priečilo akejkoľvek možnosti nastoliť nutnú klímu, ktorá je práve teraz v procese 

zahajovania v našich svetoch a vo všetkých ich príslušných dimenziách.  

Vyššie zmienená požiadavka bude pre vás fungovať aj ako prípravná fáza pre váš 

vlastný individuálny a osobný rozhodovací a volebný proces ohľadom vašej 

vlastnej pozície, miesta, stavu a situácie tak v rámci vášho vlastného osobného a 

individualizovaného cyklu času/stavu/procesu, ako aj v rámci globálneho a všetko 

zahrnujúceho. Ako viete a ako je jasné z vyššie opísaného zjavenia, nič z toho, čo 

obsahujete, nič z toho, čo ste a kto ste, nič zo štruktúry, prirodzenosti a dynamiky, 

ktoré má a z ktorých pozostáva vaše ,ja som‘, nemôže byť prenesené alebo 

presunuté do nasledujúceho cyklu. Všetko, čo máte a čím ste, alebo z čoho vy a 

vaše ,ja som‘ pozostávate, je určené veľmi špecifickou, jedinečnou a veľmi 

odlišnou prirodzenosťou, štruktúrou a dynamickosťou duchovného princípu, ktorý 

riadi súčasný cyklus času/stavu/procesu. Preto, aby ste boli schopní vstúpiť do 

nasledujúceho cyklu času/stavu/procesu/atď., museli by ste sa vzdať alebo úplne 

zriecť všetkého, čo máte a čím ste vo svojom vlastnom jedinečnom, individuálnom 

a odlišnom ,ja som‘. 

V tomto zmysle a v tomto ohľade budete musieť prijať alebo získať z novo 

uvoľneného duchovného princípu, prameniaceho z odlišného aspektu Mojej 

Absolútnej Novej Prirodzenosti, úplne novú individualitu, osobnosť, jedinečnosť a 
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odlišnosť, ktoré budú základom a štruktúrou vášho nového ,ja som‘. V tomto 

zmysle dostanete úplne odlišné a fundamentálne nové ,ja som‘, ktoré bude v plnom 

súlade s novo uvoľneným duchovným princípom, ktorý bude riadiť nasledujúci 

cyklus času/stavu/procesu. Inými slovami, vaše nové a odlišné ,ja som‘ bude vo 

svojej individualite, zosobnení a jedinečnosti vybudované zo všetkých prvkov novo 

uvoľneného duchovného princípu. Tento faktor vám umožní plnú spoluúčasť na 

nastávajúcom cykle času/stavu/procesu.  

Ako teda z tohto zjavenia vidíte, vaše nadchádzajúce diskusie o všetkých týchto 

záležitostiach vám pomôžu pripraviť sa na vzdanie sa všetkého, čo sa týka tohto 

časového cyklu, vás individuálne a osobne, ako aj všetkých globálne, a získať 

namiesto toho všetko, čo sa týka prirodzenosti a štruktúry nasledujúceho cyklu. 

Vytvorí to tiež priaznivý predpoklad pre celé ľudstvo, ako aj pre všetkých  — tých, 

ktorí sú s vami spojení počas vášho čítania týchto Dialógov a všetkého ostatného, 

čo sa nachádza v Mojom Novom Zjavení — z ostatných pseudo-dimenzií 

negatívneho stavu, aby boli prichystaní a pripravení na to, čo má v tomto ohľade 

prísť. A o toto všetko sa jedná v tej nezvyčajnej a veľmi vzrušujúcej novej klíme, 

ktorá je práve teraz v procese nastoľovania v našich svetoch a vo všetkých ich 

príslušných dimenziách. A vy sa na tomto všetkom môžete podieľať, ak si tak 

zvolíte svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou, vo vašej pozícii a role ako Moji 

praví predstavitelia na planéte Nula. Môžem vás uistiť, že v tejto dobe nie je nič 

dôležitejšie než táto spoluúčasť.  

A toto nás privádza, Peter, k tvojmu premýšľaniu o pravom význame pojmov ,ja 

som‘ a ,ego‘. Ako definujete a chápete tieto dôležité pojmy? Ako je jasné z toho, 

čo bolo doteraz zjavené v tomto Dialógu, všetko vôbec, vrátane ,ja som‘ a ,ega‘, je 

určované prirodzenosťou a štruktúrou duchovného princípu, ktorý riadi súčasný 

časový cyklus. V tomto ohľade môžete pojem ,ja som‘ definovať ako štrukturálne a 

dynamické sebauvedomelé, sebavnímajúce a sebastotožnené vedomé 

uvedomovanie si svojho sebauvedomenia vo vzťahu ku všetkým aspektom 

duchovného princípu, ktorý riadi súčasný časový cyklus. Je to relatívny derivát 

toho aspektu alebo prvku, alebo subelementu Môjho Absolútneho ,JA SOM‘, ktorý 

určuje celú prirodzenosť, štruktúru, obsah a všetko ostatné a všetkých ostatných, 

čo/kto sa nachádza vnútri a v časovom rámci tohto jednotlivého cyklu. Ako teda 

z tejto definície vidíte, akékoľvek ,ja som‘ a jeho prirodzenosť, štruktúra, 

dynamika a samotné jeho bytie a existencia sú závislé od všetkého, čo je uvoľnené 

z Môjho Absolútneho ,JA SOM‘. Preto v momente, ako tento aspekt Môjho 

Absolútneho ,JA SOM‘, prenesený na všetky relatívne ,ja som‘, v tom relatívnom 

položení vyčerpá celý svoj obsah a užitočnosť, ako aj celkový obsah a užitočnosť 

duchovného princípu, ktorý riadi tento príslušný cyklus, musí sa zanechať, aby 

uvoľnil cestu novému a odlišnému aspektu, prvku a subelementu, aby vošli do 

bytia a existencie, s novým a odlišným ,ja som‘, ktoré bude vo svojej prirodzenosti, 

štruktúre a dynamickosti plne odrážať obsah a význam nadchádzajúceho cyklu.  
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Ako teda z tohto opisu vidíte, žiadne relatívne ,ja som‘, pretože je relatívne a 

pretože jeho štruktúra, prirodzenosť, dynamika a obsah plne závisia od veľmi 

špecifickej prirodzenosti a obsahu duchovného princípu, ktorý riadi akýkoľvek 

aktuálny cyklus času/stavu/procesu, nemôže mať trvalú, nezmeniteľnú, 

nemodifikovateľnú a nenahraditeľnú prirodzenosť. Na konci každého cyklu času/ 

stavu/procesu musí byť odstránená a nahradená novou prirodzenosťou, ktorá bude 

v plnom súlade s odlišným aspektom, prvkom alebo subelementom Môjho 

Absolútneho ,JA SOM‘, uvoľneným, aby riadil nadchádzajúci cyklus času/stavu/ 

procesu. 

Je úplne logické predpokladať, že ak je každý cyklus času/stavu/procesu riadený 

veľmi špecifickým a úplne odlišným duchovným princípom, potom v tom prípade 

sa nemôže nič z neho stať užitočným alebo použiteľným v žiadnom nasledujúcom 

cykle. Toto je pravda najmä vo vzťahu k cyklu, v ktorom žijete a fungujete vy. 

Kvôli zmienenej koexistencii dvoch foriem v rámci tohto cyklu — pravého života a 

falošného neživota, ako aj ľudského neživota — by akýkoľvek pokus preniesť 

alebo využiť čokoľvek, čo je v ňom obsiahnuté, nevdojak kontaminoval úplne 

všetko a každého jedného do tej miery, že by to znemožnilo akémukoľvek aspektu 

nového duchovného princípu, aby sa ujal. V tom prípade by nový cyklus 

času/stavu/procesu nenastúpil a nemohol by nastoliť, ilustrovať a demonštrovať 

svoju špecifickú štruktúru, prirodzenosť a dynamickosť.  

Trochu iná situácia môže existovať alebo je prípustná v cykle času/stavu/procesu, 

ktorý bude nasledovať po tom, ktorý nastúpi po súčasnom, v ktorom je 

manifestovaná a nastolená koexistencia zmienených dvoch foriem — pravého 

života pozitívneho stavu, neživota negatívneho stavu a ľudského neživota a ich ég. 

Nakoľko by tento nový cyklus nebol nakazený alebo kontaminovaný ničím, čo je 

obsiahnuté v súčasnom cykle, všetko, čo by mal a ilustroval, by mohlo byť využité 

v novej forme a stave v nasledujúcom cykle. V tomto prípade by pred otvorením 

nasledujúceho cyklu každý, kto by sa nachádzal v ktoromkoľvek aktuálnom cykle, 

dôkladne a obšírne zvážil, čo a do akej miery, ak vôbec niečo, by mohlo byť 

prospešne využité v nasledujúcom cykle. Avšak dokonca aj v tomto prípade vždy, 

keby bolo možné nájsť nejaké prospešné využitie, by to bolo úplne a kompletne 

pretransformované takým spôsobom, aby to vyhovovalo prirodzenosti a štruktúre 

nadchádzajúceho cyklu. Takže, dokonca aj v tomto prípade by ani veci, ani žiadne 

sentientné entity neboli také isté, ako boli v predchádzajúcom cykle. 

Môžem vás však ubezpečiť, že vôbec nič, čo je obsiahnuté vo vašom cykle 

času/stavu/procesu, by nemohlo byť nijakým spôsobom ani štýlom prospešne 

využité v nasledujúcom cykle. Avšak, všetky jeho zážitky, manifestácie, 

demonštrácie, ilustrácie a všetko, čo má, boli, sú a budú umiestňované do 

Univerzality-Toho-Všetkého pre večné poučenie o všetkých odpovediach na všetky 

otázky, ktoré boli formulované a položené v priebehu tohto cyklu, aby každý vedel, 

čo si nezvoliť a aký nebyť. Je len logické predpokladať, že ak bol tento cyklus 

času/stavu/procesu nastolený za účelom položenia tých otázok a získania všetkých 
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potrebných a nutných odpovedí na ne a ak jasne demonštruje a ilustruje, čo si 

nezvoliť a aký nebyť, potom v tom prípade nemôže byť nič z neho nijakým štýlom 

a spôsobom prospešne využité v nasledujúcom cykle. A nielen to, ale nikto, kto 

bol, je a bude účastníkom tohto procesu, nemôže byť — taký, aký je a aké je 

jeho/jej ,ja som‘ v jeho súčasnom položení a stave, — takisto prenesený do 

nasledujúceho cyklu. Preto potrebuje získať niečo úplne odlišné a úplne nové, čo 

bude jemu/jej i vám všetkým sprístupnené v príhodnom čase počas prechodného 

obdobia. 

A teraz, pokiaľ ide o pojem ,ego‘: Aká je jeho definícia a ako došlo k jeho 

vlastnému zavedeniu? Ako si pamätáš z jedného z predchádzajúcich Dialógov, ego 

bolo vyfabrikované v procese vynachádzania a aktivácie neživota negatívneho 

stavu a ľudského neživota za účelom nahradenia alebo výmeny pravého ,ja som‘ za 

falošné, ktoré by obsahovalo a nieslo úplne odlišný obsah a význam, než sú tie, 

ktoré boli obsiahnuté v pravom ,ja som‘. Ako si tiež pamätáš, s plným zachovaním 

,ja som‘ by nebolo možné vynájsť a aktivovať neživot. Pravé ,ja som‘ nesie v sebe 

na základe svojej prirodzenosti, štruktúry, funkcie a dynamiky všetky aspekty 

pravého života a plné poznanie toho, kým jedinec je a aký je účel a význam jeho 

individuálneho, jedinečného a odlišného života v rámci každého cyklu času/stavu/ 

procesu. S takým plným poznaním by nikdy nemohlo vojsť do svojho vlastného 

pseudo-bytia a pseudo-existencie nič z pseudo-prirodzenosti neživota a z toho, čo 

obsahuje. Zatiaľ čo každé ,ja som‘ je stvorené z tých aspektov Môjho Absolútneho 

,JA SOM‘, ktoré sú v účinnosti počas každého jednotlivého cyklu času/stavu/ 

procesu, a zatiaľ čo ono odráža Moju Pravú Prirodzenosť vo svojom relatívnom 

položení, alebo ten aspekt Mojej Pravej Prirodzenosti, ktorý je v účinnosti počas 

akéhokoľvek aktuálneho cyklu času/stavu procesu, ego je zriadené a založené na 

odmietnutí faktu, že čokoľvek tej povahy vôbec existuje. 

Išlo tu o to, ako si spomínaš, aby sa ilustroval a demonštroval pseudo-životný štýl, 

ktorý by nemal nič spoločné s ničím, čo sa nachádza v pravom živote pozitívneho 

stavu a v jeho životnom štýle. A pretože akýkoľvek význam a účel takého života je 

zakorenený v prirodzenosti, štruktúre, dynamike a funkcii ,ja som‘, súvisiacej 

s prirodzenosťou, štruktúrou, dynamikou a funkciou každého cyklu času/stavu/ 

procesu, bolo nutné prísť so špeciálnym typom konštrukcie, ktorá by v sebe niesla 

prirodzenosť, štruktúru, dynamickosť a funkciu toho, čo nielenže nie je obsiahnuté 

v prirodzenosti, štruktúre, dynamike a funkcii pravého života a jeho ,ja som‘, ale čo 

by bolo v protiklade k všetkému v ňom a čo by malo úplne odlišný význam a účel. 

A nakoľko je pravý život ,ja som‘ zakorenený v láskavom a starostlivom zdieľaní 

všetkého, čo má a čím je, z toho dôvodu falošný život alebo neživot akéhokoľvek 

,ega‘ je v popieraní toho, že pravý význam života je založený na takom láskavom a 

starostlivom zdieľaní. 

Čo musíte ohľadom toho faktu pochopiť, je to, že ak pravé ,ja som‘ v každej jednej 

zo svojich funkcií počas každého jedného cyklu času/stavu/procesu plne vie, kým 

je a aká je jeho pravá prirodzenosť, v tom prípade ego nemá počas svojej funkcie 
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vôbec poňatie o tom, kto alebo čo je jeho nositeľom. Ide tu o to uvedomiť si, že 

aby ste boli schopní vôbec niečo zdieľať, alebo v tomto prípade to, čo máte a kto 

ste, musíte plne vedieť, kto ste a čo máte. Inak by ste nemohli zdieľať vôbec nič. 

Súčasne by ste nemali ani poňatia o účele a význame svojho života, zakoreneného 

vo vašom ,ja som‘. Aby ste ilustrovali a demonštrovali čosi, čo vo svojej pravej 

esencii a substancii nemá nijaký význam a účel, prídete s vyfabrikovaním niečoho 

takého, ako je ,ego‘, ktorého účelom je ilustrovať a demonštrovať tento fakt. 

Paradoxne povedané, v tejto ilustrácii a demonštrácii možno nájsť pravý účel a 

význam vyfabrikovaného ,ega‘.  

Na základe tohto logického faktora možno teda ,ego‘ definovať ako špeciálny typ 

konštrukcie, vyfabrikovanej za účelom výmeny alebo nahradenia pravého ,ja som‘, 

aby sa vo vybraných sentientných mysliach zablokovalo a aby sa z nich 

eliminovalo akékoľvek poznanie o tom, kto sú a aký je účel a význam ich životov. 

Aby Som to opäť zopakoval, pokiaľ viete, kto ste a aký je účel vášho života — 

tieto informácie sú plne obsiahnuté vo vašom ,ja som‘ — nie je možné ani len 

vzdialene nastoliť nič, čo je obsiahnuté v štruktúre, prirodzenosti, dynamike a 

funkcii všetkých foriem neživota a v ich egách. A pretože jednou z hlavných 

funkcií pravého ,ja som‘ je milovať a byť milovaný, zdieľať a zažiť zdieľanie od 

iných, poznať a chápať a byť múdry; a poznajúc a chápajúc prinášať všetko, čím 

bolo obdarené z duchovného princípu, ktorý riadi každý cyklus času/stavu/procesu; 

v tom prípade hlavným účelom akéhokoľvek ,ega‘ je byť zamilované do seba, 

milovať vonkajšok, všetko získavať len pre seba, byť bláznivé a brať do úvahy len 

svoje vlastné potreby a dominovať a mať moc nad všetkým a nad každým; bez 

toho, aby vôbec vedelo a chápalo, čo to má prinášať, ilustrovať a demonštrovať 

v rámci tohto cyklu času/stavu/procesu.  

A teraz, pretože pravé ,ja som‘ vždy vzniká v Stave a Kondícii Môjho Absolútneho 

,JA SOM‘, alebo z tej Jeho časti, ktorá riadi každý aktuálny cyklus času/stavu/ 

procesu, z toho dôvodu má večné pokračovanie, aj keď v odlišnej forme, podobe, 

stave, procese a kondícii, týkajúcich sa špecifických potrieb štruktúry, 

prirodzenosti, dynamiky a funkcie každej jednotlivej doby. Na druhej strane, ,ego‘, 

pretože vzniklo v relatívnom položení s úplne odlišným zámerom na mysli, je vo 

svojej funkcii obmedzené len na súčasný cyklus času/stavu/procesu. Preto bude po 

zavŕšení tohto cyklu vymazané a úplne eliminované vo všetkých svojich funkciách. 

Aby sa ilustrovala a demonštrovala pravá prirodzenosť a funkcia ľudského ega, ako 

aj ego ako také, pár Mojich vybraných pravých predstaviteľov súhlasilo s tým, že 

zažije, aké je to byť v takom stave, kondícii a procese, s plným vedomým 

uvedomením si jeho biedneho a prehnitého stavu. Súčasne sú počas takého zážitku, 

aby ho mali a aby boli uprostred neho, prinútení neuvedomovať si vedome svoje 

spojenie so Mnou a s členmi svojej duchovnej rodiny, aby sa mohla v prospech 

všetkých v Mojom Stvorení a inde plne manifestovať a realizovať autentickosť a 

pravosť ich zážitkov, aké je to byť v ľudskej koži, zakorenenej v jej ,egu‘. Počas 

toho, keď sú v tom položení, cítia sa prepracovaní, vystresovaní, nie sú schopní 
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relaxovať, nemôžu dobre spať a majú všemožné nepríjemné fyzické symptómy, 

najmä bolesti hlavy, bolesti srdca a žalúdka. Samozrejme, žiadne z týchto 

symptómov nie sú smrteľné ani nemôžu vážne uškodiť tomu, kto ich zažíva. 

Špecifické aspekty takého zážitku sa budú, samozrejme, od jedného prípadu 

k druhému meniť. V tomto ohľade majú čisto individuálnu a osobnú konotáciu, 

týkajúcu sa len každého príslušného jedinca. Z toho dôvodu ich nemožno zjaviť. 

Ozrejmia sa však tomu jedincovi v momente, ako pominie obdobie tejto dôležitej 

ilustrácie a demonštrácie. 

Takže každému, kto sa nachádza v tejto jednotlivej nepríjemnej situácii, sa 

odporúča, aby bol trpezlivý a aby vydržal do úplného konca s plným poznaním, že 

jeho/jej kondícia a stav a všetko, čo ilustruje a demonštruje v tomto ohľade, nech je 

to akokoľvek biedne a neznesiteľné, slúži nejakému veľmi dôležitému 

duchovnému účelu. Ty, Peter, vieš, že je to tak, podľa svojho vlastného biedneho a 

veľmi nepríjemného fyzického stavu. Jediné, čo možno o takých zážitkoch 

povedať, je to, medzi mnohými inými vecami, že slúžia zobrazeniu a 

demonštrovaniu pseudo-života ľudského ega verzus pravý život pravého ,ja som‘. 

Nuž, pre dnešok budeme končiť, pretože začínaš byť, Peter, fyzicky veľmi unavený 

a vyčerpaný. Mimochodom, odpovedajúc na otázku Josefa Beneša, či je vhodné 

klásť cez teba otázky, Peter, odpoveď je áno, pokiaľ majú také otázky 

multivesmírny význam. Žiadne iné typy otázok nebudú akceptované. A toto je 

nateraz všetko. Želám ti všetko najlepšie.  

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto zmysluplné a hlboké zjavenie. Takže 

nabudúce — ak bude nejaké nabudúce. 
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Sto Dvadsiaty Ôsmy Dialóg 

26. marca 2000 

Peter: Mám dojem, že by Si chcel pokračovať v diskusii o záležitostiach 

nanesených v predošlom Dialógu (127), týkajúcich sa ,ja som‘ a ,ega‘. Mám 

pravdu? Tiež, že by Si sa chcel zmieniť o niečom inom, čo sa týka Tvojej Pravej 

Novej Prirodzenosti. Okrem toho, Ardyth bola zvedavá, prečo bol v Dialógu 126 

vynechaný pojem múdrosť na strane 290, kde hovoríš o princípoch zapustených do 

pseudo-sveta a všetkých oblastí Zóny Vymiestnenia. Tiež, prečo nie sú tie princípy 

napísané s veľkým začiatočným písmenom. Pýta sa, či bola Múdrosť vynechaná 

zámerne. Chcel by Si sa venovať týmto záležitostiam alebo niečomu inému?  

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, máš pravdu. Skutočne si potrebujeme bližšie 

rozviesť pojmy ,ja som‘ a ,ego‘. A áno, skutočne sa potrebujeme dotknúť niečoho, 

čo sa týka Mojej Novej Prirodzenosti. A s veľkou radosťou vysvetlím, prečo bol 

v zmienenej vete zámerne vynechaný pojem múdrosti.  

Začnime odpoveďou na záležitosť Ardyth. Predovšetkým, dôvod, prečo neboli tie 

princípy napísané s veľkým začiatočným písmenom, je ten, že sa týkajú všetkých 

tých, ktorí sa nachádzajú v Zóne Vymiestnenia a v jej pseudo-svetoch, ako aj ľudí 

na planéte Nula a inde. Vždy, keď týmito pojmami opisujeme niekoho iného, keď 

sa netýkajú Mňa, nemôžu byť napísané s veľkým počiatočným písmenom. 

V momente, ako tie princípy aplikujete na niekoho, kto nielenže nie je Absolútny, 

ale relatívny, ale ešte je aj umiestnený v neživote negatívneho stavu a v ľudskom 

neživote, také princípy sa vo vzťahu k nemu/nej tiež stávajú relatívnymi. Tento 

dôležitý faktor im bolo treba všetkým veľmi naliehavo zdôrazniť, aby nepodľahli 

tendencii považovať sa buď za absolútnych, alebo za bohov. Len vtedy, keď 

hovoríme o týchto princípoch vo vzťahu k ich Absolútnemu Zdroju, aké sú v tom 

Zdroji, nakoľko sú v Ňom v Absolútnom Stave a Kondícii, musia byť napísané 

s veľkým začiatočným písmenom, aby odrážali ten Stav a Kondíciu.  

Na druhej strane, zámerné vynechanie pojmu ,Múdrosť‘ zo zmieneného úryvku sa 

týka stavu, ktorý mal byť nastolený po Mojom odchode z planéty Nula. Ako vieš, 

prvý krok v procese vkladania tých princípov do niečoho alebo niekoho, čo/kto 

sídli v takzvanom neživote, sa týka potreby zdôrazniť lásku, dobro, pravdu, 

pozitívne skutky a vieru. Druhým krokom je v tomto ohľade ochota chcieť 

inkorporovať tie princípy do svojho vlastného neživota, na základe čoho získajú 

pravý život. Správnou aplikáciou a manifestáciou zmienených princípov v ich 

vnútrajšku, o ktorom ani netušili, že vôbec existuje — koniec koncov, ich neživot 

bol založený na negácii bytia a existencie vnútrajška a na zdôraznení pseudo-

reality vonkajška, ktorý bol podľa ich názoru jedinou vecou, ktorá sa počítala — čo 

im umožnilo objaviť tento vnútrajšok, tým faktorom, a len tým faktorom, sú 

schopní zmúdrieť. Toto je dôvod, prečo nebol v zmienenej vete zahrnutý pojem 

,múdrosť‘. 
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Dôležitá je tu aplikácia multivesmírneho princípu, ktorý hovorí, že všetko 

pochádza zvnútra alebo z vnútrajška, a z tej pozície to postupuje alebo ide von 

alebo k vonkajšku. Prijímaním tohto dôležitého duchovného princípu a jeho 

zapúšťaním a praktickým využitím v jedincovom živote sa na základe tohto 

procesu jedinec stáva múdrym. 

Najskôr bolo treba tento princíp uviesť do popredia pozornosti všetkých v neživote 

negatívneho stavu a v ľudskom neživote, aby mohli mať správny základ na 

odstúpenie od svojho spôsobu pseudo-života alebo neživota, zakotveného v ich 

vonkajšku, a začať hľadať význam pravého života a svojho ,ja som‘ vo svojom 

vnútrajšku, ku ktorému bola cesta uzavretá a zapečatená. Len čo nastolia tento 

nový spôsob života, len vtedy sa stanú múdrymi. Odtiaľ teda potreba vynechania 

pojmu ,múdrosť‘ zo zmienenej vety. Ako z tejto diskusie vidíte, v tomto ani 

v žiadnom inom ohľade nejestvujú nijaké náhody. Všetko je oznámené tak, ako je 

to oznámené, s určitým úmyslom. 

Peter: Aby som Ti povedal pravdu, vedome som si neuvedomoval, že bolo z 

uvedenej vety vynechané slovo ,múdrosť‘.  

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, toto ti len hovorí, že tvoje zaznamenávanie sa deje 

tak, že každá jedna idea a slovo sú ti Mnou vkladané priamo do tvojej mysle. Táto 

metóda veľmi často obchádza tvoje okamžité vedomé uvedomenie. A takto to má 

byť v procese tvojej transmisie a zaznamenávania obsahu našich Dialógov.  

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. Sme pripravení prejsť k 

ďalším záležitostiam? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, sme pripravení. V ďalšom si pohovorme trochu 

viac o pojmoch ,ja som‘ a ,ego‘. Ako Som si minulej noci všimol, počas tvojho 

prechádzania sa okolo domu ti prišla na um závažná otázka o možnosti porušenia 

princípov jedinečnosti, individuality a odlišnosti každého jedného ,ja som‘, ktoré 

pochádza z nejakého veľmi špecifického aspektu, prvku alebo subelementu Môjho 

Absolútneho ,JA SOM‘. Podľa tvojho chápania tohto pôvodu si sa obával, že 

vymazaním všetkého obsiahnutého v prirodzenosti a štruktúre každého jedného ,ja 

som‘ na konci každého cyklu času/stavu/procesu jedinec stratí svoju jedinečnú 

individualitu, osobnosť a odlišnosť, a tým faktorom bude ten aspekt, prvok alebo 

subelement, ktorý umožňoval, aby vôbec bola a existovala tá individualita, 

jedinečnosť a odlišnosť každého jedného ,ja som‘, vymazaný aj z Môjho 

Absolútneho Stavu. Keby sa malo stať niečo tejto povahy, na základe faktora 

vymazania niečoho, čo je Absolútne, bolo by vymazané aj celé Absolútno. 

Proces, ktorým sa uskutoční alebo dosiahne zanechanie všetkého, čím kto je a 

z čoho pozostáva, alebo zanechanie svojho ,ja som‘, je do určitej miery nesprávne 

pochopený. Keď hovoríme o potrebe vzdať sa všetkého, čo kto má a aký je alebo 

kto je vo svojom jedinečnom, individuálnom a odlišnom ,ja som‘, hovoríme o 

všetkom, čo je základom veľmi špecifického spôsobu fungovania a životného 
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štýlu, ktorý bol/je určený prirodzenosťou, štruktúrou a dynamikou duchovného 

princípu, ktorý riadi každý cyklus času/stavu/procesu. Špecifickosť, jedinečnosť, 

individualita a odlišnosť každého jedného ,ja som‘ je vybudovaná a následne 

zavedená/ustanovená zo všetkého, čo je obsiahnuté v tom špecifickom duchovnom 

princípe. Pomocou a prostredníctvom neho je každý tým, kým je a taký, aký je vo 

svojom ,ja som‘. Pocit a veľmi silné vedomé uvedomenie si schopnosti mať vlastné 

uvedomenie si svojho ,ja som‘ vo všetkých jeho aspektoch a manifestáciách závisí 

od dostupnosti duchovného princípu, ktorý je prenesený z Mojej Absolútnej 

Prirodzenosti, a od jeho správneho využitia a manifestácie v špecifickosti 

životného štýlu všetkých, ktorí sa nachádzajú v každom cykle 

času/stavu/priestoru/procesu. Nakoľko každé jedno ,ja som‘ je vo všetkých 

aspektoch svojej prirodzenosti, štruktúry, dynamiky a manifestácie relatívne, 

relatívne k Mojej Absolútnej Prirodzenosti, na základe samotného charakteru tejto 

relatívnosti nemôže mať absolútnu, nezmeniteľnú, nemodifikovateľnú a do 

večnosti nenahraditeľnú prirodzenosť. 

Samotná táto relatívna prirodzenosť každého ,ja som‘ určuje faktor jeho 

vyčerpateľnosti a vyčerpáva sa, až kým nie je pred úplným zastavením svojho 

fungovania a manifestácie. Inými slovami, v tom bode je v nebezpečenstve svojej 

večnej smrti. Aby sa tomu zabránilo a aby sa zachovala samotná špecifická, 

neopakovateľná, jedinečná, individuálna a odlišná prirodzenosť každého jedného 

relatívneho ,ja som‘, aj aby sa nedezintegroval Môj špecifický aspekt, prvok alebo 

subelement zapustený v tom ,ja som‘, prostredníctvom ktorého žije a funguje, je 

odčerpaný späť do Mňa a jeho kópia je vložená do Univerzality-Toho-Všetkého 

kvôli večnému zachovaniu, a z Mojej Absolútnej Prirodzenosti je uvoľnený nový 

aspekt, prvok alebo subelement, ktorý nadelí každého novým a odlišným ,ja som‘, 

súvisiacim s potrebami úplne novej štruktúry, prirodzenosti, dynamiky a 

manifestácie nadchádzajúceho cyklu času/stavu/priestoru/procesu/kondície.  

Čo musíte v tomto ohľade pochopiť, ak môžete, je to, že samotný pocit a vnímanie 

bytia svojím vlastným jedinečným, individuálnym, odlišným a neopakovateľným 

,ja som‘ sú vždy zachované do večnosti. Tvoj zmätok, Peter, v tomto ohľade 

pramenil z tvojho nesprávneho predpokladu, že ako taký a sám osebe zmizne aj 

tento dôležitý pocit a vnímanie. Musíte veľmi jasne rozlišovať medzi potrebou 

vzdať sa všetkého a nahradiť všetko, z čoho pozostáva každé jedno ,ja som‘ a to, 

kto a aké je, od potreby zachovať si pocit a vnímanie svojho vlastného 

jedinečného, individuálneho, odlišného a neopakovateľného ,ja som‘. Toto sú dve 

rozdielne veci. Tento pocit a vnímanie nemôžu nikdy zmiznúť alebo byť 

odstránené. Bez tohto pocitu a vnímania by každý skutočne zomrel vo večnom 

zmysle, a nielen v relatívnom, fyzickom zmysle. Odstraňuje sa však samotný 

obsah, prirodzenosť, štruktúra, dynamika a spôsob manifestácie každého ,ja som‘, 

ale nie pocit a vnímanie, že ono naďalej je a existuje vo svojom vlastnom ,ja som‘, 

aj keď teraz v úplne odlišnej modalite, štýle, prirodzenosti, štruktúre, dynamike a 

manifestácii, než bolo či malo predtým. 
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Deje sa tu teda to, že v momente, ako pocítim, že každé jedno ,ja som‘ je už-už 

pripravené spotrebovať alebo vyčerpať všetko, čo obsahuje a z čoho pozostáva (a 

toto je podmienené tak ukončením každého aktuálneho cyklu 

času/miesta/stavu/procesu a jeho prirodzenosti, štruktúry, dynamiky a manifestácie, 

ako aj ukončením svojho vlastného individuálneho cyklu času/stavu, atď.), aby 

som zabránil, aby ktorýkoľvek jedinec vo svojom aktuálnom ,ja som‘ zomrel, 

okamžite ho/ju obdarím novým aspektom, prvkom alebo subelementom, ktorý 

poskytne každému jedincovi nové ,ja som‘, zhodné s potrebami, prirodzenosťou, 

štruktúrou, dynamikou a manifestáciou nadchádzajúceho cyklu. Avšak pocit a 

vnímanie bytia svojím vlastným ,ja som‘ nemôžu byť nikdy do večnosti 

eliminované, zmenené, nahradené, alebo zmiznúť. Sú vždy zachované a sú 

nedotknuté, aby bolo nepretržite uchované uvedomenie si sebauvedomenia, 

v zmysle obsahu týchto pojmov. Keby mohli tento pocit a toto uvedomenie 

zmiznúť, v tom prípade by dotyčný jedinec skutočne zomrel vo večnom zmysle. 

Taká možnosť, ako vieš, by mi nikdy ani len nemohla prísť na Moju Absolútnu 

Myseľ. Nikdy by Som nemohol dovoliť, aby sa stalo niečo tohto charakteru. Vidíš 

základný rozdiel medzi týmito dvoma aspektmi bytia a existencie každého 

v diskutovanej konotácii, Peter? 

Peter: Úplne jasne. A ďakujem Ti, že Si mi tento rozdiel vysvetlil. 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. A teraz pokračujme v našej diskusii o ,ja 

som‘ a ,egu‘. Ako si si všimol, vždy, keď diskutujeme o pojme ,ja som‘, vždy tento 

pojem spájame s atribútmi jeho individuality, jedinečnosti, odlišnosti a 

neopakovateľnosti. Takéto pojmy sú základom samotného života ,ja som‘, 

prostredníctvom ktorých mohlo byť vôbec koncipované jeho uvedomenie si 

sebauvedomenia, čiže že je a existuje, akoby samo od seba a samo osebe. Avšak, 

jestvuje vôbec niečo — takzvané kolektívne ,ja som‘ — čo by mohlo existovať 

v rámci pravého života pozitívneho stavu, čo by dodávalo každej jednotlivej 

spoločnosti alebo skupine, alebo krajine veľmi špecifickú klímu, štýl, charakter a 

spôsob života a čo by bolo základom ich funkcie a existencie? Je také niečo ako 

kolektívne ,ja som‘ vôbec možné v rámci pravého života pozitívneho stavu? 

Ako si pamätáš, v Mojom Novom Zjavení bol v kapitole 25 na strane 585 

formulovaný istý veľmi dôležitý princíp. Dovoľ, aby Som ten princíp doslovne 

zopakoval: 

,Každá sentientná entita je nekonečne jedinečná a nemôže sa 

opakovať. Súčasne má však každá sentientná entita niečo spoločné 

s niektorými, nie však so všetkými sentientnými entitami. A napokon, 

každá sentientná entita obsahuje vo svojej prirodzenosti niečo, čo je 

spoločné všetkým sentientným entitám kdekoľvek a v každom čase a 

za každých okolností. Toto je princíp jedinečnosti, podobnosti a 

spoločného menovateľa.‘  
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Prvým rozdielom medzi týmto princípom a tým, o čom hovoríme v tomto Dialógu, 

je to, že v tom princípe je použitý výraz ,sentientná entita‘. V našom prípade, 

v tomto jednotlivom Dialógu, používame termín ,ja som‘. Výraz ,sentientná entita‘ 

znamená konglomerát všetkého, z čoho pozostáva vo svojej celistvosti a úplnosti 

alebo vo všetkých aspektoch svojej prirodzenosti. Naproti tomu termín ,ja som‘ 

znamená v súčasnej konotácii svojho významu prostriedky, pomocou ktorých 

každá sentientná entita funguje a pomocou ktorých manifestuje a uskutočňuje 

všetko, čo má a všetko, čím je, svojím vlastným jedinečným, individuálnym, 

odlišným a neopakovateľným spôsobom. Toto je veľmi špecifický spôsob 

fungovania, manifestácie a uskutočňovania. V tomto zmysle a v tejto konotácii 

nemôže byť nikto taký istý alebo mať ten istý špecifický spôsob a štýl fungovania, 

manifestácie a uskutočňovania, ako iné konkrétne ,ja som‘. 

V tomto zmysle, pretože takéto je každé ,ja som‘, majú všetci jedinci niečo 

spoločné s niektorými ďalšími jedincami, a v niektorých prípadoch so všetkými 

ostatnými jedincami. V tejto konotácii majú všetci svoje vlastné ,ja som‘, ktoré je 

tak individuálne, jedinečné, odlišné a neopakovateľné ako ktorékoľvek iné ,ja som‘ 

každého jedinca. V niektorých prípadoch však niektorí jedinci, no nie všetci, majú 

niečo spoločné v tom, že preukazujú určité obmedzené spoločné rysy a podobnosti 

tým, ako fungujú a ako sa sami prejavujú. Tieto spoločné rysy a podobnosti dali 

vznik vytvoreniu určitých spoločností a skupín. V tomto zmysle zdieľajú niektoré 

spoločné záujmy, ktoré tvoria základ ich funkcie a účelu, kvôli ktorým boli 

vytvorené.  

Toto usporiadanie a štruktúra mohli v človeku vytvoriť dojem, že musí existovať 

niečo ako kolektívne ,ja som‘, ktoré umožňuje, aby boli také skupiny, spoločnosti a 

krajiny vôbec vytvorené. V rámci pravého života pozitívneho stavu to však takto 

nie je. Každý jeden jedinec funguje vo svojom ,ja som‘ vnútri každej takej skupiny, 

spoločnosti alebo krajiny z pozície svojho vlastného individuálneho, jedinečného, 

odlišného a neopakovateľného ,ja som‘, prispievajúc k spoločnému cieľu a účelu, 

kvôli ktorým bola akákoľvek taká skupina, spoločnosť alebo krajina vytvorená. 

V tomto zmysle majú teda skutočne spoločný cieľ a účel. Avšak spôsob a štýl, 

akým je tento cieľ a účel z pozície každého jedinca a jeho/jej ,ja som‘ dosahovaný, 

je nekonečne odlišný a jedinečný. V tomto zmysle nemajú nič spoločné. No takto 

nekonečné rozmanitosti a hojnosť príspevkov ,ja som‘ jedinca obohacujú život 

každej príslušnej skupiny, spoločnosti alebo krajiny. 

Nakoľko každá taká skupina, spoločnosť alebo krajina má nejaký konečný cieľ a 

účel, kvôli ktorému boli vytvorené, pri ich vzájomnom porovnaní majú všetky 

niečo spoločné: Pri ich vlastnom jedinečnom a odlišnom cieli a účele sa všetky 

usilujú prispieť tým najlepším, čo majú, k spoločnému dobru všetkých v bytí a 

existencii Môjho Stvorenia. Toto je to, čo skutočne znamená ich spoločný 

menovateľ, okrem faktu, že všetci majú svoje jedinečné, odlišné a individuálne 

životy a svoje špecifické, neopakovateľné ,ja som‘ priamo odo Mňa. A toto je to, 
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čo znamená mať niečo spoločné s niektorými, nie však so všetkými sentientnými 

entitami, a mať niečo spoločné so všetkými sentientnými entitami.  

A teraz sa venujme niektorým ďalším záležitostiam, týkajúcim sa pojmu ,ego‘. 

V predchádzajúcom Dialógu (127) sme tento pojem definovali. Ako si z toho 

Dialógu pamätáš, aby ,ego‘ začalo svoje vlastné pseudo-bytie a pseudo-existenciu a 

svoje vlastné pseudo-fungovanie, najskôr bolo nutné utlmiť, zatlačiť, izolovať a 

uväzniť pravé ,ja som‘ v sentientných mysliach všetkých obyvateľov neživota 

negatívneho stavu a všetkých ľudí v ich vlastnom ľudskom neživote. Inými 

slovami, bolo nutné uviesť ,ja som‘ do úplne neprístupnej modality. Ako tiež vieš, 

akýkoľvek prístup k tomu ,ja som‘ by znemožnil nastolenie neživota, vo všetkých 

jeho formách, podobách a podmienkach. 

Ako si pamätáš, jednou z hlavných charakteristických čŕt tohto ega je to, že 

neobsahuje nijaké poznanie o tom, kto je jeho nositeľom a čo ten nositeľ v sebe 

obsahuje. Také poznanie sa nachádza len v pravom ,ja som‘ každého jedinca. 

Vlastnenie tohto životne dôležitého poznania vylučuje možnosť, aby sa uskutočnil 

akýkoľvek iný typ života alebo neživota. Dôvod tohto faktu možno nájsť 

v štruktúre, prirodzenosti a dynamike ,ja som‘. Ako vieš, toto pravé ,ja som‘ 

pramení alebo pochádza vo všetkých svojich aspektoch z Môjho Absolútneho ,JA 

SOM‘. V tom pôvode je obsiahnuté všetko pravé poznanie toho, kto také ,ja som‘ 

je a aký je jeho účel, poslanie, úloha, rola a funkcia. Nakoľko také ,ja som‘ vie, že 

Ja som Absolútny Zdroj jeho života a všetkého ostatného súceho a existujúceho a 

Môjho Stvorenia všeobecne, anulovalo by akýkoľvek pokus nastoliť akýkoľvek iný 

typ života, než je pravý život pozitívneho stavu.  

Ak chcete založiť niečo, čo nemá nič spoločné so všetkým tým, čo vám bolo 

k dispozícii do tohto momentu, museli by ste vynájsť určité prostriedky, ktoré by 

vopred vylúčili akékoľvek poznanie pôvodného zdroja toho všetkého. Súčasne, aby 

ste v takom vynachádzaní a zakladaní uspeli, museli by ste zachovať určité hmlisté 

vedomie alebo, lepšie povedané, svoju schopnosť povedať ,ja som‘, alebo 

jednoducho ,ja‘, aby ste mali určitý pocit, že ste, kto ste, bez akéhokoľvek 

konkrétneho poznania, kto skutočne ste. Toto je paradoxný záver v tom, že aby ste 

vôbec fungovali, museli by ste mať nejakú schopnosť formulovať a povedať ,ja 

som‘ alebo jednoducho ,ja‘. Nič iné by nefungovalo. V tom prípade by ste sa 

nelíšili od ktoréhokoľvek zvieraťa. Skutočný rozdiel medzi vami a ktorýmkoľvek 

zvieraťom je zakorenený vo vašej schopnosti formulovať a povedať ,ja som‘ alebo 

,ja‘. Tá formulácia a schopnosť povedať tie slová však vo vás nevzbudí nijaký 

pocit, vnímanie, chápanie alebo poznanie, kto skutočne ste vo svojej vlastnej 

esencii a substancii a aký je pravý zmysel, účel a cieľ vášho života. 

Toto vynájdené alebo vyfabrikované zariadenie bolo nazvané ,egom‘. A pretože 

jeho prirodzenosť, štruktúra, dynamika, manifestácia a funkcia je základom 

všetkých aspektov neživota negatívneho stavu a ľudského neživota, nemá v sebe 

nič, čo by obsahovalo čokoľvek z pravého života pozitívneho stavu alebo zo života 
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ako takého. Nakoľko má opačný postoj ku všetkému, čo je obsiahnuté v pravom ,ja 

som‘, a teda v pravom živote ako takom, jeho charakteristické črty možno nájsť 

v čomsi, čo by nikdy nemohlo vzniknúť v Prirodzenosti Niekoho, Kto je Absolútna 

Pozitívnosť. Kvôli tomuto faktu jediné, z čoho ego pozostáva, je len čistá 

negatívnosť. Táto špecifická negatívnosť dala vznik takým rysom, charakteristikám 

a vzorcom správania, ktoré nikdy predtým neexistovali a ktoré by bolo možné 

označiť za sebalásku alebo sebectvo, lásku k tomuto svetu (k vonkajšku), 

žiarlivosť, závisť, chtivosť, hrabivosť, lakomosť, aroganciu, hrubosť, 

megalomániu, sebazbožňovanie, nafúkané ego, vlastnú výnimočnosť, kontrolu nad 

inými, moc nad inými, vlastnú dôležitosť, vystatovanie sa, predvádzanie sa, 

vyhľadávanie pozornosti, falošnú hrdosť, hľadanie slávy kvôli nej samotnej, 

agresívnosť, útočnosť, neznášanlivosť, ignoranciu, rasizmus, nevyváženosť, 

jednostrannosť, nedôveru, podozrievavosť, nepoctivosť, potrebu byť chválený a 

uznávaný, a všetky podobné negatívne rysy a charakteristiky. Tie definujú 

skutočnú prehnitú prirodzenosť neživota negatívneho stavu a ľudského neživota. 

Sú zdrojom všetkého, čo zažívate alebo čo zažíva celé ľudstvo počas dejín svojej 

krvavej a strašnej pseudo-existencie. 

Vo všetkých peklách Zóny Vymiestnenia dochádza k extrémnym prípadom prejavu 

vyššie uvedených rysov v oveľa horšej forme než na planéte Nula. Ich neživot je 

v skutočnosti umožnený len a len preto, lebo sú s takými rysmi plne stotožnení ako 

s jediným zdrojom svojho neživota alebo pseudo-života. Nanešťastie pre vás, váš 

ľudský neživot alebo pseudo-život je umožnený tiež len kvôli prevládaniu týchto 

rysov a charakteristických čŕt v jeho pseudo-prirodzenosti. Jediným podstatným 

rozdielom medzi vaším ľudským neživotom a neživotom každého v 

samotnom negatívnom stave je to, že vo vašom neživote sa nachádza určité malé 

množstvo Mojich predstaviteľov, ktorí sú nimi buď skryto, alebo otvorene, ktorí 

v sebe nesú isté rysy a charakteristické črty pravého života pozitívneho stavu a ich 

pravé ,ja som‘. Avšak dokonca aj v ich prípade, aby sa zachovala anonymita toho, 

kto skutočne sú a aká je ich pravá prirodzenosť, účel, funkcia, rola a úloha, sú tieto 

vo väčšine ich aspektov pred nimi z bezpečnostných a iných dôležitých dôvodov 

utajené. Takže v podstate ani vy, ktorí ste otvorene Mojimi pravými 

predstaviteľmi, neviete, kto skutočne ste a aká je vaša pravá prirodzenosť, ktorá je 

zakorenená vo vašom pravom ,ja som‘.  

Z toho dôvodu ste kvôli veľmi obmedzeným poznatkom o týchto faktoch a kvôli 

tomu, že všetko, čo viete, sa v podstate týka vašej ľudskej prirodzenosti, alebo 

fakticky vášho ,ega‘, v ktorom je zakorenená vaša ľudská prirodzenosť, mali počas 

vášho života na tejto planéte veľmi často a vo veľkej väčšine prípadov tendenciu 

fungovať z pozície vášho ega. Takým fungovaním ste tým či oným spôsobom 

podporovali pseudo-bytie a pseudo-existenciu ľudského neživota, a nepriamo 

neživot negatívneho stavu. Až donedávna, alebo až do sprístupnenia Môjho 

Nového Zjavenia bolo také vaše fungovanie tolerovateľné, aby ste boli schopní 

každému v pravom živote pozitívneho stavu tlmočiť, o čo vlastne ohľadom vášho 
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ega išlo v porovnaní s pravým ,ja som‘, a na základe toho aj o čo išlo ohľadom 

prirodzenosti neživota negatívneho stavu a ľudského neživota. Manifestovaním 

týchto faktov prostredníctvom prirodzenosti ľudskej časti vášho obdarenia ste boli 

schopní poskytnúť všetkým v pravom živote pozitívneho stavu dôležité ponaučenie 

o tom, aký nebyť a ako sa nesprávať alebo nenadväzovať vzťahy, alebo nekonať, 

atď. 

So sprístupnením Môjho Nového Zjavenia, no najmä s týmito Dialógmi, ktoré 

kompletizujú celok súčasného Nového Zjavenia, však taký postoj, správanie, 

fungovanie a životný štýl už viac nie sú tolerovateľné alebo potrebné. Vkročili ste 

do odlišnej modality životného štýlu, ktorá si od vás vyžaduje, aby ste začali 

objavovať niečo úplne odlišné — kto ste, o čo ide ohľadom vášho pravého ,ja som‘ 

a aká je vaša pravá prirodzenosť. Aby ste boli schopní dosiahnuť tento nanajvýš 

želateľný cieľ, potrebujete sa zbaviť svojho ega a potrebujete sa naučiť fungovať 

z úplne odlišnej pozície — z pozície vášho pravého ,ja som‘. Nuž, dosiahnuť to nie 

je ľahká úloha. Ak ste v podstate celý svoj život fungovali z pozície svojho ,ega‘, 

bude ťažké zvrátiť tú pozíciu a začať fungovať z pozície, ktorá nemá nič spoločné 

s tým, čo bolo motivačnou a hnacou silou vášho života v ľudskom neživote. Nuž, 

čo myslíte, prečo hovoríme o všetkých týchto veciach a zjavujeme vám všetko, čo 

je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení, a najmä v týchto Dialógoch? Aby sme vás 

natrénovali a pripravili na vzdanie sa — nakoľko je to len za súčasne existujúcich 

okolností možné — všetkého, čo sa týka vášho ,ega‘ a jeho funkcie, a aby ste začali 

krôčik za krôčikom fungovať z pozície vášho pravého ,ja som‘, čo je Mojou 

pozíciou a pozíciou Môjho Nového Zjavenia, ako aj pozíciou pravého života 

pozitívneho stavu. 

Aby ste tento vznešený cieľ dosiahli, odporúča sa vám, aby ste Ma zo svojej 

vlastnej slobodnej vôle a voľby, a len zo svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby, 

poprosili o pomoc, aby bolo vaše pravé ,ja som‘ aspoň v niečom z jeho funkcií, 

prirodzenosti a štruktúry prebudené alebo uvedené a dané do popredia vášho 

života, a aby bolo vaše ,ego‘ dané do úzadia vášho vedomia, aby už viac nemohlo 

v žiadnej väčšej miere narúšať váš život a vaše individuálne, jedinečné a odlišné 

fungovanie a správanie.  

A teraz, ako bolo uvedené predtým, aj keď nebude možné získať plné poznanie 

štruktúry, prirodzenosti, dynamiky a funkcie vášho prvého ,ja som‘, a z tej pozície 

plne poznať, kto skutočne ste a aká je vaša pravá prirodzenosť, pokiaľ žijete 

fyzicky na planéte Nula; napriek tomu je vo vašom každodennom živote možné a 

uskutočniteľné zaviesť funkčný spôsob správania sa vášho ,ja som‘. V istom 

zmysle môžete povedať, že pokiaľ sa správate, konáte, nadväzujete vzťahy, cítite, 

myslíte, želáte si, či čokoľvek, čo robíte, z pozície spôsobu správania sa vášho ,ja 

som‘, a nie z vášho ,ega‘, budete schopní viac a viac sa podobať a viac a viac sa 

stať takými, ako je štruktúrované vaše pravé ,ja som‘. 



Dialóg 128 

- 311 - 

Budete teda schopní byť viac a viac takí, akí ste vo svojej pravej esencii a 

substancii, zakorenenej vo vašom ,ja som‘, a tak budete schopní viac a viac sa 

priblížiť pravému životu pozitívneho stavu, a napokon Môjmu Pravému ,JA SOM‘ 

vo vašej relatívnej kondícii. Ako začnete byť viac a viac takíto, vaše ,ego‘ bude 

mať menej a menej príležitostí prejavovať svoju bláznivú, prehnitú, urážlivú, 

opovrhnutiahodnú, nemožnú a biednu prirodzenosť. Jedným z mnohých spôsobov, 

ako uspieť v tomto úsilí, je študovanie, premýšľanie, meditovanie a diskutovanie 

medzi sebou o všetkých týchto záležitostiach, zjavených v Mojom Novom Zjavení, 

a najmä v týchto Dialógoch. To vám uľahčí dosiahnutie tohto nanajvýš želateľného 

cieľa. 

Urobiť to si však z vašej strany vyžiada vynaloženie množstva úsilia a pevné a 

trvalé predsavzatie, že budete v tomto ohľade postupovať tak, ako bolo načrtnuté 

vyššie. Žiadny iný spôsob vám neumožní dosiahnuť tento cieľ. Nemáte absolútne 

ani poňatia, aké je pre vás a pre všetkých ostatných v súčasnosti dôležité uznať 

potrebu vynaložiť všemožné úsilie správať sa, konať, nadväzovať vzťahy, atď., 

z pozície vášho pravého ,ja som‘, a nie z pozície vášho ,ega‘. Ak uspejete v tomto 

vznešenom úsilí, budete dláždiť cestu zvyšku ľudstva a všetkým ostatným 

v neživote negatívneho stavu, aby sa vydali po tej istej ceste vzdávania sa svojich 

ég a opätovného prebúdzania alebo vzkriesenia svojho hlboko pochovaného ,ja 

som‘. Váš životný štýl a vaše správanie sa podľa vášho pravého ,ja som‘ sa môžu 

stať veľmi nápomocnými v tomto úsilí. Takže, voľba ohľadom tohto je vaša. 

Nuž, ako sa budete usilovať viac a viac fungovať z pozície vášho pravého ,ja som‘, 

v procese tohto úsilia z času na čas ešte podľahnete zvyku cítiť, myslieť, správať 

sa, konať, nadväzovať vzťahy a robiť čokoľvek, čo robíte, z pozície vášho ,ega‘. 

Nie je ľahké vzdať sa na trvalej báze obvyklého spôsobu vášho života, ktorý bol 

ovládaný požiadavkami vášho ,ega‘. Vaše súčasné úsilie v tomto ohľade môžete 

fakticky považovať za vaše individuálne prechodné obdobie, počas ktorého sú vaše 

návraty k vášmu ego režimu nevyhnutné. Ide tu však o uznanie, že sú také recidívy 

možné, a preto tu ide tiež o vašu osobnú zodpovednosť okamžite sa pri takom 

správaní, atď., spamätať a odmietnuť ten spôsob správania, nahradiac ho tým, ktorý 

pramení z vášho pravého ,ja som‘. Keď to budete robiť znovu a znovu, vašich 

recidív bude menej a menej, takže v jednom časovom bode zistíte, že nielenže viac 

a viac fungujete z pozície svojho pravého ,ja som, čo je v podstate Mojou pozíciou 

a pozíciou pravého života ako takého, ale že akákoľvek taká recidíva, ba dokonca i 

spomienka na to, aké to bolo fungovať z pozície vášho ,smradľavého‘ ,ega‘, bude 

pre vás neznesiteľná. Tento fakt vás povedie k väčšej a väčšej túžbe stať sa svojím 

pravým ,ja som‘ vo všetkých aspektoch jeho jedinečnej, odlišnej a individuálnej 

prirodzenosti, štruktúry, dynamiky, funkcie a manifestácie. A dosiahnutím toho 

budete účinne prispievať k veci pravého života pozitívneho stavu a k trvalej 

eliminácii neživota negatívneho stavu, ľudského neživota a ich ég. A to je to, čo je 

v tejto dobe najpotrebnejšie. 
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Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto zmysluplnú rozpravu. Je tu ešte niečo, čo 

by Si chcel uviesť do našej pozornosti?  

Pán Ježiš Kristus: Je Mi potešením, Peter. A áno, chcel by Som učiniť stručný 

komentár k niečomu, čo sa stalo pred pár mesiacmi, čo však treba uviesť do vašej 

pozornosti v tejto konkrétnej dobe. Raz, predtým, ako sa začalo tvoje utrpenie a 

muky, Peter, dostal si e-mail od jedného z čitateľov Môjho Nového Zjavenia a 

týchto Dialógov, ktorý okrem toho, čo je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení, pri 

svojom hľadaní pravdy číta všemožné iné zdroje a ktorý vyjadril určité 

pochybnosti, týkajúce sa Mňa Osobne. Napísal ti, že ani tak nepochybuje o tom, že 

Ja som zdrojom alebo autorom týchto Dialógov a Môjho Nového Zjavenia vo 

všeobecnosti a že ty, Peter, skutočne komunikuješ so Mnou, alebo že Ja som ten, 

kto vkladá všetky tieto idey do tvojej mysle; ale že má mučivé pochybnosti 

ohľadom prijatia faktu, že Ja — Pán Ježiš Kristus — som Jediný Pravý Boh a že 

iného niet. Plné prijatie Môjho Nového Zjavenia a toho, čo obsahuje, je 

podmienené prijatím Mňa — Pána Ježiša Krista — ako Jediného Boha Nedielneho. 

Tento prípad ilustruje nebezpečenstvo pošpinenia, otrávenia alebo kontaminácie, 

čo vám môžu spôsobiť všetky tie početné knihy filozofického, duchovného, 

náboženského či akéhokoľvek iného podobného charakteru, keby ste čo i len 

vzdialene uvažovali o tom, že možno, len možno, to, čo obsahujú alebo čo učia, 

obsahuje nejaké možné pravdy, alebo že fakticky pojednávajú o skutočnej pravde. 

Takto sú nastavené pasce negatívneho stavu. V tomto jednotlivom prípade 

dlhodobé štúdium a úvahy o knihách takého pochybného obsahu a charakteru 

bránia možnosti prijať Absolútnu Pravdu, pokiaľ ide o Moju Pravú Prirodzenosť. 

Ako vieš, okrem spisov Swedenborga a okrem Môjho Nového Zjavenia vo 

všetkých jeho troch zdrojoch, transmitovaných cez teba, Peter, sa žiadne iné knihy 

toho charakteru ani len vzdialene nepriblížili pravej realite ohľadom toho, aká je 

Moja Prirodzenosť. Sú úplne a totálne pomýlené. S tými knihami je ten problém, 

že čo sa týka ich ostatných záležitostí, ktoré nesúvisia priamo s pravou realitou 

Mojej Prirodzenosti, môžu v určitej obmedzenej miere obsahovať isté zrnká 

pravdy. Tie zrnká pravdy vyvolávajú v ich čitateľoch priaznivú rezonanciu a 

odozvu v ich srdciach a mysliach, hovoriac im, že konečne dostávajú niečo, čo 

hľadali celý svoj život. Preto existuje nebezpečná tendencia prijať všetky nepravdy, 

ktoré obsahujú v takej hojnosti vo všetkých ostatných ohľadoch, a najmä a zvlášť 

ohľadom pravej reality Mojej Pravej Prirodzenosti. 

Takže keď takí ľudia natrafia na Moje Nové Zjavenie, majú nesmierne ťažkosti 

s prijímaním všetkého, čo sa týka Mojej Pravej Prirodzenosti, tak ako je 

vyobrazená v jeho knihách. Sú ochotní prijať všetko ostatné, majú však mučivé 

pochybnosti o tom, či prijať alebo neprijať aj to, čo sa týka zjavenia o Mne a o 

Mojej Pravej Prirodzenosti. A pretože ústredná a najvýznamnejšia idea v Mojom 

Novom Zjavení sa týka toho, Kto Som a aká je Moja Pravá Prirodzenosť, 

neschopnosť prijať Absolútnu Pravdu o Mne, ako je obsiahnutá v Mojom Novom 
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Zjavení, úplne a kompletne anuluje všetko, čo by boli ochotní prijať v Mojom 

Novom Zjavení, čo sa netýka záležitosti Mojej Prirodzenosti. Koniec koncov, 

všetky tie ostatné idey vychádzajú z faktora Mojej Novej Prirodzenosti. Bez Nej by 

nemali nijaký zmysel alebo význam. 

Prečo sa zmieňujeme o týchto faktoch v tomto konkrétnom čase? Po prvé, aby sme 

tej osobe poskytli príležitosť znovu zvážiť svoj postoj voči Mne tak, že Ma prijme 

— samozrejme, svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou — ako Jediného 

Pravého Boha, Ktorý/Ktorá má túto Novú Prirodzenosť, a že všetko v jeho živote, 

ako aj v živote kohokoľvek, závisí od prijatia tejto Absolútnej Pravdy o Mojej 

Prirodzenosti. Po druhé, aby sme všetkým ostatným poskytli príležitosť vzdať sa 

ich vlastných ideí a ponímaní — založených na čítaní všetkých tých početných 

kníh zaoberajúcich sa týmito záležitosťami — o Mne a o Mojej Pravej 

Prirodzenosti. Po tretie, aby Som vás varoval, že v súčasnej dobe by čítanie takých 

kníh mohlo byť jedovaté pre vaše duchovné zdravie, vkladajúc do vašej mysle 

všemožné pochybnosti o pravdivosti obsahu a ideí Môjho Nového Zjavenia, najmä 

tých ideí, ktoré pojednávajú o Mne a o Mojej Novej Prirodzenosti. Buďte si 

vedomí týchto možných pascí. Renegáti rozširujú a budú rozširovať všemožné 

informácie o týchto záležitostiach, aby mohli pokiaľ možno vás, Mojich 

predstaviteľov, dostať na svoju stranu, tým, že by ste odmietli čokoľvek, čo je 

obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení, a najmä čo sa týka Mňa a Mojej Novej 

Prirodzenosti. O tejto záležitosti sme už diskutovali v jednom z predchádzajúcich 

Dialógov. Tu opakujeme tieto fakty z trochu inej perspektívy. Súčasne je vhodné 

z času načas vám pripomenúť takéto pasce, nastavené vám renegátmi a ich 

poskokmi.  

A toto nás privádza k niečomu, čo bolo uvedené v e-maile, ktorý si dostal, Peter, 

od Jožka a Aleny zo Slovenskej republiky. Alena sa zmienila o konverzii nejakej 

entity, o ktorej usúdila, že by to mohol byť renegát. Žiadny z renegátov ešte nie je 

v tom bode. Entita, ktorú skonvertovala, bol poskok renegátov, nie však samotný 

renegát. Tento fakt môžete považovať za dôležitý duchovný úspech, pretože 

naznačuje určitý rozklad v tábore renegátov, ktorý niektorým z ich poskokov 

umožňuje, aby začali s vašou pomocou proces konverzie. Tento faktor nakoniec 

povedie ku konverzii niektorých renegátov. Stále sme však pekne ďaleko od tej 

doby. 

A toto je všetko, čo Som vám dnes chcel oznámiť. Musíš oddychovať, Peter. Tvoje 

telo je skutočne vyčerpané v nebezpečnej miere.  

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za tento Dialóg. Prijmem Tvoju radu a 

oddýchnem si. 
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Sto Dvadsiaty Deviaty Dialóg 

29. marca 2000 

Peter: Osobne nemám nijaké otázky multivesmírneho významu. Mám dojem, že 

by Si chcel niečo dodať k téme diskutovanej v 128. Dialógu. Okrem toho, Leilani 

Henry položila nejaké otázky. Chcel by Si pokračovať týmito záležitosťami, alebo 

niečím iným, čo sa týka našich súčasných duchovných potrieb?  

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si Mi poskytol túto príležitosť venovať sa 

niektorým dodatočným informáciám, týkajúcim sa tém niektorých 

predchádzajúcich Dialógov. V podstate by Som chcel uviesť isté vysvetlenia 

ohľadom pojmu alebo termínu ,ego‘, ako aj ohľadom informácií vo veci všetkých 

tých otázok, ktoré sa chystali preniknúť do myslí všetkých sentientných entít, na 

ktoré však boli poskytnuté odpovede pred ich skutočným preniknutím do ich myslí. 

Inými slovami, predtým, ako ich sformulovali vo svojej vlastnej mysli. Potom sa 

budeme venovať otázkam Leilani. 

Ako si pamätáš z posledného Dialógu, bola v ňom nanesená otázka, týkajúca sa 

pojmu ,ja som‘, či v pravom živote pozitívneho stavu jestvuje niečo také, ako 

kolektívne ,ja som‘. Ako vieš, pravý život pozitívneho stavu je založený na 

princípoch individualizácie, zosobnenia, jedinečnosti a nekonečnej odlišnosti 

všetkých, ktorí v tom živote sídlia. Kvôli tomuto faktoru by predstava niečoho 

takého, ako je kolektívne ,ja som‘ alebo čokoľvek kolektívne vo všeobecnosti, 

nemohla nikdy nikomu prísť na um. Jediné, čo tam v tomto ohľade majú, sú určité 

spoločné ciele a zámery, o ktoré sa usilujú určitým špecifickým spôsobom, ktorý je 

základom špecifickosti života ich skupiny, spoločnosti alebo krajiny. Ako však 

bolo v tom Dialógu uvedené, dokonca aj v tejto konkrétnej situácii je funkcia 

každého v rámci takých takzvaných spoločenských entít úplne a totálne 

individualizovaná, zosobnená a je veľmi jedinečná a odlišná. V ich sfére vplyvu 

nemôže alebo nesmie existovať nijaká uniformnosť, formálnosť, alebo 

aplikovateľnosť nejakých druhov nariadení na všetko a na všetkých. V tomto 

zmysle sme teda na základe týchto faktov dospeli k záveru, že v pravom živote 

pozitívneho stavu nič také ako kolektívne ,ja som‘ neexistuje. 

Otázkou však je: Jestvuje niečo také ako kolektívne ,ego‘ vo sfére pseudo-bytia a 

pseudo-existencie negatívneho stavu a jeho ľudského pseudo-života? Ak vezmete 

do úvahy, že tento pseudo-život alebo neživot negatívneho stavu a jeho ľudský 

neživot je založený na všetkom opačnom k tomu, čo je základom pravého života 

pozitívneho stavu alebo života ako takého, v tom prípade také termíny ako 

individualita, zosobnenie, jedinečnosť, odlišnosť a nekonečné rozmanitosti sú pre 

ten pseudo-život alebo neživot jedovaté. Akékoľvek zachovanie týchto 

charakteristík alebo rysov by znemožnilo nastolenie čohokoľvek, čo by sa čo i len 

vzdialene podobalo niečomu takému, ako je pseudo-život alebo neživot. Preto, aby 

bola fabrikácia, aktivácia a manifestácia tohto pseudo-života alebo neživota 
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v akejkoľvek jeho forme alebo podobe úspešná, bolo nutné potlačiť, utlmiť, 

izolovať a odstúpiť od týchto charakteristických čŕt alebo rysov a namiesto toho 

prísť s takými rysmi ako uniformnosť, rovnakosť, kolektívnosť, podobnosť, 

tímovosť a podobné rysy a entity, ktoré by vymazali akúkoľvek potrebu 

sebaaktualizácie, sebarealizácie a prejavenia sa, na základe svojej vlastnej, 

súkromnej definície a chápania týchto pojmov. Zatiaľ čo v pravom živote 

pozitívneho stavu je jednou z hlavných snáh najplnšia možná sebaaktualizácia, 

sebarealizácia a prejavenie sa každého nanajvýš súkromným, neopakovateľným 

spôsobom a štýlom, prameniacim z jedinečného, odlišného, individuálneho a 

osobného ,ja som‘ každého, v neživote alebo falošnom živote negatívneho stavu je 

to všemožná snaha vyhnúť sa čomukoľvek tejto povahy. 

Čo musíte v tomto ohľade pochopiť, je to, že ak umožníte čokoľvek také ako 

osobnú, súkromnú, jedinečnú a nekonečne odlišnú sebaaktualizáciu, sebarealizáciu 

a prejavenie sa každého jedinca, načisto znemožníte, aby ich bolo možné 

kontrolovať alebo im vládnuť prostredníctvom pseudo-princípov alebo 

prostredníctvom akýchkoľvek za tým účelom — vládnuť a riadiť — vytvorených 

princípov. Na základe týchto faktov teda môžete povedať, že vo sfére neživota 

negatívneho stavu a jeho ľudského neživota existuje čosi také ako kolektívne ,ego‘. 

Ľudia majú v tejto sfére kvôli potlačenému, utlmenému a znechucovanému prejavu 

svojej vlastnej jedinečnosti, individuality a odlišnosti tendenciu etablovať sa do 

rôznych skupín, spoločností, klubov, krajín, alebo rôznych iných podobných entít, 

ktoré sú riadené určitými veľmi prísne definovanými zákonmi, stanovami, 

normami a poriadkami, ktoré musia všetci v rovnakej miere dodržiavať a 

poslúchať. Žiadna odchýlka od nich nie je tolerovaná ani možná. Kvôli 

uniformnosti a rovnakosti takých entít a ich pravidlám tieto nesú vo svojej povahe 

všetky znaky, charakteristické črty, rysy a životný štýl, ktoré charakterizujú typické 

,ego‘. 

V tomto zmysle môžeme ľahko postulovať, že vo sfére dominancie neživota 

negatívneho stavu a ľudského neživota jestvuje niečo také ako kolektívne ,ego‘. 

Vnútri tejto sféry sa od každého očakáva, že sa bude na základe jasne definovaných 

a jasne stanovených pravidiel, zákonov, stanov, či čohokoľvek, čo majú v tomto 

ohľade, správať, konať, nadväzovať vzťahy, myslieť, chcieť, atď., tak, ako všetci 

ostatní. Akákoľvek odchýlka od tohto usporiadania robí z jedinca vyvrheľa, 

vydedenca, individualistu a netímového hráča. Taký jedinec je perzekvovaný a 

vylúčený z možnosti viesť úspešnú existenciu (pseudo-existenciu). A takto 

v podstate prekvitá a takto je zachovávaný neživot negatívneho stavu a jeho ľudský 

neživot. Aby Som teda opätovne zopakoval, vždy, keď nejaké usporiadanie pravý 

život pozitívneho stavu alebo život ako taký umožňuje alebo činí uskutočniteľným, 

to isté usporiadanie by neživot negatívneho stavu a jeho ľudský neživot 

znemožňovalo; a naopak — nič v pseudo-prirodzenosti a pseudo-štruktúre neživota 

negatívneho stavu a jeho ľudského neživota by neumožňovalo pravý život 
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pozitívneho stavu alebo život ako taký. A toto sú fakty o všetkých príslušných 

pravých životoch a falošných neživotoch. Sú zakorenené v každej príslušnej sfére. 

 

A toto nás privádza k druhej záležitosti, ktorej by Som sa chcel letmo dotknúť. 

V procese predvídateľnej fabrikácie neživota negatívneho stavu a následnej 

fabrikácie ľudského neživota, predtým, ako bolo dovolené, aby sa uskutočnilo 

čokoľvek tohto škodlivého charakteru, a predtým, ako akékoľvek otázky týkajúce 

sa prípadnej reality alebo nereality pravého života pozitívneho stavu alebo života 

ako takého a pravého ,ja som‘ prenikli do mysle niekoho, bol vykonaný starostlivý 

výber obmedzeného počtu jedincov, ktorí by súhlasili nielen s tým, že položia 

všetky tieto príslušné otázky, ale že na ne aj zadovážia všetky príslušné, 

skúsenostné a realisticky presvedčivé odpovede. Ako vieš, títo jedinci sa stali 

samotnými pseudo-tvorcami. Keďže také otázky mohli byť pri ich rýdzom 

objavení sa položené len z pozície subjektívnej modality vnímania reality, ktorá 

súvzťaží s vonkajším aspektom sentientnej mysle, ako aj s vonkajším fyzickým 

vesmírom, dotyční jedinci boli pôvodne umiestnení v tom, čo je známe a čo sa 

nazýva vonkajší fyzický vesmír. Ako si pamätáš z Môjho Nového Zjavenia, len 

z tej pozície mohli byť také otázky položené alebo sa mohli vôbec objaviť, alebo 

im mohli prísť na um a mohli byť na ne poskytnuté odpovede. 

Keďže sa formulácia týchto otázok objavila v subjektívnej modalite vnímania 

reality, museli byť zodpovedané tiež v tejto špecifickej modalite. Ako si pamätáš, 

základnými charakteristikami tejto jednotlivej modality sú následnosť a 

pokračovanie alebo lineárne postupovanie, v ktorom sa všetko v čase a priestore 

odohráva postupne, takže jedna udalosť predchádza druhú a tá druhá nasleduje po 

tej predchádzajúcej. Tento spôsob manifestácie alebo odpovedí na všetky tie 

otázky určuje časový rámec, v ktorom je možné všetky odpovede na všetky tie 

otázky skúsenostne aktualizovať a realizovať. Preto v ľudskom ponímaní času a 

priestoru trvá niekoľko miliónov, či dokonca miliárd rokov, kým sú dané všetky tie 

odpovede. A, samozrejme, nakoľko je tento spôsob vnímania založený na 

konkrétnej a živej ilustrácii všetkého, na čo sú dávané otázky, aj odpovede sú 

poskytované nanajvýš konkrétnym, živým, faktickým a skúsenostným spôsobom. 

Kvôli faktu, že spočiatku bolo pseudo-tvorcov početne veľmi málo, preniknutie 

tých otázok do ich myslí, ktoré sa chystal položiť celý zvyšok sentientných entít 

v oboch modalitách bytia a existencie — v objektívnej i subjektívnej, alebo 

v pravom živote ako takom — bolo obmedzené vo svojom rozsahu len na tých pár 

zmienených jedincov. Vďaka tomuto usporiadaniu bola obrovská väčšina 

sentientných entít ušetrená nielen od nutnosti položiť tie otázky, ale vôbec aj od 

nutnosti preniknutia tých otázok do ich myslí. Musíte veľmi jasne pochopiť, že 

keby také otázky prenikli v tom istom čase/stave do všetkých existujúcich 

sentientných myslí bez výnimky a vylúčenia, čo sa malo už-už stať, na základe 

ohromného výronu energií pochybností a neistoty, obsiahnutých v takých otázkach, 

by všetci zahynuli. V tom prípade by sa stratil aj účel, kvôli ktorému Som stvoril 
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Moje Stvorenie. Keby sa stalo niečo tejto povahy, Moje celé Stvorenie by prestalo 

byť a existovať. Aby Som tejto dezintegrácii zabránil, dohodol Som sa spolu 

s veľmi malým počtom zmienených jedincov, že jedine oni dovolia, aby tie otázky 

prenikli do ich myslí, a následne nielenže položia tie otázky, ale nanajvýš živým, 

konkrétnym, skutočným a skúsenostným spôsobom na ne aj opatria všetky 

nevyhnutné a potrebné odpovede. A takto bolo úspešne zabránené zmienenej 

dezintegrácii. 

A teraz, v objektívnej modalite vnímania reality, kde je všetko diskrétne, 

simultánne a synchrónne, nakoľko sa odpovede na všetky možné otázky dejú v tom 

istom čase/stave, je nebezpečenstvo tejto možnej dezintegrácie obídené tým 

momentom, že plný dopad ničivých dôsledkov pociťovania takej neistoty a 

pochybností o realite pravého života pozitívneho stavu, o živote všetkých 

sentientných entít a o ich príslušných ,ja som‘ nemá dostatok času/stavu (toto je 

v ľudských obmedzených pojmoch veľmi ťažké vysvetliť!), aby spôsobil 

akúkoľvek škodu, pretože majú okamžité odpovede presne v tom istom čase/stave, 

ako sa tie otázky objavujú. V obidvoch modalitách je teda uplatnený faktor plnej 

prevencie. 

Takže, aby sa správne podarilo odpovedať na všetky otázky, ktoré mali byť už-už 

položené, pseudo-tvorcovia potrebovali vytvoriť situáciu porovnateľnú s tou, ktorá 

existovala vnútri pravého života pozitívneho stavu. Pozerajúc sa na to 

z kvantitatívnej perspektívy, otázkou bolo: Aký by bol najvhodnejší počet 

sentientných entít, s ktorými by bolo možné poskytnúť takú ilustráciu, 

demonštráciu a manifestáciu celého obsahu a významu všetkých tých odpovedí, 

aby všetkých a všetko plne uspokojili? Nakoľko spočiatku bolo na tento účel 

vybraných len veľmi málo jedincov, s takým počtom nebolo možné príliš veľa 

dosiahnuť. Aby tento problém obišli, pseudo-tvorcovia sa najskôr pokúšali 

presvedčiť toľké z existujúcich sentientných entít, aby sa pridali k ich veci, koľké 

len mohli. Pretože však mali v tejto konkrétnej snahe veľmi obmedzený úspech, 

museli prísť s odlišným opatrením. Počas experimentov za daným účelom uspeli 

po mnohých skúškach a chybách, ako vieš, vo fabrikácii početných tvorov a sub-

tvorov, ako aj samotných ľudí, ktorých počet bol taký veľký, ba dokonca oveľa 

väčší, ako počet tých, ktorí sa nachádzali v pravom živote pozitívneho stavu. 

Táto fabrikácia slúžila niekoľkým dôležitým účelom. Po prvé, bola tým pripravená 

veľmi presvedčivá situácia pre zodpovedanie jednej z otázok o prirodzenosti, 

štruktúre, dynamickosti a manifestácii pseudo-života alebo neživota ako takého — 

toho typu života alebo neživota, ktorý nevznikol v Mojom Absolútnom Stave a 

z Môjho Absolútneho Stavu. Po druhé, vedeckou požiadavkou platnosti a 

zmysluplnosti toho experiment je, že potrebujete mať porovnateľný počet tvorov, 

ktorý by sa rovnal, alebo ktorý by ďaleko prevyšoval počet pravých sentientných 

entít, ktoré už boli vo svojom vlastnom bytí a existencii. Menší počet by úplne 

anuloval akékoľvek výsledky takého experimentu. Po tretie, slúžila zobrazeniu 

vonkajšieho vedeckého prístupu hocakého experimentu, ktorý je — v porovnaní so 
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stavom poznania bez akéhokoľvek vonkajšieho vstupu — založený na kvantite, a 

nie na kvalite. Inými slovami, ak je prirodzenosť a štruktúra pravého života ako 

takého založená na kvalite nositeľov takého života, zvlášť a konkrétne na kvalite 

jedinečností, individualít a nekonečných odlišností ich ,ja som‘, v tom prípade 

v neživote negatívneho stavu a v jeho ľudskom neživote je treba všetko založiť na 

kvantitách, počtoch a štatistických pravdepodobnostiach. 

Toto je jasnou ilustráciou rozdielov medzi vnútorným prístupom a vonkajším 

prístupom. Postupujúc týmto kvantitatívnym spôsobom mohla byť presvedčivo a 

skúsenostne poskytnutá odpoveď na otázku o životnom štýle založenom na 

vnútrajšku a pochádzajúcom z vnútrajška na strane jednej, a životnom štýle 

založenom na vonkajšku a pochádzajúcom z vonkajška na strane druhej. Po štvrté, 

slúžila zobrazeniu a demonštrácii životného štýlu, ktorý je založený na princípe 

všeobecností, uniformity, rovnakosti a spoločných rysov, v porovnaní so životným 

štýlom, ktorý je založený na individualite, zosobnení, jedinečnosti a odlišnosti. 

Inými slovami, bolo to zobrazením a demonštráciou životného štýlu zakoreneného 

v ,egu‘ a vo všetkých jeho opovrhnutiahodných, príšerných, nemožných a tomu 

podobných rysoch a charakteristických črtách, v porovnaní so životným štýlom 

zakoreneným v ,ja som‘ a vo všetkých jeho láskavých, jemných, ohľaduplných a 

tomu podobných rysoch a charakteristických črtách. A po piate, slúžila zobrazeniu 

a demonštrácii faktu, že ak je kvalita schopná niečo dosiahnuť samotnou povahou 

svojej kvalitatívnej štruktúry a obsahu, bez príliš veľkého ohľadu na to, koľko je 

koho alebo čoho, v tom prípade kvantita je schopná dosiahnuť vôbec niečo vtedy, 

ak jej počet ďaleko prevyšuje požiadavky kvality. A nakoľko je počas experimentu 

vedeckou požiadavkou, aby všetky podmienky boli rovnaké, bez akejkoľvek 

odchýlky v čomkoľvek vôbec — inak by jeho výsledok bol neplatný — bolo nutné 

vzdať sa akýchkoľvek odlišností, individualít a jedinečností a uzavrieť akýkoľvek 

prístup k jedincovmu pôvodnému ,ja som‘. Namiesto neho bolo vyfabrikované 

,ego‘, ktoré dodalo všetkým pocit rovnakosti, uniformity, podobnosti a zhodnosti. 

Vyššie bolo uvedené, že akékoľvek také otázky a všetko, čo sa ich týkalo, sa mohlo 

objaviť len vo vonkajšom vesmíre a vo vonkajších mysliach sentientných entít, 

ktoré boli umiestnené v tom vesmíre. Toto vyhlásenie by mohlo byť interpretované 

ako kontradikcia k nášmu vyhláseniu, že tie otázky mali už-už preniknúť do 

zvyšku sentientných myslí, umiestnených na každom mieste a v každej dobe tak 

v objektívnej, ako aj v subjektívnej modalite vnímania a rozlišovania ich 

príslušných realít. Ako urovnáme toto zdanlivé protirečenie?  

Po prvé, pred aktiváciou negatívneho stavu a jeho ľudského pseudo-života 

existovala vzájomná spojitosť všetkých úrovní bytia a existencie, od 

najvnútornejšej duchovnej úrovne až po najexternejšiu fyzickú úroveň. Táto 

vzájomná spojitosť určovala faktor prenášania alebo šírenia informácií po celom 

Mojom Stvorení a do myslí všetkých sentientných entít. Takže akékoľvek otázky, 

ktoré by prenikli do akejkoľvek sentientnej mysle na akejkoľvek úrovni Stvorenia, 

by boli zaregistrované všetkými ostatnými sentientnými mysľami. Po druhé, ako si 
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pamätáš z predchádzajúcich Dialógov, každá sentientná entita bola vo vzťahu k 

sebe samej/samému umiestnená v kontinuálnej a postupnej modalite vnímania 

akýchkoľvek informácií či čohokoľvek iného. Inými slovami, každá sentientná 

entita sa nachádzala vo svojom vlastnom subjektívnom čase a priestore alebo 

v subjektívnom vnímaní reality. V tejto modalite máte dojem, že všetko vôbec 

začína na nejakom mieste a v nejakom čase a že to z bodu svojho pôvodu — keď 

sa to objaví v akejkoľvek sentientnej mysli — pokračuje postupným a nepretržitým 

spôsobom k všetkým ostatným sentientným entitám, v mysliach ktorých je ten jav 

zaregistrovaný a stáva sa svojou vlastnou realitou, alebo v našom prípade sa stáva 

formulovanou otázkou.  

Otázky, ktoré mali byť už-už položené, a pochybnosti a neistota, ktoré mali byť už-

už vyjadrené a zažívané, mohli na základe samotnej povahy ich obsahu vzniknúť 

len na najexternejšej úrovni Môjho Stvorenia, ako aj v najexternejších aspektoch 

sentientných myslí. Žiadna iná úroveň Môjho Stvorenia a žiadna iná úroveň 

sentientnej mysle by nemohla prísť s takými otázkami alebo mať tieto typy 

pochybností a neistoty. Jednoducho povedané, tieto ostatné úrovne boli umiestnené 

v stave poznania. Z takého stavu nepociťujete nijakú potrebu klásť takéto 

pochybovačné a neisté otázky. Kvôli vtedy existujúcej vzájomnej spojitosti 

všetkých a všetkého by sa však v momente, keby také otázky, pochybnosti a 

neistota prenikli do vonkajších myslí sentientných entít, umiestnených vo vonkajšej 

alebo fyzickej dimenzii, okamžite rozšírili po celom Stvorení a prenikli by do 

zvyšku sentientných myslí, umiestnených vo všetkých ostatných dimenziách. Keby 

sa malo stať niečo takého charakteru, v tom prípade by ich zničujúci dopad 

spôsobil totálnu dezintegráciu Môjho Stvorenia a všetkých sentientných myslí. Tie 

sentientné entity, ktoré boli v stave poznania, by z pozície svojho objektívneho 

alebo simultánneho a synchrónneho spôsobu vnímania nemohli zniesť protirečenie 

týchto dvoch stavov — stav poznania, a úplne súčasne stav nepoznania. 

Ako si pamätáš z vyššie uvedeného, aby Som tomuto zabránil, s vybranou 

skupinou ľudí Som vo vonkajšom vesmíre a v ich vonkajších mysliach vykonal 

zvláštne opatrenie, aby sa stali tými, ktorí položia tie otázky a vyjadria tie 

pochybnosti a neistotu, ako aj opatria všetky nevyhnutné a presvedčivé odpovede 

na ne. Súčasne, aby tá skupina ľudí pri svojej dohode opýtať sa a vyjadriť toto 

všetko nerozšírila a nezapísala na základe svojej vzájomnej spojitosti so všetkými a 

so všetkým niečo toho charakteru do zvyšku myslí všetkých sentientných entít, 

bolo nutné reštrukturalizovať existujúce usporiadanie, za ktorého pôsobili všetky 

dimenzie Môjho Stvorenia. Aby sa to vykonalo, vtedy existujúci cyklus 

času/stavu/procesu, atď., bol ukončený a začal sa nový cyklus, s úplne inou 

štruktúrou a usporiadaním. V tejto novej štruktúre a usporiadaní boli rôzne 

dimenzie Môjho Stvorenia dané do modality vzájomnej separácie a izolácie, aby 

čokoľvek, čo sa odohrávalo v jednej dimenzii, a zvlášť v pseudo-dimenzii Zóny 

Vymiestnenia, nepreniklo do žiadnych iných dimenzií bez náležitého, istého a 

bezpečného zachytenia všetkých vstupujúcich informácií. 
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Vo vzťahu k Zóne Vymiestnenia a k ľuďom na planéte Nula toto usporiadanie 

zašlo ešte ďalej v tom, ako si pamätáš, že všetko, čo sa dialo v ich sfére vplyvu, 

bolo urobené tak, aby to všetci v pravom Stvorení vnímali ako hieroglyfy, ktoré im 

nedávali žiadny zmysel. Opäť, všetko, čo im bolo potrebné a nutné pretlmočiť, 

bolo pretlmočené prostredníctvom Mojich špeciálnych agentov, príkladmi reakcií, 

správaní, skutkov, životného štýlu, atď., Mojich špeciálnych agentov. A takto bol 

zvyšok Môjho Stvorenia a všetky jeho príslušné dimenzie chránené pred 

zničujúcim vplyvom dôsledkov, výsledkov a následkov kladenia takých otázok, z 

vyjadrenia takých pochybností a neistoty, predsa však dostanúc všetky nevyhnutné 

odpovede, aby boli schopní porovnať všetko, čo je obsiahnuté v ich spôsobe 

pravého života a v ich ,ja som‘, s niečím, čo nemalo s nimi a s ich životom a ich ,ja 

som‘ nič spoločné. 

Musíte veľmi jasne pochopiť, že keby nebola v tomto cykle času/stavu/procesu, 

atď., nastolená existujúca separácia a izolácia rôznych úrovní Môjho Stvorenia, ako 

aj rôznych úrovní Zóny Vymiestnenia, v tom prípade by položené otázky a 

vyjadrené pochybnosti a neistota nevdojak prenikli do mysle každého tak v 

subjektívnej, ako aj v objektívnej modalite vnímania reality. Výsledkom tohto by 

bola zmienená dezintegrácia Môjho Stvorenia. Preto boli na základe predošlej 

dohody medzi Mnou a zmienenou malou skupinou ľudí, ktorí sú teraz nazývaní 

pseudo-tvorcami, krátko predtým, ako sa chystali položiť tie otázky a vyjadriť tie 

pochybnosti a neistotu, títo izolovaní a odlúčení od každého a od všetkého 

v Mojom Stvorení a daní do zvláštneho typu ochrannej sféry a atmosféry, ktoré by 

nedovolili šírenie a registrovanie týchto otázok, pochybností a neistoty v mysliach 

žiadnych iných sentientných entít. V biblickom vyjadrení bol tento proces izolácie 

a separácie označený ako ich vyhodenie do vonkajšej temnoty. Vonkajšia temnota 

bola, samozrejme, Zónou Vymiestnenia. Termín ,temnota‘ znamenala v tejto 

konotácii držanie všetkých ich otázok, pochybností a neistoty v modalite 

nedostupnosti pre všetkých ostatných, ktorí boli mimo tej temnoty alebo ktorí 

prebývali fakticky v pravom svetle. Ako vieš, nič, čo sa deje v temnote, nemôže 

nikto, kto je vonku z tej temnoty, vidieť. Pre zrak je nepreniknuteľná.  

Takže, kvôli postupnému a spojitému spôsobu vnímania reality v subjektívnom 

stave a položení každého, charakterizovanom subjektívnym časom a miestom, 

predtým, ako sa akékoľvek myšlienky, otázky, pochybnosti, neistota, pocity, či 

čokoľvek iné tohto charakteru chystá preniknúť do sentientnej mysle od niekoho, 

kto sa nachádza alebo kto je umiestnený vo svojom vlastnom subjektívnom čase a 

mieste, alebo niekde inde a v nejakom inom čase, tieto môžu byť izolované a 

separované takým spôsobom, že sa zabráni a zastaví ich prienik do toku vedomia 

všetkých ostatných sentientných entít. Naproti tomu, v objektívnej alebo diskrétnej, 

simultánnej a synchrónnej modalite vnímania akýchkoľvek takých faktorov sú 

správne odpovede na všetky také otázky, pochybnosti a neistotu sprístupnené 

presne v tom istom čase/stave, ako sa tie otázky, pochybnosti a neistota objavia, 

pretože ich prienik a zaregistrovanie v tej modalite sa deje v bezčasovom a 
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bezpriestorovom stave. Ako bolo uvedené predtým, kvôli tejto simultánnosti a 

synchrónnosti nemôže v dôsledku tohto usporiadania vzniknúť nijaká ujma, 

pretože v tomto stave a položení existuje súčasné poznanie všetkých odpovedí na 

akékoľvek také otázky, pochybnosti a neistotu alebo na čokoľvek, čo sa v tomto 

ohľade deje. 

Dúfam, Peter, že je toto vysvetlenie dostatočne jasné, aby si ty a všetci čitatelia 

týchto Dialógov plne chápali, o čom hovoríme v posledných pár Dialógoch. Tieto 

dôležité informácie potrebujú všetci v Mojom Stvorení a pseudo-stvorení ako 

integrálnu súčasť prípravy na ukončenie tohto cyklu času/stavu/procesu, na 

nastolenie prechodnej periódy a na zahájenie nasledujúceho cyklu času/stavu/ 

procesu, ktorého prirodzenosť štruktúra a manifestácia sa budú úplne líšiť od 

všetkého, čo sa nachádza v súčasnom cykle. Po prvé, a čo je najdôležitejšie, v 

nasledujúcom cykle budú kompletne a navždy odstránené všetky separácie, 

izolácie a zábrany či čokoľvek, čo v tomto cykle máte. A po druhé, nadchádzajúci 

cyklus nebude obsahovať vôbec nič, čo by sa čo i len vzdialene podobalo čomusi 

z neživota negatívneho stavu, z ľudského neživota a z ich ega.  

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za tieto zmysluplné informácie a zjavenie. Mne 

osobne dávajú dokonalý zmysel. Nuž, sme pripravení venovať sa otázkam Leilani? 

Pán Ježiš Kristus: Bolo Mi potešením, Peter, hovoriť o týchto dôležitých 

záležitostiach. A áno, sme pripravení. Daj sa do toho a polož jej otázky. 

Peter: Tu sú: ,Zdá sa, akoby mi moje telo dávalo informácie o tom, čo sa deje 

s mojím egom, a ja potom prosím Pána Ježiša Krista o pomoc pri odstraňovaní 

toho jednotlivého ego stavu. Som zvedavá, či tieto informácie chránia naše telá, 

nás ako predstaviteľov, pred tým, aby postupovali úplne opačným smerom ako môj 

duch a duša, ktoré sú v pozitívnom stave. Nenavrhujem metódu, ale skôr sa pýtam 

na náš vzťah k pohybu, k našim telám, ktorý redukuje negatívny vplyv našich tiel na 

nás. Okrem toho som zvedavá na kontakty, ktoré máme vedome alebo nevedome 

s bytosťami z pozitívneho stavu alebo s tajnými agentmi pozitívneho stavu. Sú 

zapojení do privodzovania konca tohto cyklu času/stavu/procesu, a ako? Je niečo 

ďalšie, čo potrebujeme vedieť o duchovnej hierarchii a o tom, ako sa nám 

prejavuje tu a teraz?’ Koniec otázok. Máš slovo. 

Pán Ježiš Kristus: Prvá časť otázky o informáciách, ktoré poskytuje telo o 

čomkoľvek, čo sa týka jedincovho ego stavu, je príliš individualizovaná a osobná. 

V tomto ohľade neexistuje žiadna celková, všetko zahrnujúca odpoveď, 

aplikovateľná na všetkých. Niektorí Moji predstavitelia to budú mať zariadené 

takto, a niektorí nie. Všetko to závisí od dohody, ktorá bola v tomto ohľade 

uzavretá ohľadom typu a charakteru zisťovania, ako funguje vlastné ,ego‘ a ako 

ovplyvňuje jedincov život. Jestvuje však určitá miera súvzťažnej vzájomnej 

spojitosti medzi typickým ľudským telom a jeho funkciou, a medzi typickým 

ľudským ,egom‘ a jeho funkciou. Ako si spomínaš, ľudské telo bolo pôvodne 
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vyfabrikované z ideí ziel a lží alebo, lepšie povedané, následkom potreby ilustrovať 

a demonštrovať prirodzenosť a štruktúru ľudského tela vo všetkých aspektoch jeho 

funkcie a jeho pominuteľnosť a dočasnosť v porovnaní s ostatnými typmi tiel a s 

tým, ako fungujú v pravom živote pozitívneho stavu. 

Súčasne bolo aj typické ľudské ,ego‘ vyfabrikované z ideí ziel a lží alebo, lepšie 

povedané, pre potrebu mať niečo, čo by sa totálne líšilo a bolo v protiklade 

k čomukoľvek, čo bolo obsiahnuté v pravom ,ja som‘, za účelom vyššie uvedeného 

porovnania a poučenia. V tomto ohľade môžete povedať, že funkcia ľudského tela 

závisí od funkcie ľudského ,ega‘ a funkcia ľudského ,ega‘ závisí do určitej miery 

od funkcie ľudského tela. Kvôli tomuto faktoru vzájomnej závislosti, aby sa 

ilustrovali tieto fakty, niektorí Moji predstavitelia (predtým Moji agenti) súhlasili, 

že vo svojich vlastných životoch tento faktor zobrazia. V tomto zmysle môžete 

povedať, že ich telá by im mohli poskytovať informácie o tom, čo sa deje s ich ego 

stavmi. 

Na druhej strane, ego stavy môžu určovať stav ľudského tela do tej miery, že ono 

reaguje na tie stavy v súlade s ich obsahom, povahou a dôvodmi, kvôli ktorým sa 

také stavy objavujú. V tomto jednotlivom zmysle teda niektorí z vás budú reagovať 

nie z pozície svojich tiel, ale z pozície svojich ég. Správne poznanie a pochopenie, 

že existuje taká vzájomná spojitosť medzi vaším egom a vaším fyzickým telom, by 

sa mohlo stať účinným nástrojom na postaranie sa nielen o vaše ego stavy — ktoré 

sú vždy negatívne a nenáležité — ale aj o vaše telesné stavy. Ego stavy môžu 

negatívne, škodlivým spôsobom ovplyvniť kondíciu a stav vášho tela, takže by 

mohlo ochorieť. Vediac toto dopredu, dokážete a môžete funkcie svojho ega držať 

na uzde takým spôsobom, že bude mať veľmi malý vplyv a dopad na váš osobný, 

individuálny, súkromný a telesný život.  

Ako teda z tohto faktu vidíte, akákoľvek vaša snaha držať na uzde a nedovoliť 

vášmu egu, aby akýmkoľvek spôsobom a štýlom ovládalo a riadilo váš každodenný 

život, by mohla mať veľmi pozitívny dopad nielen na váš celkový stav, ale v určitej 

obmedzenej miere aj na vaše telesné funkcie. Preto je pre vás výhodné, aby ste 

fungovali nie z pozície vášho ,smradľavého‘ ega, ale z pozície vášho pravého ,ja 

som‘, v ktorom je zakorenená vaša pôvodná prirodzenosť. 

Charakter vašich kontaktov s ostatnými sentientnými entitami bol počas týchto 

Dialógov opísaný veľakrát. Bolo tiež jasne uvedené, že v súčasnosti, za súčasne 

existujúcich podmienok a v rámci súčasnej fázy pokračujúceho posunu sa každý a 

všetko všade zameriava vo svojom celkovom úsilí na uzavretie alebo ukončenie 

tohto cyklu času/stavu/procesu. Ako bolo zjavené aj predtým v najnovších 

Dialógoch, aby mohlo byť také úsilie všetkých vo svojich výsledkoch efektívne a 

úspešné, koncu tohto cyklu, zahájeniu prechodného obdobia a otvoreniu 

nasledujúceho cyklu musia predchádzať dôležité informácie a zjavenie, obsiahnuté 

v Mojom Novom Zjavení, a najmä v týchto Dialógoch. Bez takých informácií a 

zjavenia, ktoré do tohto momentu neboli k dispozícii (a to sa týka najmä a zvlášť 
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záležitosti, prečo boli tie otázky položené; prečo boli vôbec pochybnosti a neistota 

schopné preniknúť do mysle každého; prečo bolo vôbec dovolené vynájsť, 

vyfabrikovať, aktivovať a uviesť do pohybu neživot negatívneho stavu a ľudský 

neživot s ich egami), by bolo akékoľvek také úsilie anulované. Neexistoval by 

žiadny vhodný základ, na ktorom by bolo možné budovať snahy všetkých uzavrieť 

alebo ukončiť tento cyklus času/stavu/procesu. Jednoducho povedané, bez takého 

poznania, informácií a zjavenia by neexistovala nijaká potreba ukončiť tento 

cyklus. V tom prípade by musel neživot negatívneho stavu, ľudský neživot a ich 

egá pokračovať vo svojej pseudo-funkcii, a preto by nemohla byť nastolená ani 

plnosť a kompletnosť pravého života pozitívneho stavu, alebo života ako takého.

  

Nuž, to, ako prebieha tento proces u ľudí v pozitívnom stave, nemôže byť 

z bezpečnostných dôvodov zjavené. Musíte veľmi jasne pochopiť, že v momente, 

ako by ste čítali tieto informácie o tomto ,ako‘, keď by boli zaznamenané v tomto 

jednotlivom Dialógu, počas toho, ako by ste ich čítali svojou vonkajšou mysľou, 

okamžite by sa stali vlastníctvom aj renegátov a ich poskokov. Z ich vlastnej 

pozície by mohli vynájsť všemožné ohavné prostriedky, aby, nakoľko je to len 

možné, hatili, rušili a bránili tým aktivitám alebo, lepšie povedané, ich dopadu na 

uzavretie tohto cyklu času/stavu/procesu, atď. 

Na základe zjavenia v Dialógu 127 však už predsa len poznáte niektoré aspekty 

tohto ,ako‘. Ako si z toho Dialógu pamätáš, prebieha proces zahajovania 

multidimenzionálnej a multivesmírnej diskusie. Charakter tejto diskusie sa priamo 

týka toho ,ako‘. Je to úplne prvý krok, veľmi dôležitý krok, v smere ukončovania 

alebo uzatvárania tohto cyklu času/stavu/procesu, atď. Možno by bolo dobré 

osviežiť si pamäť opätovným prečítaním si toho Dialógu. 

Pokiaľ ide o otázku, ktorá sa týka duchovnej hierarchie a toho, ako sa vám ukazuje 

tu a teraz; v tejto dobe a za súčasne existujúcich duchovných podmienok vo vašich 

vlastných individuálnych, súkromných, jedinečných a odlišných životoch nemohlo 

byť zjavené nič viac, než čo vám bolo doposiaľ oznámené. Musíte sa naučiť byť 

spokojní s akýmikoľvek informáciami, ktoré máte na každej križovatke svojho 

života k dispozícii. Nič ďalšie by vám v tejto jednotlivej dobe nedávalo nijaký 

zmysel. A nielenže by vám to nedávalo žiadny zmysel, ale mohlo by to 

predstavovať istý stupeň nebezpečenstva pre váš súčasný duchovný stav. Buďte 

teda vďační za to, čo je k dispozícii. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za tieto odpovede. Dúfam, že Leilani bude s nimi 

spokojná. Je ešte niečo, čo by Si nám chcel v tejto dobe oznámiť? 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Aj Ja dúfam, že Leilani bude s týmito 

odpoveďami spokojná. A áno, ešte je čosi, o čom by Som sa chcel stručne zmieniť. 

Približne pred rokom si ty, Peter, dostal zaujímavý list od jedného z čitateľov 

Môjho Nového Zjavenia (v tomto prípade z Austrálie — práve čítala Veľkú 

Knihu). Tá pani ťa v podstate obvinila, alebo nás oboch, že Moje Nové Zjavenie 
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nemá v sebe nijakú lásku. Podľa jej názoru je veľmi chladné a intelektuálne, bez 

akejkoľvek zmienky o Mojej Láske. Dôvod, prečo uvádzam tento fakt do vašej 

pozornosti v tomto konkrétnom čase, je ten, aby Som vás varoval alebo, lepšie 

povedané, aby Som vám pripomenul úmysel a motiváciu, s akými niektorí ľudia 

pristupujú k čítaniu Môjho Nového Zjavenia. 

Vždy, keď niekto prikročí k tomuto čítaniu z nejakých iných dôvodov než za 

účelom poznania pravdy kvôli pravde samotnej a než je skutočné poznanie Mňa 

v Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti, dopadne tak, že sa zablokuje alebo 

oslepne, takže neuvidí fakt, že najfundamentálnejšími princípmi, na ktorých je 

založené a postavené Moje Nové Zjavenie, sú — Moja Absolútna Božská Láska a 

Moja Absolútna Božská Múdrosť a všetky ich odvodeniny. Ak ktorýkoľvek čitateľ 

Môjho Nového Zjavenia vo všetkých jeho troch zdrojoch nie je schopný úplne 

jasne vidieť, že celé Moje Nové Zjavenie nepretržite odkazuje na tieto Moje 

najfundamentálnejšie duchovné princípy, ten jedinec je duchovne slepý a hluchý a 

jeho/jej prístup k jeho čítaniu bol vyložene postranný, nemajúc žiadny základ 

v túžbe poznať Moju Pravdu za účelom jej praktizovania kvôli Mojej Pravde 

samotnej. 

Tento faktor môžete využiť na to, aby ste vedeli, kto je kto — pokiaľ ide o 

záležitosti Môjho Nového Zjavenia. Dá sa očakávať, že niektorí ľudia budú chcieť 

čítať Moje Nové Zjavenie za nejakým iným účelom, než je poznanie a prijatie 

všetkého, čo je v ňom obsiahnuté. V tom prípade vôbec nepochopia, prečo vám 

bolo alebo je Moje Nové Zjavenie poskytnuté; a okrem toho, nebudú schopní 

vidieť hlavné princípy, na ktorých je založené a postavené Moje Nové Zjavenie. 

Toto je záležitosťou dávnejšie zmieneného faktu, že niektorí ľudia sú schopní 

vidieť veci, no nepoznávať ich; počuť veci, no nerozumieť im; aby nemohli byť 

v tomto jednotlivom čase spasení. 

Ktokoľvek, kto pristupuje k čítaniu Môjho Nového Zjavenia s postrannými 

pohnútkami, nemôže byť pomocou neho spasený. Len čítanie Môjho Nového 

Zjavenia kvôli samotným princípom, obsiahnutým v Mojom Novom Zjavení, môže 

každého uviesť do pozície, že bude tie princípy vidieť a počuť správne, aby 

mohla/mohol byť na ich základe spasená/ý zo svojej duchovnej slepoty a hluchoty. 

A toto je všetko, o čom Som sa chcel na konci tohto Dialógu zmieniť. A teraz, 

Peter, by Som odporúčal, aby sme pre dnešok skončili. Choď a oddýchni si.  

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za všetko, čo je obsiahnuté v tomto Dialógu. 
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Sto Tridsiaty Dialóg 

3. apríla 2000 

Peter: Pred pár dňami som dostal osem otázok, ktoré by podľa názoru tých, ktorí 

ich položili, mohli mať multiverzálny význam. Všetky tieto otázky prišli zo 

Slovenska — od štyroch rôznych ľudí. Podľa môjho názoru by odpovede na 

niektoré tieto otázky bolo možné ľahko vydedukovať zo všetkého, čo bolo 

doposiaľ zjavené v týchto Dialógoch a v Tvojom Novom Zjavení vo všeobecnosti. 

Obsah niektorých ďalších možno nie je vhodné zodpovedať kvôli bezpečnosti, 

alebo z nejakých iných dôležitých duchovných dôvodov, ako bolo naznačené 

napríklad v predošlom Dialógu (129). Nechám na Teba, aby Si rozhodol, či majú 

niektoré z týchto otázok dostatočný duchovný a multiverzálny význam na to, aby 

sa stali predmetom tohto jednotlivého Dialógu. Samozrejme, kým sa pustím do 

formulácie (prekladu) týchto otázok, chcel by som, aby Si prevzal vedenie a 

oznámil nám čokoľvek, o čom Si myslíš, že to v tejto konkrétnej dobe potrebujeme 

vedieť — ak je vôbec niečo. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si Ma požiadal, aby Som hovoril prvý. 

Chcel by Som sa letmo zmieniť o dvoch témach. Prvá sa týka niečoho, o čom si 

nedávno diskutoval s Heather. Týka sa to záležitosti pamätania si čohokoľvek 

vôbec, najmä však čohokoľvek pozitívneho a dobrého, čo sa odohráva počas tohto 

cyklu času/stavu/procesu vo vašich životoch alebo v životoch kohokoľvek, 

umiestneného kdekoľvek a v akomkoľvek čase v rámci tohto cyklu. Sú niektoré 

pozitívne a dobré výsledky prenosné do nasledujúceho cyklu? Alebo, môžu byť 

ponechané v otvorenej pamäťovej banke tých, ktorí budú prenesení do 

nasledujúceho cyklu? V tomto prípade vo vašej? 

Ako si pamätáš, v predošlých Dialógoch vám bolo naznačené, že vôbec nič nemôže 

byť prenesené alebo presunuté do nasledujúceho cyklu. Dôvodom tohto vyhlásenia 

je fakt, že všetko vôbec, čo sa deje a bude diať v rámci tohto cyklu, sa tým či oným 

spôsobom nejako týka a bude týkať neživota negatívneho stavu a ľudského 

neživota. Inými slovami, všetky aspekty tohto cyklu sú tým či oným spôsobom 

nakazené pseudo-bytím a pseudo-existenciou negatívneho stavu a ľudského 

neživota. Preto, aby dostal nasledujúci cyklus plnú príležitosť rozvinúť sa do svojej 

kompletnosti a úplnosti — pokiaľ ide o prirodzenosť pravého života pozitívneho 

stavu — bude nevyhnutné nedovoliť, aby bolo čokoľvek zo životov obyvateľov 

tohto cyklu prenesené alebo prevedené do nasledujúceho cyklu. Akékoľvek 

spomienky vôbec na prirodzenosť tohto jednotlivého cyklu by boli spomienkami 

týkajúcimi sa tým či oným spôsobom pseudo-bytia a pseudo-existencie neživota 

negatívneho stavu, ľudského neživota a ich ég. Také spomienky by mali rušivý 

vplyv na životy všetkých, ktorí by prebývali v nasledujúcom cykle.  

Pokiaľ ide o túto záležitosť, musíte si pamätať jeden významný fakt: Dokonca aj 

niečo veľmi pozitívne, alebo nejaké veľmi dobré a pozitívne výsledky v rámci 
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tohto cyklu by sa ešte stále týkali prirodzenosti, štruktúry, procesu, dynamiky a 

manifestácie špecifickosti tohto cyklu. Kvôli faktu, že tento jednotlivý cyklus bol 

naplánovaný s neživotom negatívneho stavu a s ľudským neživotom na pamäti, aby 

boli zodpovedané všetky otázky, rozptýlené všetky pochybnosti a neistota a aby 

bola daná všetkým príležitosť naučiť sa niečo dôležité pri porovnávaní s niečím 

úplne odlišným od toho, čo mali alebo majú, v tom zmysle by sa vôbec všetko, 

akokoľvek pozitívne alebo dobré, týkalo tejto jednotlivej prirodzenosti súčasného 

pokračujúceho cyklu. Pozerajúc sa na tieto záležitosti z tohto uhla, je jasné, že nech 

tieto faktory alebo spomienky zvažujete akýmkoľvek spôsobom, nech by boli 

akokoľvek pozitívne alebo dobré, ponechať ich v otvorených pamätiach 

obyvateľov tohto cyklu by nevdojak viedlo aj k vybaveniu si všetkého, čo sa týka 

neživota negatívneho stavu a ľudského neživota. Koniec koncov, nech je 

akokoľvek, vaše dobré skutky a výsledky, všetky vaše snahy v tomto ohľade sa v 

ich konečnom zmysle a význame týkajú tak či onak eliminácie negatívneho stavu 

v jeho nie-živej kondícii a ľudského neživota s ich egami.  

Ako si však pamätáš, všetko vôbec, čo každý jedinec dosiahol v rámci tohto cyklu, 

nech bol, je a bude situovaný alebo umiestnený kdekoľvek a v akomkoľvek čase, je 

a bude zachované v Univerzalite-Toho-Všetkého, pre večné poučenie o tom, čo si 

nikdy nezvoliť a aký nikdy nebyť; ako aj pre poučenie o všetkých úspechoch, 

skutkoch, činoch, správaniach, postoji a o všetkom ostatnom, čo viedlo k eliminácii 

neživota negatívneho stavu, ľudského života a ich ég. Preto, keby vyvstala potreba 

uviesť do pozornosti niekoho čokoľvek z jeho/jej minulosti vôbec, čo sa týka tohto 

cyklu, v tom prípade by dotyčný vstúpil do Univerzality-Toho-Všetkého a 

opätovne by zažil alebo si spomenul na všetko, čo by bolo treba opätovne zažiť 

alebo na čo by si bolo treba spomenúť v tomto ohľade. Vždy, keď vstúpite do sféry 

a atmosféry Univerzality-Toho-Všetkého, v tom stave ste úplne izolovaní a 

separovaní od všetkých alebo od všetkého, kto/čo sa nachádza alebo býva vnútri 

toho nového cyklu. Súc v takom stave izolovanosti a separácie, vaše spomenutie si 

na všetko vôbec, čo sa týka tohto cyklu, by nemalo nijaký nepriaznivý vplyv na 

zvyšok jeho obyvateľov. 

Ako vieš, všetko, čo sa týka tohto cyklu, by kvôli jeho primárne negatívnej 

konotácii malo rušivý dopad na mysle obyvateľov nového cyklu. Preto každý, kto 

vstúpi do Univerzality-Toho-Všetkého, sa ocitne v stave separácie a izolácie od 

zvyšku, aby zabránil objaveniu sa alebo výskytu týchto rušivých zážitkov. Na 

druhej strane, ako si pamätáš, štruktúra, prirodzenosť, dynamika a manifestácia 

predchádzajúcich a nasledujúcich cyklov, ktoré neobsahujú nič, čo sa týka neživota 

negatívneho stavu, ľudského neživota a ich ég, by mohli byť ponechané 

v otvorenej pamäti alebo spomienkach každého. Keď vstupujú do Univerzality-

Toho-Všetkého z pozície všetkých ostatných cyklov, okrem súčasného cyklu, 

nevstupujú do stavu separácie a izolovanosti. Preto by ich spomienky nemali na 

nikoho nijaký rušivý vplyv. Také spomienky by v skutočnosti všetci uvítali, 

pretože by obohatili ich individuálne životy — v čisto pozitívnej konotácii, 
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neobsahujúc nič, čo sa týka negatívneho stavu a ľudského neživota — na základe 

procesu zdieľania takých spomienok s nimi. 

V podstate jediné, čo je prenosné alebo prevoditeľné do nasledujúceho cyklu, je 

každého jedinečnosť, individualita a odlišnosť a pocit a vnímanie bytia svojím 

vlastným ,ja som‘, aj keď v úplne odlišnej konotácii, obsahu a význame. Také 

stavy, ako je individualita, jedinečnosť, odlišnosť, pocit a vnímanie svojho 

vlastného ,ja som‘, neobsahujú ani len vzdialene nič negatívne alebo škodlivé. 

V skutočnosti majú len čisto pozitívnu konotáciu. Preto sú ponechané do večnosti 

bez akejkoľvek zmeny. Jediné, čo sa ohľadom nich stále mení alebo bude meniť, je 

ich obsah, význam, konotácia, manifestácia, dynamika a proces. V tomto 

konkrétnom zmysle nebude v nich nič rovnaké.  

Druhá záležitosť, ktorej by Som sa chcel dnes ráno dotknúť, je čosi, čo sa týka 

predpovedí súdneho dňa. O tejto záležitosti sme už diskutovali v rámci týchto 

Dialógov a inde. V súčasnosti je však namieste istá pripomienka ohľadom toho. 

Ako si si všimol z toho, čo sa deje v Ugande, predpoveď konca sveta, ako ho 

poznáte, na 31. december 1999 alebo na samý začiatok roku 2000, viedla 

k tragédii, pri ktorej boli zabití alebo sa zabili, nech už to či ono, všetci členovia 

tohto kultu súdneho dňa (ich počet presiahol 1000). Prečo vám pripomíname túto 

nepríjemnú udalosť? Aby sme podčiarkli vyhlásenie Môjho Nového Zjavenia, po 

prvé, že každá jedna predpoveď o čomkoľvek je vždy negatívneho pôvodu; po 

druhé, že také predpovede môžu viesť k veľmi tragickým výsledkom; a po tretie, 

tie predpovede, ktoré sa týkajú scenárov súdneho dňa, sa doteraz nikdy nesplnili.  

Alebo, vezmite si napríklad predpovede globálnej, celoplanetárnej katastrofy, ku 

ktorej malo dôjsť 1. januára 2000 kvôli počítačovej poruche. Nanešťastie, dokonca 

aj niektorí Moji predstavitelia sa dali oklamať týmto jednotlivým scenárom 

súdneho dňa, prepadnúc panike, napriek faktu, čo im o tom bolo naznačené 

v našom Dialógu 23, v prvom diele Dialógov s Pánom Ježišom Kristom. Vybehli 

von a nakupovali všemožné zásoby a tovar, robiac radosť obchodníkom, ktorí 

využili túto taktiku strachu, vnútenú im všetkými tými prognostikmi, a ktorí si len 

napchali svoje vrecká peniazmi, ktoré pomíňali všetci tí, ktorí verili tejto 

jednotlivej predpovedi. Aký bol teda výsledok tejto predpovede? Ako vieš, vôbec 

nič sa nestalo. A nielenže sa vôbec nič nestalo, ale tie krajiny a tí jedinci, ktorí 

urobili veľmi málo alebo neurobili vôbec nič ohľadom zmien vo svojich počítačoch 

a neminuli tie milióny, alebo dokonca miliardy dolárov, ako to urobili USA, 

nezaznamenali vôbec nijakú poruchu. Jediné, čo museli vo svojich starých 

počítačoch urobiť, bola manuálna zmena dátumov. 

Ako vidíte z týchto príkladov, také predpovede sú pascami nastavenými silami 

negatívneho stavu, aby chytili ľudí alebo tých, ktorí im veria, vložiac všetku svoju 

dôveru do čohosi, čo prichádza z vonkajška, držiac ich tak nepretržite vo 

vonkajšku, aby nemali nijakú túžbu alebo sklon počúvať svoje vnútro. Pokiaľ sú 

sily negatívneho stavu úspešné v držaní ľudí vo vonkajšku, tým momentom 
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zabezpečujú neobmedzené pokračovanie neživota negatívneho stavu, ľudského 

neživota a ich ég. Túžba a potreba mať také predpovede a držať sa tých predpovedí 

pramení z ,ega‘. V pravom ,ja som‘ nie je obsiahnuté nič toho charakteru. 

V pravom ,ja som‘ jestvuje totálne a absolútne spoľahnutie sa na Moju Božskú 

Prozreteľnosť, ktorá vás vždy vedie do stavu vášho vnútra alebo vnútrajška a ktorá 

pripravuje všetky veci takým spôsobom, aby vám poskytla všetko potrebné 

z hľadiska vášho večného pokračovania; ako aj z toho hľadiska, čo je pre vás 

najlepšie z pozície vášho pravého ,ja som‘, a nie z pozície vášho ,ega‘, ktorého 

túžby a snahy sú pre váš pravý život škodlivé. Toto je dôvod, prečo každý 

v negatívnom stave a v ľudskom neživote alebo pseudo-živote tak veľmi obľubuje 

všetky tie predpovede.  

Aby ste sa na základe týchto faktov vyhli chyteniu sa do pascí síl negatívneho 

stavu, ako Moji praví predstavitelia by ste nikdy nemali žiadne také predpovede 

alebo to, čo predpovedajú, brať do úvahy. Vierou v také predpovede a tým, že 

budete ohľadom nich niečo robiť, napokon podporujete vec negatívneho stavu. A 

nielen to, ale na základe takých skutkov ste náchylní fungovať nie z pozície vášho 

pravého ,ja som‘ alebo z pozície pravého života pozitívneho stavu, ale z pozície 

vášho ,ega‘, a tým z pozície negatívneho stavu. Dôsledky tejto tendencie, ktorá sa 

vtedy prejavila aj zo strany niektorých Mojich predstaviteľov, by mohli byť veľmi 

nepríjemné, spôsobiac im všemožné osobné problémy.  

Kvôli týmto faktorom sa vám ako Mojim pravým predstaviteľom odporúča, ak si 

tak zvolíte svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou, aby ste dali ľuďom okolo 

vás, ako aj všetkým, ktorí sú s vami spojení z ostatných dimenzií a pseudo-

dimenzií, úplne iné príklady, príklady, ktorými ilustrujete a demonštrujete, aké to 

je alebo aký je výsledok všetkého, ak sa nespoliehate na také predpovede, nech sú 

akékoľvek, ale na Moju Božskú Prozreteľnosť. Také názorné príklady a ukážky sú 

veľmi dôležitými aspektmi vašich rolí a úloh, ktoré ste sa dohodli realizovať počas 

žitia v ľudskom neživote na planéte Nula. Pokiaľ počúvate a pokiaľ sa riadite 

takými predpoveďami, priečite sa tejto role a úlohe a namiesto toho dávate všetky 

svoje pozitívne a dobré energie, ktoré sú potrebné pre prácu Veľkej Aliancie, veci 

síl negatívneho stavu. A to nechcete, však?  

A toto je všetko, o čom Som dnes chcel hovoriť. V tomto momente, Peter, môžeš 

pokračovať sformulovaním otázok v mene Slovákov. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto veľmi aktuálnu pripomienku. Dovoľ, aby 

som začal otázkou, ktorú položil Jozef Polomský (toto je jediná otázka, ktorá bola 

položená v angličtine). Otázka znie: Ak sa my, Tvoji predstavitelia, správame 

veľmi pozitívne (bez viditeľných negatívnych chýb), mohli by byť na základe tohto 

excelentného správania niektorí ľudia natoľko ovplyvnení, že by v relatívne 

krátkom časovom období (týždne alebo mesiace) dramaticky zmenili svoj postoj 

voči Novému Zjaveniu? Napríklad, že by začali byť voči nemu aspoň úctiví a 

tolerantní? 
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Pán Ježiš Kristus: Odpoveď na túto otázku bude nejednoznačná. Je to áno i nie. 

Tu hovoríme o krátkodobom dopade takého správania, a nie o dlhodobom (viac 

než len mesiace). Všetko to závisí od toho, z akej pozície pristupujete k odpovedi 

na takú otázku. Z typickej ľudskej pozície a z pozície krátkosti času by odpoveď 

znela, že to všetko závisí od každého ľudského jedinca. Tento aspekt je veľmi 

individualizovaný a zosobnený. To znamená, že v niektorých prípadoch by sa to 

mohlo stať tak, a v niektorých prípadoch by sa to tak nestalo. Z pozície večného 

pokračovania všetkých však také príklady vášho pozitívneho správania, založeného 

na Mojom Novom Zjavení, môžu byť a budú využité po ich odchode z planéty 

Nula a po príchode do duchovného sveta. Takže, neprehliadajte túto možnosť, aj 

keby vaše pozitívne správanie snáď nemalo nijaký dopad na potrebu zmeniť 

čokoľvek v týchto ľuďoch, pokiaľ žijú na planéte Nula. Vaše správanie by bolo 

v tomto ohľade využité v onom čase, nie však v období ich pobytu na tejto planéte. 

Na druhej strane, vezmite do úvahy tento faktor: V prípadoch niektorých 

manželských partnerov, aký jedinec ste boli alebo do koho sa zaľúbili, alebo s kým 

sa zosobášili v čase, keď ste si ich brali? V tom čase ste boli úplne iná osoba, 

majúc všetky znaky typického ľudského tvora s vaším ,ego‘ svetonázorom. Oni sa 

zamilovali a brali si ten typ osoby, a len ten typ osoby, a žiadny iný. Čo sa teda 

stane, ak ste sa náhle pod vplyvom Môjho Nového Zjavenia kompletne a úplne 

zmenili, takže z tej osoby, do ktorej sa zaľúbili a následne sa s ňou zosobášili, 

nezostalo takmer nič, alebo vôbec nič? V tomto prípade vás už viac vôbec 

nepoznávajú. Preto vás chcú späť takých, akí ste boli vtedy, keď sa do vás 

zamilovali a keď si vás následne zobrali. A keď sa nevraciate späť k tomu, akí ste 

bývali, váľajú celú vinu na Moje Nové Zjavenie a stávajú sa voči nemu veľmi 

rozhorčení a odmietaví. A nielen to, ale môžu sa rozzúriť ohľadom čohokoľvek, čo 

je v ňom obsiahnuté, ako aj ohľadom vášho správania a všetkých tých nových a 

odlišných ľudí, s ktorými sa stýkate. Nuž, v takých prípadoch nejestvuje z ich 

strany nijaká túžba alebo potreba akceptovať vaše nové správanie ako čosi dobré a 

pozitívne a adekvátne zmeniť svoj postoj voči vám, ako aj voči Môjmu Novému 

Zjaveniu, začnúc ho rešpektovať a tolerovať. Koniec koncov, vy nie ste tá istá 

osoba, ktorú milovali a mali radi. Keďže už viac nie ste tá istá osoba, nemôžu vás 

už viac milovať alebo rešpektovať. Nezabúdajte, prosím, že v takých prípadoch sa 

zamilovali do negatívneho stavu vo vás a zosobášili sa s negatívnym stavom vo 

vás. Milovali teda negatívny stav vo vás. Len čo sa vzdáte negatívnych aspektov 

svojej prirodzenosti, nezostáva už viac vo vás nič, čo by mohli milovať alebo čo by 

si mohli vážiť. 

Nikdy nezabúdajte, že z ich pohľadu — kvôli ich zosobnenému a 

individualizovanému negatívnemu stavu — vnímajú vaše nové pozitívne správanie 

a postoj ako negatívne, a vaše predošlé správanie a postoj vnímali ako pozitívne. 

Toto je prevrátená pozícia negatívneho stavu. A pretože k vašim pozitívnym 

zmenám alebo, podľa ich názoru, k vašim negatívnym zmenám, došlo pod 

vplyvom Môjho Nového Zjavenia a na základe vášho následného prijatia jeho ideí 
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a princípov do svojho života, z toho dôvodu považujú všetko, čo je obsiahnuté 

v Mojom Novom Zjavení, tiež za veľmi negatívne a deštruktívne. Takíto ľudia nie 

sú v žiadnom prípade pripravení alebo nebudú dlhú dobu pripravení, vo väčšine 

prípadov až kým neopustia planétu Nula, vidieť svetlo vašich pozitívnych zmien a 

vášho nového životného štýlu, alebo vidieť, o čom všetkom je Moje Nové 

Zjavenie. V takých prípadoch, pokiaľ váš manželský partner naďalej bráni alebo 

podstatne zasahuje do vášho angažovania sa v Mojom Novom Zjavení, a preto robí 

váš život nešťastným, máte vždy možnosť voľby ukončiť taký vzťah. V tom 

prípade by to len znamenalo, že váš vzťah vyčerpal svoju užitočnosť, poslúžil 

svojmu účelu a pokračovanie v jeho udržiavaní by neslúžilo nijakému dobrému 

účelu pre nikoho, kto by v ňom bol zaangažovaný. 

Samozrejme, pokiaľ sa sami ocitnete v tejto konkrétnej kritickej situácii, kvôli 

vašej individualizovanej a zosobnenej povahe vášho vzťahu v tomto ohľade sa vám 

odporúča, aby ste sa obrátili na Mňa vo svojich myšlienkach, pocitoch a intuícii, či 

čomkoľvek, čo máte, a aby ste Ma poprosili, aby Som vás obdaril správnym 

náhľadom, aby ste mohli určiť najvhodnejší smer konania, ktorý potrebujete nabrať 

v súvislosti s vašou situáciou s vaším manželským partnerom alebo priateľom, 

alebo kýmkoľvek, kto vám spôsobuje tieto typy problémov. A toto je všetko, čo 

možno o tejto situácii povedať. Môžeš pokračovať, Peter, položením ďalšej otázky. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto zmysluplnú odpoveď. Ďalšia otázka 

(otázky) prichádza od Aleny. Jej otázky sú zložitejšie. Dokonca som si nie istý, či 

môžu byť za súčasne existujúcich duchovných podmienok zodpovedané. Tu sú 

(prekladám ich): Pokiaľ by to bolo možné, môžeme mať bližšie a detailnejšie 

informácie o vzťahu nejakého človeka na planéte Nula k dimenziám Zóny 

Vymiestnenia (vzťah pravého ,ja som‘ k nim, ako aj vzťah ,ega‘ k nim). Po druhé, 

ako sa prejavujú vzájomné interakcie dimenzií Zóny Vymiestnenia s pravými 

duchovnými rodinami v pozitívnom stave na duchovnej, duševnej a fyzickej úrovni 

ľudských entít na planéte Nula? A po tretie, mohol by Si niečo vysvetliť o 

integrácii rôznych dimenzií, ako by sa to mohlo týkať našej doby?  

Pán Ježiš Kristus: Ako si pamätáš z mnohých vyhlásení v Mojom Novom 

Zjavení, a najmä v týchto Dialógoch, multidimenzionálne interakcie sa z vášho 

konca alebo z planéty Nula dejú väčšinou bez vášho vedomého uvedomenia. Sú 

dve pozície, z ktorých dochádza k takým interakciám. Z pozície ľudského ,ega‘ 

dochádza k interakcii medzi jedincovým egom a rôznymi oblasťami alebo 

dimenziami Zóny Vymiestnenia. Z pozície jedincovho pravého ,ja som‘ dochádza 

k interakcii medzi jeho ,ja som‘ a rôznymi oblasťami alebo dimenziami 

pozitívneho stavu. Toto vyhlásenie musíte chápať tak, že jestvuje veľa aspektov tak 

vášho ,ja som‘, ako aj vášho ,ega‘. Každý z ich aspektov je spojený s odlišnou 

oblasťou alebo dimenziou pozitívneho stavu, respektíve Zóny Vymiestnenia. 

Prirodzenosť alebo charakter každého takého aspektu súvzťaží s prirodzenosťou 

alebo charakterom tej jednotlivej dimenzie, ktorá v sebe nesie východiskové 

faktory, z ktorých sa akýkoľvek taký aspekt vôbec stáva svojou vlastnou realitou. 
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V tomto zmysle akákoľvek taká jednotlivá dimenzia obsahuje vo svojej 

prirodzenosti niečo, čo je príbuzné, alebo čo je dokonca pôvodcom možnosti 

objavenia sa akéhokoľvek takého aspektu. Aby akýkoľvek taký aspekt 

manifestoval svoju vlastnú prirodzenosť alebo aby bol tým, čím je a aký je, musí 

byť kvôli tejto príčinnej príbuznosti spojený so svojou príslušnou dimenziou, 

z ktorej čerpá nevyhnutné energie pre svoju manifestáciu v živote každého. 

Keďže charakter alebo prirodzenosť každej takej dimenzie sú určené charakterom 

alebo prirodzenosťou jej obyvateľov, každý umiestnený na planéte Nula je spojený 

s tými obyvateľmi, ktorí napájajú alebo poskytujú stimuly nielen preto, aby sa taký 

aspekt vôbec objavil, ale aj aby sa manifestoval vo svojom najplnšom možnom 

rozsahu, ako aj aby poskytol nevyhnutnú a rozhodujúcu spätnú väzbu svojmu 

príčinnému zdroju. Táto situácia alebo vzájomná spojitosť spĺňa požiadavku 

zákona príčiny a následku a zákona spätnej väzby. Ich vzájomná spojitosť udržuje 

možnosť ich bytia a existencie (pre ,ja som‘ jedinca) alebo pseudo-bytia a pseudo-

existencie (pre ,ego‘ jedinca). Z pozície Zóny Vymiestnenia a ľudí na planéte Nula 

sa táto interakcia deje vo väčšine prípadov na nevedomej úrovni. Z pozície Môjho 

Stvorenia a jeho pozitívneho stavu je taká vzájomná spojitosť z ich strany vždy 

vedomá. Z ľudskej strany sa to deje, až na úbohé výnimky, bez ich vedomého 

uvedomenia. 

Ako si pamätáš, jedným z hlavných dôvodov, prečo sa deje väčšina takých 

interakcií medzi vaším pseudo-svetom a ostatnými svetmi a pseudo-svetmi vo 

väčšine prípadov bez ľudského vedomého uvedomenia, je to, aby bolo ľuďom a 

ostatným tvorom a sub-tvorom neživota negatívneho stavu zamedzené, aby sa 

dozvedeli akúkoľvek pravdu o pravej prirodzenosti pozitívneho stavu, ako aj pravej 

prirodzenosti negatívneho stavu. Keby mali vedome vedieť o pravej prirodzenosti 

oboch, ani negatívny stav vo všetkých jeho aspektoch, ani ľudský neživot by 

nemali príliš veľkú možnosť prežiť dlhšie časové alebo nie-časové obdobie. 

Z pozície jedincovho ,ja som‘ vytvárajú všetky aspekty toho ,ja som‘  vo vzťahu 

k Zóne Vymiestnenia v tej Zóne určité prvky individuality, jedinečnosti a 

odlišnosti, zakorenené v tom ,ja som‘, a prvky pravého života pozitívneho stavu 

alebo života ako takého, ktoré všetkým v Zóne Vymiestnenia umožňujú, aby 

prežili alebo aby boli tým, čím a kým sú. Bez takých prvkov by nikto a nič v tej 

Zóne nemohol fungovať alebo prežiť ani zlomok sekundy. Samozrejme, ako bolo 

uvedené vyššie, v tej Zóne si nikto vedome neuvedomuje, že také zaopatrenia sú 

pravým zdrojom ich pseudo-života alebo neživota. A toto je jednou z dôležitých 

pravých funkcií ,ja som‘ — pokiaľ ide o jeho interakcie s rôznymi dimenziami 

Zóny Vymiestnenia a ich obyvateľmi. 

Na druhej strane, z pozície ľudského ,ega‘ dochádza k jeho interakciám s rôznymi 

pseudo-dimenziami Zóny Vymiestnenia a jej obyvateľmi za účelom zachovania 

možnosti, aby sa také ,ego‘ vôbec objavilo. Bez jeho napájania všetkým tým, čo je 

obsiahnuté v obyvateľoch tých pseudo-dimenzií, by typické ľudské ,ego‘ nemalo 
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nijakú oporu alebo schopnosť prejaviť svoju opovrhnutiahodnú povahu. Len na 

základe spojenia s tými pseudo-dimenziami a ich príslušnými obyvateľmi je vôbec 

ľudské ,ego‘ schopné objaviť sa a fungovať. Ak to teda porovnáme, zatiaľ čo pravé 

,ja som‘ poskytuje všetky nevyhnutné prvky a ingrediencie neživotu negatívneho 

stavu, ľudskému životu a ich egám, aby mohli vôbec fungovať (ako aj, čo je 

najdôležitejšie, na vytvorenie priaznivých podmienok pre konečnú konverziu 

všetkých tých, ktorí sa nachádzajú v tých neživotoch, do pozitívneho stavu), 

ľudské ,ego‘ závisí vo svojej funkcii a prejave od všetkého, čo je poskytované 

obyvateľmi tých pseudo-dimenzií. Ľudské ,ego‘ súčasne poskytuje veľmi nutnú a 

potrebnú spätnú väzbu svojmu príčinnému zdroju alebo všetkým pseudo-

dimenziám Zóny Vymiestnenia, aby pokračovali vo svojich stimuloch a motivácii 

zvečňovať neživot negatívneho stavu, ľudský neživot a ich ,egá‘. Opäť, vo 

všetkých týchto prípadoch sa všetky interakcie za týmto účelom dejú bez ich 

príslušného vedomého uvedomenia. 

Vzájomná interakcia všetkých pseudo-dimenzií Zóny Vymiestnenia s členmi 

pravých duchovných rodín v pozitívnom stave a to, ako ovplyvňujú duchovnú, 

duševnú a fyzickú úroveň ľudí na planéte Nula, závisí výlučne od ich príslušného 

poslania, roly, úlohy či čohokoľvek, čo v tomto ohľade majú. Toto je úplne 

individualizovaný a zosobnený faktor vo vzťahu ku každému jedincovi, jeho/jej 

pravej duchovnej rodine a tomu, ako interagujú s pseudo-dimenziami Zóny 

Vymiestnenia. Preto možno zjaviť alebo chápať veľmi málo z toho, čo by 

obsahovalo všetko zahrnujúce pravidlá, platné pre všetkých. Jediné, čo o tom 

možno povedať, je to, že členovia pravej duchovnej rodiny niekoho, nech je ten 

ľudský jedinec ktokoľvek, fungujú vo vzťahu k pseudo-dimenziám Zóny 

Vymiestnenia takým spôsobom, aby držali na uzde, nakoľko je to len možné, 

negatívny dopad na duchovnú, duševnú a fyzickú úroveň každého ľudského 

jedinca, v rámci dohody, ktorú má so Mnou, pokiaľ ide o jeho rolu, poslanie, 

pozíciu a úlohu. Inými slovami, jednou z najdôležitejších funkcií členov jedincovej 

pravej duchovnej rodiny je zabezpečiť, že sa nestane nič, čo by sa vymykalo alebo 

čo by bolo mimo, alebo čo by bolo nad rámec tejto dôležitej dohody; alebo čo by si 

vyžadovalo dodatočné dohody alebo modifikácie, alebo dodatky k pôvodnej 

dohode. Ako vieš, jedným z cieľov členov pseudo-dimenzií Zóny Vymiestnenia je 

vnútiť každému niečo, čo by sa vymykalo alebo čo by bolo mimo, alebo čo by bolo 

nad rámec počiatočnej dohody. Keby v uskutočnení čohosi takéhoto uspeli, 

porušilo by to slobodu voľby všetkých, ktorí učinili a uzavreli také dohody. V tom 

prípade by tí i tí zahynuli. Jednou z mnohých funkcií členov vlastnej duchovnej 

rodiny je strážiť alebo zabrániť, aby sa udialo čokoľvek takého zničujúceho 

charakteru. 

Pokiaľ ide o prosbu o nejaké vysvetlenie ohľadom integrácie rôznych dimenzií, 

vaša ľudská myseľ by nemohla pochopiť nič viac, než čo bolo doposiaľ v tomto 

ohľade zjavené v Mojom Novom Zjavení, a najmä v týchto Dialógoch. Okrem 

toho, z bezpečnostných dôvodov by bolo duchovne nebezpečné vedieť o tejto 



Dialóg 130 

- 333 - 

integrácii viac. Jediné, čo možno o tejto záležitosti povedať, je to, že Nový Vesmír 

a jeho členovia poskytujú všetky nevyhnutné prostriedky a spôsoby pre 

uskutočnenie sa takej integrácie. Ako to robia, nemôže byť v tejto dobe zjavené. 

V tomto ohľade by sa vám radilo, aby ste poprosili členov Nového Vesmíru, ktorí 

sú k vám pripojení, aby vám vysvetlili zo svojej vlastnej pozície, ak môžu, ako 

dosahujú tento cieľ. A toto je všetko, čím možno na Alenkine otázky odpovedať. 

Peter: Ďakujem Ti za tieto odpovede. Ďalšie otázky prišli od Josefa Beneša. Jeho 

otázky sú nasledovné: Najskôr by chcel vedieť viac o pojme SLOBODA a o tom, 

ako je ponímaný v pozitívnom stave, v negatívnom stave a na planéte Nula. Druhá 

otázka: Si Ty, Pán Ježiš Kristus, zodpovedný a povinný skladať účty za Svoje 

skutky len Sebe Samému/Samej, alebo Si nejakým spôsobom zodpovedný aj 

Svojmu Stvoreniu (to je zaujímavá otázka!)? Tretia otázka: Neustále sa stretávame 

so zhoršovaním podmienok v našich životoch — v súlade s tým, o čom nás 

informujú Dialógy: choroby, financie, zamestnanie a rôzne iné ťažkosti duchovnej, 

duševnej a fyzickej povahy. Bude tento trend pokračovať až do doby nášho 

odvolania z planéty Nula? Sú tieto problémy v súlade s Tvojím vyhlásením vo 

Veľkej Knihe, ktoré uvádza, že nie naše problémy budú ovládať nás, ale my ich 

budeme mať pod našou kontrolou? Koniec otázok.  

Pán Ježiš Kristus: Záležitosť slobody bola obšírne prediskutovaná vo Veľkej 

Knihe, ako aj v týchto Dialógoch. Slovo ,sloboda‘ je vzájomne zameniteľné so 

slovami ,sloboda voľby‘. Ako vieš, pojem ,sloboda‘ je definovaný a určený 

duchovným princípom, ktorý riadi každý aktuálny časový cyklus. Ako tiež vieš, 

v konečnom zmysle Ja som Absolútna Sloboda Sám/Sama v Sebe, Sám/Sama od 

Seba, Sám/Sama Osebe a Sám/Sama zo Seba. Preto každého, koho tvorím, tvorím 

výlučne z pozície tej slobody. Na žiadnom inom základe nie je stvorenie Stvorenia 

a stvorenie všetkých umiestnených v ňom možné. Toto je pozícia pravého života 

pozitívneho stavu alebo života ako takého. Ako si však pamätáš, súčasný cyklus 

času/stavu/procesu je riadený veľmi špecifickým a nezvyčajným duchovným 

princípom, ktorý umožňuje koexistenciu pozitívneho stavu a negatívneho stavu a 

jeho ľudského pseudo-života. Preto každý v Mojom Stvorení, ako aj každý 

v negatívnom stave a v ľudskom živote počas celej svojej histórie súhlasil, zo 

svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby, čiže zo SLOBODY, ktorá mu je vrodená, že 

bude po dobu trvania tohto cyklu obmedzený a limitovaný, čo sa týka jeho úplnej a 

kompletnej slobody. Dôvodom tejto slobodnej voľby bol fakt, že keby s týmto 

usporiadaním nesúhlasil, nikdy by nebolo možné vynájsť, aktivovať, manifestovať 

alebo uviesť do pohybu nič z negatívneho stavu, z jeho pseudo-života, z ľudského 

neživota, ani ich egá. Na základe samotnej povahy tejto slobody, o čo pri nej ide, 

by táto nedovolila, aby bolo zavedené čokoľvek iné než pravý život pozitívneho 

stavu alebo život ako taký. 

Paradoxom tejto situácie je však fakt, že len na základe niekoho slobodnej vôle a 

slobodnej voľby alebo na základe niekoho slobody bolo vôbec možné vynájsť a 

aktivovať negatívny stav. V tomto ohľade môžete povedať, že v negatívnom stave 
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je sloboda ukazovaná a zobrazená v ich slobodnej voľbe nebyť slobodní. Slobodne 

sa rozhodli obmedziť sa a ohraničiť vo všetkých aspektoch svojho pseudo-života 

alebo neživota. Odtiaľ teda sloboda nebyť slobodný. V ľudskom neživote, nakoľko 

je finálnym produktom pseudo-tvorivého úsilia negatívneho stavu, každý, kto sa do 

neho inkarnuje, slobodne súhlasil s tým, že bude obmedzený aj vo všetkých 

aspektoch ľudského života. V tomto zmysle, keďže ľudia svojou slobodnou vôľou 

a voľbou súhlasili s tým, že budú fungovať zásadne a výlučne z pozície svojho ega, 

súhlasili aj s tým, že v rámci svojho ľudského neživota nebudú mať vôbec žiadnu 

slobodu. Pokiaľ sú umiestnení a pokiaľ fungujú v rámci parametrov ľudského 

života, nemôžu byť slobodní, pretože základom, na ktorom stojí ľudský neživot, 

ako aj celý neživot negatívneho stavu, je nevyhnutnosť, a nie sloboda voľby. Ich 

sloboda sa prejavuje vo fakte, že sa z nejakých svojich vlastných veľmi dôležitých 

duchovných dôvodov slobodne rozhodli, že zatiaľ a len počas svojho vlastného 

osobného života nebudú slobodní. V tomto ohľade sú viazaní dohodou ilustrovať a 

demonštrovať prirodzenosť života, alebo fakticky neživota, ktorý nevznikol 

v Stave Mojej Absolútnej Slobody. 

Ako si pamätáš, aby bol vynájdený a aktivovaný negatívny stav a jeho neživot vo 

všetkých ich aspektoch a prejavoch, bolo nutné prísť s odlišným usporiadaním, než 

existovalo v pravom živote pozitívneho stavu alebo v živote ako takom, ktoré je 

založené na slobode. V tomto ohľade bola v subjektívnom časovom rámci alebo 

v subjektívnom moduse vnímania reality jednou z otázok, ktoré sa chystali 

preniknúť do sentientnej mysle, otázka a s ňou spojené pochybnosti a neistota: Ako 

vôbec mohli vedieť, či sú slobodní a či je základom ich života skutočne 

SLOBODA, ak nemali nič iné, s čím by mohli porovnať svoj takzvaný slobodný 

život alebo svoju slobodu, niečo, čo nie je z takého života a čo by nemalo takú 

slobodu. Ako si pamätáš z predošlých Dialógov, bola vybraná malá skupina 

jedincov, ktorí súhlasili s tým, že položia tú otázku a že na ňu zadovážia nutnú 

odpoveď, vyfabrikovaním neživota, založeného na opaku toho, na čom bol 

založený alebo vybudovaný pravý život. Spočiatku musel byť však tento akt aktom 

ich vlastnej slobodnej vôle a slobodnej voľby, alebo aktom v stave ich vlastnej 

slobody. To, že následne potrebovali túto slobodu obmedziť a ohraničiť a vnútiť 

svojim fabrikáciám úplne odlišný životný štýl, iný než je životný štýl kohokoľvek 

v pozitívnom stave, je úplne iný príbeh. 

Na druhej strane, vo sfére pravého života pozitívneho stavu alebo života ako 

takého je sloboda všetkých plne zachovaná s ich slobodným rozhodnutím a voľbou 

mať mnoho skrytých, utajených, obmedzujúcich a ohraničujúcich faktorov, ktoré 

ich chránia pred vplyvom a prijatím neslobodného negatívneho stavu a jeho 

ľudského neživota. Ako teda z tohto usporiadania vidíte, v rámci tohto cyklu 

času/stavu/procesu, pokiaľ trvá, dokonca ani v pozitívnom stave nemôže byť ešte 

kvôli určitým obmedzeniam prejavu a kvôli určitým obmedzeniam plnosti a 

kompletnosti zažívania slobodného života pozitívneho stavu vyjadrená pravá 

sloboda, taká, aká by mala byť. Úplná sloboda je možná len v úplnom a 
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kompletnom živote pozitívneho stavu. Ako vieš, taký úplný život ešte nebol 

aktivovaný, aby bola všetkým ďalším formám a podobám neživota daná príležitosť 

zobraziť a demonštrovať, aký nebyť, čo si nevoliť, ako sa nesprávať a ako 

neponímať slobodu a život ako taký. Len potom, ako bude tento ťaživý a biedny 

neslobodný neživot eliminovaný, bude možné zaviesť a naplno zažiť úplnú 

slobodu. Avšak, ešte raz, musí byť zvolená na základe slobodnej vôle a voľby 

každého, potom, ako bude na základe tej istej slobodnej vôle a voľby zrušená 

voľba neživota negatívneho stavu, ľudského neživota a ich ég. A takýmto 

spôsobom môžete ponímať záležitosť slobody na všetkých úrovniach bytia a 

existencie, pseudo-bytia a pseudo-existencie a ľudského neživota. 

Vo sfére každého typu života alebo neživota, a najmä vo sfére ľudského neživota, 

je však sloboda voľby vždy zachovaná. Toto vyhlásenie musíte chápať 

nasledovným spôsobom: Len čo ste vstúpili do ľudského neživota, alebo ak ste 

umiestnení v neživote negatívneho stavu, musíte si splniť svoje dohody alebo 

záväzky, ktoré ste uzavreli svojím pôvodným slobodným rozhodnutím a slobodnou 

vôľou predtým, ako ste do nich vstúpili a obmedzili sa na základe faktora 

dodržiavania takej dohody alebo súhlasu, ktoré ste sa dohodli na seba prevziať. 

V tomto prípade, pokiaľ taká dohoda alebo súhlas, alebo dodatočné modifikácie 

akýchkoľvek aspektov takej dohody alebo súhlasu ešte stále prebiehajú, nie je v 

tom možné až do momentu ich vypršania nič meniť. Na druhej strane, nech sa vo 

svojej pozícii nachádzate v akejkoľvek modalite života alebo neživota, môžete 

slobodne reagovať na svoje položenie mnohými odlišnými spôsobmi. Môžete 

napríklad prijať alebo odmietnuť čokoľvek, čo sa nachádza v Mojom Novom 

Zjavení; môžete Ma prijať alebo odmietnuť ako jediného pravého Boha; môžete 

prijať alebo odmietnuť to, že sa budete správať, konať alebo nadväzovať vzťahy 

s kýmkoľvek alebo s čímkoľvek buď z pozície pozitívneho stavu, zakoreneného vo 

vašom pravom ,ja som‘, alebo z pozície negatívneho stavu alebo vašej typickej 

ľudskej prirodzenosti, zakorenených vo vašom ,egu‘; môžete slobodne zotrvať 

v akomkoľvek manželskom alebo nemanželskom vzťahu dovtedy, dokedy chcete; 

môžete odísť zo svojho postu v práci, kedy len chcete; môžete reagovať na vaše 

životné problémy buď tak, že im podľahnete a že vás budú ovládať, alebo sa s nimi 

naučíte vo všetkej pokore, skromnosti a poníženosti boriť bez toho, aby ste 

nadávali a sťažovali sa, že ich máte alebo zažívate. Voľba je vaša. Tak isto aj 

dôsledky. A môžete robiť mnoho ďalších vecí buď pozitívnym, alebo negatívnym 

spôsobom. V tomto zmysle je vaša sloboda plne zachovaná. Toto sú alternatívy, 

ktoré sú v akomkoľvek živote alebo neživote k dispozícii. 

Ako vieš, Moje inkarnovanie sa na planétu Nula umožnilo, sprístupnilo a učinilo 

uskutočniteľnými tieto alternatívy pre všetkých v ľudskom neživote a v neživote 

negatívneho stavu. V pravom živote pozitívneho stavu boli tieto alternatívy vždy k 

dispozícii a použiteľné. Napokon, vždy Som bol s nimi a v nich. S obyvateľmi 

neživota negatívneho stavu, ľudského neživota a s ich egami to však tak nebolo. 

Preto, pokiaľ im neboli sprístupnené nijaké iné alternatívy, žili svoj neživot 
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z donútenia a nutnosti, bez akéhokoľvek pocitu slobodnej vôle a slobodnej voľby. 

Taký pocit bol uplatňovaný len spočiatku, v čase, keď sa na základe dovolenia 

rozhodli vynájsť, aktivovať a manifestovať neživot vo všetkých jeho aspektoch a 

podmienkach. Potom odvrhli všetko, čo mali so Mnou alebo s Mojím pozitívnym 

stavom spoločné. A pretože Ja a Môj pozitívny stav fungujeme len na princípe 

slobody, tým, že odmietli Mňa a Môj pozitívny stav, odmietli aj slobodu ako takú. 

Tento typ slobody, ktorý riadi súčasný cyklus času/stavu/procesu a ktorý sa veľmi 

zreteľne a ilustračne manifestuje a demonštruje vo sfére ľudského neživota, možno 

nazvať relatívnou slobodou. Avšak skutočná sloboda — TÁ SLOBODA — vo 

svojej plnosti a kompletnosti, ako je obsiahnutá v Mojej Absolútnej Prirodzenosti, 

nebude k dispozícii až do konca tohto cyklu času/stavu/procesu. Len v budúcom 

cykle sa natrvalo uskutoční jej plná manifestácia a realizácia. Povaha a štruktúra 

nezvyčajného duchovného princípu, ktorý riadi tento cyklus, by neumožnila plnú 

manifestáciu tohto typu nerelatívnej slobody, ktorá pramení priamo z Mojej 

Absolútnej Slobody. 

Odpovedajúc na druhú otázku, o Mojej zodpovednosti a povinnosti skladať účty, 

malo by byť úplne jasné, že ak je každý zodpovedný a povinný skladať účty za 

všetko, čo robí a ako a akým spôsobom si plní svoje záväzky, rolu, úlohu a články 

našej vzájomnej dohody, potom, čo myslíte, odkiaľ prichádzajú alebo pochádzajú 

také pojmy a podmienky, ako zodpovednosť a povinnosť skladať účty? Z Môjho 

Absolútneho Stavu Zodpovednosti a Povinnosti Skladať Účty. Len pouvažujte o 

niečom, čo ste stvorili faktorom svojho osobného úsilia. Váš osobný výtvor závisí 

vo všetkých aspektoch svojej manifestácie od vás. Po prvé, ste zodpovední a 

povinní skladať účty sami sebe, za všetko, čo tvoríte alebo produkujete, a po druhé, 

ste zodpovední a povinní skladať účty svojmu výtvoru, za to, že zabezpečíte, aby 

mal všetky nevyhnutné potreby pre svoju patričnú manifestáciu a funkciu. 

Takže, odpovedajúc na otázku Josefa Beneša, je jasné, po prvé, že Som 

zodpovedný a povinný skladať účty Sebe, za všetko, čo robím, tvorím alebo 

ustanovujem; a po druhé, že Som úplne súčasne zodpovedný a povinný skladať 

účty Svojmu Stvoreniu, v tom zmysle, že na nepretržitej báze zabezpečím všetky 

nevyhnutné podmienky, požiadavky a príležitosti pre hladký chod Môjho 

Stvorenia, pre jeho nepretržité skvalitňovanie, obohacovanie, rast, dopĺňanie o 

nové a pre stále tvorenie niečoho nového a odlišného, aby Moje Stvorenie nikdy 

nevyčerpalo stimulačné, tvorivé a podnetné faktory, na základe ktorých môže byť 

tým, čím je a na základe ktorých môže plniť svoj účel, kvôli ktorému bolo vôbec 

stvorené. 

Pokiaľ ide o tretiu Josefovu otázku, v určitom zmysle je to žiadosť o predpoveď 

budúcnosti. Je pravda, že ako sa negatívny stav blíži k svojmu pseudo-víťazstvu na 

planéte Nula, podmienky vo všetkých aspektoch jeho pseudo-života alebo neživota 

sa neustále zhoršujú. Nuž, v osobných životoch vás, ako Mojich prvých 

predstaviteľov, také zhoršovanie alebo útrapy, nech by boli akékoľvek, či už 
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duchovné, duševné, fyzické, materiálne, profesijné, spoločenské, pracovné, alebo 

akékoľvek vôbec, môžu, alebo aj nemusia trvať po zvyšok vašich životov na 

planéte Nula. Toto je veľmi individualizovaná a zosobnená záležitosť. Úplne to 

závisí od vašich volieb a dohôd ohľadom toho, ako má prirodzene prebiehať váš 

život na planéte Nula a akým druhom zážitkov a strádaní budete vystavení. 

V niektorých prípadoch môžu také problémy pokračovať do momentu vášho 

odvolania z planéty Nula. V iných prípadoch by mohli byť len dočasnou situáciou, 

pokiaľ sa neuskutoční alebo úspešne nedosiahne nejaké dôležité poučenie, 

ilustrácia a demonštrácia. Tak či onak, všetky vaše problémy závisia od charakteru 

a obsahu dohody, ktorú ste uzavreli so Mnou pred vaším inkarnovaním sa na 

planétu Nula. 

Ako bolo uvedené vyššie, to, ako budú tieto problémy ovplyvňovať váš osobný 

život, závisí od vašej slobodnej vôle a voľby reagovať na ne buď z pozície vášho 

,ega‘, čo je pozíciou negatívneho stavu, alebo z pozície vášho pravého ,ja som‘, čo 

je pozíciou pozitívneho stavu alebo Mojou pozíciou. Pri reakcii na svoje problémy 

máte tieto dve možnosti voľby. Ak budete reagovať z pozície svojho ľudského 

,ega‘, v tom prípade budú problémy ovládať váš život a vy budete ubiedení a 

nešťastní, nech bude akokoľvek. Na druhej strane, ak budete reagovať z pozície 

svojho pravého ,ja som‘, ktoré pramení zo Mňa, budete svoje problémy ovládať a 

budete mať nad nimi kontrolu. Táto druhá možnosť voľby neznamená, že budete 

oslobodení od akýchkoľvek problémov. Ako si pamätáš z Veľkej Knihy, pokiaľ 

ste, takpovediac, v ľudskej koži, vždy budete mať nejaké problémy a ťažkosti. 

V tomto ohľade je rozhodujúce, ako zvládate svoje problémy a aký máte k nim 

postoj. Ak sa ohľadom nich neustále sťažujete a ste nešťastní a ubiedení, v tom 

prípade vás vaše problémy zavalia a vy sa stanete ich otrokmi. Na druhej strane, ak 

prijmete vo všetkej skromnosti, poníženosti a pokore nutnosť mať také problémy, 

uznajúc fakt, že vaše problémy napokon slúžia nejakému dobrému účelu; napríklad 

poskytovaniu nejakého dôležitého poučenia všetkým o spôsoboch a štýloch, ako sa 

boriť so svojimi problémami a čo to znamená mať ich, v tom prípade budete ich 

pánmi, a nie ich otrokmi. Takže ešte raz, voľba je vaša; a tak isto aj dôsledky. A 

toto je všetko, čo Som chcel uviesť ako odpoveď na Josefove otázky. Môžeš 

pokračovať, Peter, a položiť ďalšiu otázku. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za tieto zmysluplné odpovede. Ďalšia otázka 

prichádza od Borisa Bellu. Počas sexuálneho styku v pozitívnom stave sa objaví 

idea, ktorú obdaríš životom, čo má za následok zrod troch sentientných entít: jednej 

v duchovnom svete, jednej v intermediárnom svete a jednej vo fyzickom svete. 

Ako sa navzájom ovplyvňujú, ako sú v súčasnosti zjednotené a aký druh vplyvu 

majú na Tvojich predstaviteľov na planéte Nula (ak sme vo svojom duchu a duši 

v pozitívnom stave)? Ako fungujeme v súčasnosti ako multidimenzionálne entity? 

Aký bude v tejto oblasti vývoj v novom cykle času/stavu/procesu, za plnosti a 

kompletnosti pozitívneho stavu vo vzťahu k uvoľneniu nového duchovného 
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aspektu prameniaceho z Teba? Budú tieto tri entity fungovať v novom cykle ako tri 

nezávislé entity, alebo sa stanú jednou entitou? Koniec otázky.  

Pán Ježiš Kristus: Niektoré aspekty tejto otázky si vyžadujú predpoveď 

budúcnosti. Odpovede na takéto druhy aspektov nemožno dať nikdy. Prečo? 

Pretože to všetko závisí od toho, aké druhy volieb v tomto ohľade vykoná každý 

zaangažovaný na všetkých úrovniach. Z vašej pozície, z pozície subjektívnej 

modality vášho subjektívneho času a miesta sú také veci totálne nepredvídateľné, 

pretože voľby, ktoré sa týkajú toho času/stavu, ešte neprenikli do toku 

multivesmírneho vedomia. Okrem toho, Môj Nový Duchovný Aspekt, ktorý bude 

riadiť nasledujúci cyklus, nebol ešte uvoľnený. Pokiaľ je to takto, o prirodzenosti, 

štruktúre, dynamike a spôsobe manifestácie nasledujúceho cyklu času/stavu/ 

procesu a o tom, ako bude v ňom vykonané umiestnenie všetkých, nemožno nič 

povedať. Nezabúdajte, čo bolo o tom povedané vo Veľkej Knihe. Pred ukončením 

tohto cyklu a predtým, ako sa začne aktivácia plnosti a kompletnosti pravého 

života pozitívneho stavu, bude zahájená prechodná perióda, počas ktorej dôjde 

k dlhému obdobiu konzultácií a diskusií, ktoré sa budú obšírne a do hĺbky zaoberať 

záležitosťami prirodzenosti, štruktúry, dynamiky a procesu nadchádzajúceho cyklu. 

Pokiaľ ide o tri entity a o to, ako dochádza k procesu ich interakcie a integrácie, 

všetko to závisí od ich individuálnych, jedinečných a odlišných pozícií; od 

prirodzenosti, štruktúry, dynamiky, procesu a manifestácie ich jedinečných, 

odlišných a individuálnych ,ja som‘; a od roly, poslania a úlohy, ktorú sa dohodli 

manifestovať alebo v ktorej sa dohodli byť. Každé také tri entity fungujú v rámci 

parametrov týchto požiadaviek v súlade so štruktúrou a obsahom idey, z ktorej boli 

stvorené. Tá idea vo svojej prirodzenosti a štruktúre definuje a určuje aj to, ako 

každá z týchto troch entít interaguje a ako sú vo svojej funkcii zjednotené. Aj to, 

ako sa navzájom ovplyvňujú, závisí od obsahu a účelu a je určené obsahom a 

účelom, kvôli ktorým sa taká idea vôbec objavila. Nakoľko je každá taká idea vo 

svojej prirodzenosti, štruktúre, účele a cieli nekonečne odlišná, nejestvuje spoločný 

menovateľ, ktorý by vám mohol poskytnúť správne a realistické vysvetlenie toho, 

ako fungujú, ako interagujú alebo ako sú zjednotené. Jediným spoločným 

menovateľom, ktorý majú všetky také idey, je to, že slúžia spoločnému dobru a že 

všetky prispievajú svojimi jedinečnými, individuálnymi a odlišnými aspektmi 

k jednote, jednotnosti, súdržnosti a harmónii všetkých v Mojom Stvorení. 

Váš pomer k takým trom entitám a to, ako vás ovplyvňujú alebo ako sa 

ovplyvňujete navzájom, závisí opäť od vášho vlastného špecifického poslania, roly, 

úlohy a pozície a od spoločného cieľa a účelu, ktoré všetci máte, ak sú vôbec 

nejaké. Nakoľko všetko, čo vy alebo ony robíte, slúži tak či onak konečnému cieľu 

eliminácie a trvalého odstránenia neživota negatívneho stavu, ľudského neživota a 

ich ég, v tom zmysle s nimi všetkými neustále interagujete. Táto interakcia sa 

odohráva v rámci parametrov Veľkej Aliancie, ktorej funkcia a účel vám boli 

vysvetlené v predošlých Dialógoch. Z bezpečnostných dôvodov a z niektorých 

ďalších dôležitých dôvodov nemožno o tom nič viac povedať. Nuž, nakoľko je 
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každá sentientná entita v tej trojici jedinečnou, odlišnou a individuálnou entitou a 

nakoľko bola každá z nich stvorená z odlišného aspektu zmienenej idey, z toho 

dôvodu sa nemôžu nikdy stať jednou jedinou entitou. Ich individualita, jedinečnosť 

a odlišnosť, zakorenená v ich vlastnom singulárnom ,ja som‘, bude zachovaná do 

večnosti a ony budú vždy fungovať ako tri nezávislé a slobodné sentientné entity. 

A toto je všetko, čo možno ako odpoveď na Borisovu otázku v tejto dobe povedať. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoju odpoveď. Ako vieš, včera som dostal 

otázku od Michaela Maldonada. K jeho otázke boli priložené nejaké obrázky, 

znázorňujúce určité postavenie určitých kreslených entít, ktoré údajne dávali 

znamenia toho, že jediným správnym náboženstvom na tejto planéte je islam a že 

jediným pravým Bohom je Alah. Jeho otázka znie nasledovne: Budú nejakí noví 

nasledovníci a čitatelia Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista? Mne sa zdá, že ,nie‘. 

Sme ,poslední mohykáni‘? A keď budeme všetci odvolaní, zostanú len skrytí 

predstavitelia? Chcel by Si sa venovať tejto záležitosti v tomto Dialógu? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, chcel. Venujme sa najskôr záležitosti tých takzvaných 

znamení, ktoré údajne potvrdzujú pravdivosť a jedinú pravdu, obsiahnutú 

v islamskom náboženstve. Pamätáte sa, čo Som povedal farizejom, keď odo Mňa 

žiadali, aby Som im ukázal nejaké vonkajšie znamenie, aby Som doložil Svoje 

vyhlásenia o tom, kto Som? Čo Som im odpovedal? Že im nebudú dané vôbec 

nijaké znamenia. Dôvod, prečo Som to povedal, bol ten, že akékoľvek vonkajšie 

znamenia sú len vonkajšej povahy a ako také, pretože sú vonkajšej povahy, sú 

z negatívneho stavu. Pretože sú z negatívneho stavu, sú vždy vnucujúce. Nútia 

jedinca, aby prijal alebo aby uveril niečomu z donútenia, a nie na základe slobody 

voľby. V tomto ohľade teda môžete s istotou povedať, že akékoľvek také znamenia 

naznačujú presný opak: Dokazujú lživosť a zlobu akéhokoľvek náboženstva, ktoré 

hľadá potvrdenie svojej pravdivosti v takých vonkajších znameniach.  

Michael Maldonado má úplnú pravdu vo svojom predpoklade, že také znamenia sú 

zúfalými pokusmi tých náboženstiev zotrvať vo svojich zlách a lžiach a polapiť do 

svojej pasce naivných a ľahkoverných ľudí, ktorí vyhľadávajú také znamenia a 

dôkazy. Pointa je však v tomto ohľade oveľa hlbšie. Tu ide o Pána Ježiša Krista — 

o Mňa. Ako vidíte, sily negatívneho stavu — renegáti a ich poskokovia — 

vynakladajú všemožné úsilie, aby ľudí odvrátili alebo odohnali odo Mňa — Pána 

Ježiša Krista. Toto zničujúce úsilie je integrálnou súčasťou pseudo-víťazstva 

negatívneho stavu na vašej planéte. 

Ako si pamätáš z predošlých vyhlásení v Mojom Novom Zjavení, hlavným 

znamením tohto víťazstva je popieranie Mojej Božskosti; popieranie toho, že Som 

jediný pravý Boh; a že Som učinil Svoje Božské ľudským a Svoje Ľudské 

Božským; a že Som získal Svoju Novú Prirodzenosť, zakorenenú v tom, čo 

znamenajú a obsahujú slová ,Pán Ježiš Kristus‘. Takže, jestvuje nejaké lepšie 

náboženstvo alebo náboženstvá, než je islam alebo budhizmus, alebo hinduizmus, 

alebo akékoľvek iné nekresťanské náboženstvá, ktoré môžu tak dobre slúžiť 
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tomuto účelu? A pretože si sily negatívneho stavu veľmi dobre uvedomujú, ako 

ľudia zúfalo túžia a ako vyhľadávajú všemožné viditeľné znamenia ako potvrdenie, 

že skutočne existuje nejaký Boh a stará sa o nich, poskytujú ľuďom také 

nepotrebné, no veľmi presvedčivé znamenia. Pokiaľ ide o kresťanské náboženstvá 

a ich početné sekty, nemajú ďaleko od tých ostatných, lebo Ma považujú za 

jednorodeného Syna Božieho, nie však za pravého a jediného Boha. Okrem toho, 

nedávno sa medzi nasledovníkmi kresťanských náboženstiev objavila tendencia 

uzatvárať kompromisy s ostatnými náboženstvami, prostredníctvom ich falošných 

a duchovne zničujúcich proklamácií, že Som bol len osvietená obyčajná ľudská 

bytosť a že väčšinu Mojich vyhlásení, ktoré sú zaznamenané v štyroch Evanjeliách, 

Som nikdy neučinil. 

Ako teda z týchto faktov vidíte, každý, kto prijme také vonkajšie znamenia ako 

nesporné potvrdenie pravdivosti toho či onoho náboženstva, stáva sa tým 

momentom nasledovníkom alebo podporovateľom neživota negatívneho stavu, 

ľudského neživota a ich príslušných ég. Musíte veľmi jasne pochopiť, že všetky 

túžby, požiadavky, tendencie, očakávania či čokoľvek, čo v tomto ohľade máte, 

mať také vonkajšie znamenia alebo dôkazy o pravdivosti čohokoľvek, a nielen 

Boha vyfabrikovaného na podobu a obraz príslušného náboženstva, pramení zo 

samotnej prirodzenosti ,ega‘. Nakoľko, ako si spomínate, ego bolo vyfabrikované 

z ideí čistých ziel a lží, ktoré idey sú vždy zakorenené vo vonkajšku alebo vonku, 

všetko, čo sa tomuto egu prezentuje, musí byť prezentované z vonkajška alebo 

zvonka. Odtiaľ teda potreba vonkajších znamení a vonkajších zázrakov. Na 

základe logickej dedukcie tejto situácie, nakoľko vonkajšok alebo zovňajšok je 

zakorenený v čistých zlách a lžiach a nakoľko ego je schopné akceptovať len to, čo 

je zlé a lživé, akékoľvek také znamenia, zázraky a prostriedky potvrdzovania 

čohokoľvek sú napokon zlé a lživé. Buďte teda veľmi opatrní a nechyťte sa do 

týchto pascí negatívneho stavu. Také znamenia môžu byť v súčasnej dobe veľmi 

presvedčivé a ťažko vyvrátiteľné. Napokon, ako viete, obrázky, znamenia a 

čokoľvek tohto charakteru hovorí miliónkrát hlasnejšie než akékoľvek slová. 

Na základe tohto faktora sa Môj múdry a opatrný predstaviteľ nikdy nechytí do 

tejto pasce. A nielen to, ale Môj pravý predstaviteľ bude jasne vidieť, že akékoľvek 

také vonkajšie znamenia a zázraky sú zavádzajúce, priečiace sa jedincovej 

skutočnej slobode voľby. Všetci Moji praví predstavitelia na planéte Nula spoznajú 

pravý účel takých znamení a zázrakov. Pre nich budú tieto znamenia a zázraky 

slúžiť ako nesporný dôkaz, že pochádzajú od síl negatívneho stavu a že každý, kto 

je nimi zaslepený a kto ich prijme ako potvrdenie pravdivosti čohokoľvek, je 

otrokom alebo predstaviteľom neživota negatívneho stavu. Nedajte sa teda, prosím 

vás, oklamať nijakými takými znameniami alebo zázrakmi. V tejto dobe vývoja, s 

tým, aké je všetko v duchovnom svete, na planéte Nula a vo všetkých oblastiach 

alebo dimenziách Zóny Vymiestnenia, je zdroj takých znamení a zázrakov vždy zlý 

a falošný. Buďte si vedomí týchto faktov!  
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Nuž, odpovedajúc na Michaelovu otázku: Niektoré jej aspekty si žiadajú, aby Som 

predpovedal budúcnosť. Ako vieš, to nemožno urobiť, kvôli obrovskému množstvu 

možností a volieb, pred vykonaním ktorých každý stojí v záverečnej fáze 

súčasného cyklu. Áno, je celkom možné — ak to bude potrebné — že budú noví 

čitatelia a nasledovníci Môjho Nového Zjavenia, aj keď nie vo veľkom počte — 

len pár. Z tohto vyhlásenia si môžete domyslieť, že požadovaný počet v tomto 

ohľade ešte nebol a v blízkej budúcnosti nebude naplnený. Potom, ako budete 

všetci odvolaní, sú možné dva scenáre v závislosti od všetkých volieb všetkých 

zúčastnených: Prvý, nikto z pozitívnych predstaviteľov, či už otvorených alebo 

tajných, nezostane na planéte Nula. Tento scenár by zvestoval úplné víťazstvo 

negatívneho stavu na vašej planéte. Druhý, nejakí noví a mladí ľudia budú čítať a 

prijímať Moje Nové Zjavenie, stanúc sa Mojimi novými predstaviteľmi, ktorí budú 

pokračovať v poslaní udržiavania ich spojenia s pozitívnym stavom. Keby bol 

zvolený tento scenár, to by len znamenalo, že neboli odhalené a že sa 

nemanifestovali všetky aspekty prirodzenosti negatívneho stavu. Táto situácia by si 

vyžadovala prítomnosť Mojich predstaviteľov na planéte Nula — mladých, alebo 

dokonca starších ľudí, ktorí by boli spojení s Mojím Novým Zjavením buď 

otvorene, alebo tajne, alebo tak i onak. A toto je všetko, čo môže byť v tejto dobe 

zjavené ako odpoveď na Michaelovu otázku. V tomto momente, Peter, by Som 

odporúčal, aby sme pre dnešok skončili. Potrebuješ si dať dlhšiu prestávku, kvôli 

fyzickým problémom, ktoré v súčasnosti zažívaš. Budeš vedieť, kedy obnoviť naše 

dialógy — ak vôbec. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za všetko. Takže nabudúce — ak to bude vôbec 

možné. 
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Sto Tridsiaty Prvý Dialóg 

7. apríla 2000 

Peter: Ako vieš, včera som od Moniky z Českej republiky dostal nasledujúcu 

otázku: „Vo Veľkej Knihe bolo uvedené, že na fyzické narodenie sa Pána Ježiša 

Krista na planéte Nula bola použitá jedna spermia z Jozefa. Prečo nebola táto 

spermia použitá v procese normálneho pohlavného styku medzi Jozefom a Máriou? 

Prečo nemohli mať Jozef s Máriou pohlavný styk pred narodením sa Pána Ježiša 

Krista?“ Krátko nato, ako prišla Monikina otázka, Dan Barba z New Yorku 

poprosil o objasnenie nasledujúcej záležitosti: Aká by bola v novom cykle 

času/stavu/procesu situácia s predchádzajúcimi vzťahmi medzi rôznymi ľuďmi, 

ktoré sa objavujú alebo vyskytujú v súčasnom cykle? Zakrátko po Danovej prosbe 

volal Richard Schumert zo San Franciska a predložil svoju otázku ohľadom 

duchovného zmyslu alebo významu archy zmluvy, alebo desatora, a tiež, čo sa 

s nimi stalo. Aj ja by som chcel vyjadriť svoje vlastné osobné starosti. Ako si si 

vedomý, nedávno sa mi dostalo do pozornosti, že niektorí ľudia mali pocit, že sa 

im ubližuje alebo že sú odmietaní, alebo nútení pociťovať smútok na základe 

môjho správania sa počas mojej tvrdej skúšky v novembri roku 1999 a 

v nasledujúcich mesiacoch, pretože som sa vyhýbal rozhovoru s nimi alebo 

odpovediam na ich obavy ohľadom môjho stavu. Ak je to tak, prostredníctvom 

tohto jednotlivého Dialógu prosím o milosrdenstvo a odpustenie všetkých, ktorí sa 

tak cítia alebo cítili. Z mojej strany to nebolo tak myslené. Má moja tendencia 

izolovať sa a separovať sa takmer od každého vždy, keď zažívam nejaké vážne 

duchovné, duševné alebo fyzické (alebo všetky uvedené) problémy, nejaký 

duchovný význam? Samozrejme, ako vždy, kým odpovieš na ktorúkoľvek z tých 

otázok, možno by Si nám chcel oznámiť niečo, o čom Si myslíš, že to treba 

v tomto čase uviesť do našej pozornosti. Ako vidíš z týchto otázok a obáv, Tvoji 

predstavitelia mi nedopriali príliš veľa času na fyzický oddych, ktorého nutnosť 

bola naznačená na konci predchádzajúceho Dialógu (130). Nuž, každopádne mi to 

nevadí.  

Pán Ježiš Kristus: Než sa budem venovať odpovediam na vyššie položené otázky, 

chcel by Som uviesť stručnú poznámku. Vlastne by Som chcel vo všetkej 

skromnosti, poníženosti a pokore poprosiť každého, kto má potrebu klásť otázky, 

nech by boli akékoľvek, aby do nich nezahrnoval nič, čo sa týka predpovedí 

budúcnosti. Buďte ohľadom takých tendencií veľmi opatrní. Napriek faktu, že vám 

vo všetkých knihách Môjho Nového Zjavenia bolo pri mnohých príležitostiach 

veľmi jasne naznačené, aby ste sa nezaoberali budúcnosťou a aby ste sa 

neznepokojovali ničím, čo sa bude diať v budúcnosti, a aby ste preto také otázky 

nekládli; napriek tomu väčšina z vás ignorovala tento náznak a tak či tak stále 

kladie tie typy otázok, ktoré sa týkajú predpovedí budúcnosti.  
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Ako vám bolo naznačené v Dialógu 130, také potreby, alebo zvedavosť, čo sa bude 

diať a ako sa budú veci v budúcnosti odvíjať, v podstate pramenia z vašich ,ego‘ 

stavov, a sú teda pseudo-inšpirované negatívnym stavom. V skutočnosti tým, že 

kladiete tieto typy otázok, v určitom zmysle podporujete negatívny stav na planéte 

Nula. Aby ste sa vyhli prípadným nepríjemným dôsledkom kladenia takých otázok, 

prosím vás, zdržte sa toho, že Mi budete cez Petra predkladať také otázky. Pokiaľ 

ide o váš osobný život, môžete sa Ma osobne opýtať na čokoľvek chcete, vrátane 

toho, ako sa budú veci odvíjať alebo aký by mohol byť trend vo vašom vývoji 

alebo situácii, čo sa týka vás osobne a individuálne, a len vás, a nikoho iného. V 

tomto prípade buď dostanete Moje odpovede nejakým vám dostupným spôsobom, 

alebo vám bude povedané, aby ste mi nepredkladali nijaké otázky, ktoré sa týkajú 

špecificky vášho budúceho osudu. Ako vieš, mať také poznanie je pre vaše osobné 

a individuálne poslanie, rolu a úlohu nesmierne nebezpečné, pretože v momente, 

ako by ste to vedeli, okamžite by to vedel aj každý v negatívnom stave, najmä 

renegáti a ich poskokovia. V Mojom Novom Zjavení ste už ohľadom takých 

možností boli varovaní. Tento fakt opakujem len kvôli zdôrazneniu nesmierneho 

duchovného nebezpečenstva, ktorému sa môžete vystaviť tým, že budete mať 

dopredu také poznanie. Ako si pamätáš, predtým vám bolo naznačené, že ak by ste 

mali toto poznanie na svojej vedomej úrovni, tým momentom by mali k nemu plný 

prístup aj renegáti a ich poskokovia, ako aj všetci ostatní v negatívnom stave. 

V tom prípade by boli schopní vynájsť všemožné prostriedky, pomocou ktorých by 

mohli brániť plneniu vášho poslania a pomocou ktorých by boli schopní učiniť váš 

život biednym a neznesiteľným.  

Ďalšou záležitosťou, ktorú by Som chcel navrhnúť všetkým tým, ktorí by si priali 

položiť Mi akékoľvek otázky cez Petra, je to, že kým ich predložia Petrovi, najskôr 

by mali hľadať odpovede na ne vo svojom vlastnom vnútri — buď pomocou svojej 

intuície, alebo pomocou logiky, uvažovania, analýzy, atď., alebo priamou 

komunikáciou so Mnou v stave svojho zvnútornenia; alebo akýmikoľvek 

prostriedkami, ktoré majú k dispozícii. Môžem vás uistiť o jednom: Nech si 

myslíte čokoľvek, alebo nech máte akýkoľvek názor na svoju schopnosť 

komunikovať so Mnou a klásť svoje vlastné otázky a dostávať svoje vlastné 

odpovede, máte tú schopnosť a mali by ste ju využívať v najplnšej možnej miere. 

Len ak dôjde počas kladenia takých otázok, nech by boli akékoľvek, k náznaku, že 

by ste ich mali predložiť cez Petra, len a len v tom prípade tak urobte. Akýkoľvek 

iný spôsob by živil duchovne veľmi nebezpečnú závislosť od Petra, a nie od vášho 

vlastného vnútra. Taká závislosť svedčí o závislosti od vonkajších vstupov, a nie 

od vstupov z vášho vlastného vnútra. Na druhej strane, ak je vám z vášho vlastného 

vnútra povedané alebo navrhnuté, aby ste akékoľvek otázky, ktoré by ste snáď 

mali, predložili cez Petra, v tom prípade ich predloženie pochádza z vášho 

vlastného vnútra. Faktorom tohto vnútorného pôvodu alebo vzniku sa anuluje 

možnosť závislosti od vonkajších vstupov alebo v tomto prípade od Petra. 

Pamätajte si to. Okrem toho, spomeňte si, prosím, že jedine vy ste zodpovední a 

povinní skladať účty za svoj život — a nie za život niekoho iného — a za všetko, 
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čo sa v ňom deje, nech je to čokoľvek. Preto ste zodpovední a povinní skladať účty 

aj za určenie charakteru vašich otázok a za to, akými spôsobmi a prostriedkami by 

ste mali na ne hľadať odpovede. 

Je čas, aby ste ako Moji praví predstavitelia vo svojom každodennom živote plne 

uplatnili faktory svojej vlastnej osobnej a individuálnej zodpovednosti a povinnosti 

skladať účty. Koniec koncov, súhlasili ste s nimi pred vaším inkarnovaním sa na 

planétu Nula. Okrem toho vás prosím, aby ste si spomenuli, že negatívny stav 

zúrivo nenávidí akúkoľvek zodpovednosť a povinnosť skladať účty (ako vám to 

bolo pred časom naznačené v jednom z Doplnkov v Koroláriách...). Táto nenávisť 

alebo odpor voči ich prevzatiu bola do určitej miery zakorenená aj vo vašej ľudskej 

prirodzenosti. Z toho dôvodu je z hľadiska vašej typickej ľudskej prirodzenosti 

vašou prvou tendenciou v tomto ohľade za každú cenu sa vyhnúť svojej vlastnej 

zodpovednosti a povinnosti skladať účty. Ak podľahnete tejto tendencii svojej 

typickej ľudskej prirodzenosti, tým faktom podporujete negatívny stav, pretože pre 

negatívny stav je charakteristické odmietať akúkoľvek zodpovednosť a povinnosť 

skladať účty za svoje ničomné skutky. Ako si si vedomý, negatívny stav rád 

obviňuje za všetky svoje skutky a za ich dôsledky, výsledky a následky niekoho 

iného alebo niečo iné. Vo väčšine prípadov, alebo vždy, viní Mňa a členov Môjho 

pozitívneho stavu. A toto je všetko, čím Som chcel dnes ráno prispieť z Mojej 

pozície.  

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoju veľmi aktuálnu pripomienku ohľadom 

toho, v čom spočíva zodpovednosť nás všetkých a naša povinnosť skladať účty. 

Sme pripravení pokračovať odpoveďami na vyššie formulované otázky? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, sme pripravení. Začnime odpoveďou na otázku 

Moniky z Českej republiky a potom sa budeme venovať Richardovej otázke, 

Danovej prosbe a tvojim osobným obavám, Peter. 

Pri odpovedi na Monikinu otázku je nutné uvedomiť si, aká situácia alebo 

podmienky existovali v čase Mojej blížiacej sa inkarnácie na planétu Nula, ako aj 

akú rolu hrala v tom čase sexualita. Ako si pamätáš, vtedy bolo všetko na základe 

nutnosti a vnútenia. Pojem slobodnej vôle a slobodnej voľby sa ani v mysli nikoho 

na planéte Nula nenachádzal. Ľudský neživot bol riadený a fungoval na základe 

faktorov ziel, skreslení a lží ohľadom všetkého vôbec, a najmä ohľadom 

prirodzenosti pozitívneho stavu a Mojej Prirodzenosti. Za tých podmienok bolo 

rolou sexuality prenášať a posilňovať všetko, čo bolo zlé, lživé a skreslené. Na 

základe toho faktora bola sexualita prostredníctvom svojich súvzťažných 

prostriedkov jedným z hlavných faktorov prispievajúcich k rozvoju, nastoľovaniu, 

podpore, manifestácii, zvečňovaniu a zachovávaniu všetkého, čo bolo zlé, lživé a 

skreslené. Takže v tom čase každý, kto mal na planéte Nula pohlavný styk, 

umožnil zrod ideí týkajúcich sa výlučne niečoho zlého, lživého a skresleného. Ako 

vieš, také idey mali za následok fyzický zrod buď ľudí, alebo agentov negatívneho 
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stavu. V tom čase nemala sexualita typického ľudského života nijakú pozitívnu 

konotáciu. 

Počas pohlavného styku dvoch ľudí (muža a ženy) aktivovali faktory súvzťažiace 

s takým stykom veľmi podivný stav, vedúci k pseudo-zjednoteniu ziel a lží, 

skreslení a prekrútení a všetkého vonkajšieho a všetkého, čo bolo mimo stavu 

ľudskej mysle. Takže, čo by sa stalo, keby Som mal extrahovať Jozefovu spermiu 

procesom jeho pohlavného styku s Máriou, a nie bez neho? V tom procese by došlo 

k nezvratnému spojeniu všetkých ziel a lží a všetkého ostatného, zakoreneného 

v pseudo-prirodzenosti neživota negatívneho stavu a ľudského neživota. Ak by 

Som mal za takých okolností k tomu pripojiť alebo s tým zjednotiť čokoľvek vôbec 

zo Stavu Svojej Absolútnej Pozitívnosti a zo Svojej Absolútnej Mysle, malo by to 

za následok totálnu a kompletnú anihiláciu nielen Jozefa a Márie, ale aj celej Zóny 

Vymiestnenia a planéty Nula. V tom prípade by nemohol byť nikto spasený. Taký 

nemožný výsledok by anihiloval aj celý Môj pozitívny stav alebo celé Moje 

Stvorenie, pretože, ako si pamätáš, členovia Môjho pozitívneho stavu by nemali 

žiadne miesto/stav, kde by vyhadzovali ich idey týkajúce sa ich práva a výsady 

odmietnuť Ma ako jediný pravý Zdroj svojich životov.  

A teraz, v stave separácie Jozefovej spermie od Máriinho vajíčka, predtým, ako 

medzi nimi došlo k akémukoľvek pohlavnému styku, alebo predtým, ako došlo 

k akémukoľvek splynutiu medzi príslušnou spermiou a vajíčkom, sa ešte — 

obrazne povedané — neuskutočnilo pseudo-zjednotenie ziel a lží a všetkého, čo sa 

ich týkalo. Ako si spomínaš, aby Som tomu zabránil, vzal Som jednu spermiu 

z Jozefa a jedno vajíčko z Márie a umiestnil Som ich do zvláštneho 

intermediárneho sveta, kde sa uskutočnili určité zmeny v ich podmienkach, pre 

vašu ľudskú myseľ nepochopiteľné, ktoré by umožnili, aby bol s nimi 

skombinovaný alebo skrížený Môj prvok, vyňatý z Mojej Vonkajšej Mysle. 

V tomto novom stave bol ten zvláštny hybrid vložený do Máriinho lona. Tento 

proces Mi umožnil, aby Som sa inkarnoval na planétu Nula a vo všeobecnosti do 

Zóny Vymiestnenia bez akéhokoľvek nebezpečenstva tak pre kohokoľvek, kto sa 

tam nachádzal, ako aj pre Môj Absolútny Stav.  

Ďalšia dôležitá záležitosť, týkajúca sa faktu, prečo nemohlo dôjsť k žiadnemu 

pohlavnému styku medzi Jozefom a Máriou pred Mojím fyzickým narodením, bola 

potreba vytvoriť v žene, cez ktorú Som sa mal narodiť, stav panenstva. Stav 

panenstva bol najbližším stavom k prirodzenosti pozitívneho stavu, aký mohol 

vtedy v akejkoľvek žene existovať. V tom stave sa ešte neuskutočnilo nijaké 

spojenie ziel, lží, skreslení a stelesnenie ničoho vôbec. Ten stav odrážal svojím 

súvzťažným významom stav nevinnosti, neporušenosti, čistoty, svätosti, dobroty, 

lásky, múdrosti, viery a pozitívnych skutkov, zakorenených v prirodzenosti Môjho 

pozitívneho stavu, ako aj — v ich absolútnej kondícii — v Mojej Vlastnej 

Prirodzenosti. Ako si pamätáš, žena súvzťaží, medzi mnohým iným, s jedincovou 

vlastnou prirodzenosťou a so všetkými aspektmi jeho duševnosti. V stave 

panenstva nie sú ešte tieto aspekty jedincovej prirodzenosti a duševnosti skazené 
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ničím negatívneho charakteru. Avšak v momente straty tohto stavu panenstva, 

obrazne povedané, za podmienok, ktoré vtedy existovali na planéte Nula a v Zóne 

Vymiestnenia vo všeobecnosti, by sa stratila aj pozitívna konotácia a súvzťažnosť 

s pozitívnym stavom a s Mojou Prirodzenosťou. Namiesto toho by bol nastolený 

stav a vláda neživota negatívneho stavu a jeho ľudského neživota. 

Inkarnovaním sa na planétu Nula prostredníctvom takej panny Som sa inkarnoval 

do niečoho, čo presne odrážalo prirodzenosť Môjho pozitívneho stavu a Moju 

Vlastnú Prirodzenosť a čo im bolo príbuzné. Táto situácia sa približovala všetkému 

pozitívnemu, chrániac Ma tak pred okamžitým možným nakazením sa čímkoľvek 

zlým a falošným; a súčasne chránila každého umiestneného v neživote negatívneho 

stavu a v ľudskom neživote pred večným zničením. V momente, keby došlo 

k sexuálnemu styku medzi Jozefom a Máriou pred Mojím inkarnovaním sa na 

planétu Nula, všetky priaznivé podmienky takej inkarnácie by boli anulované 

faktorom pseudo-duchovného spojenia všetkého zlého a lživého a stratou 

akejkoľvek pozitívnej konotácie, ktorú malo vtedy a v tomto ohľade to panenstvo. 

Na celú tú situáciu, týkajúcu sa Mojej potreby inkarnovať sa na planétu Nula bez 

účasti muža a ženy v pohlavnom styku, sa musíte pozerať z čisto duchového 

hľadiska a podľa toho, s čím duchovne súvzťaží. 

Ďalší dôvod tohto usporiadania možno nájsť v situácii, ktorá vtedy existovala. Ako 

vieš, vtedy bola v plnej platnosti extrémna externalizácia a ritualizácia všetkých 

duchovných princípov a toho, ako by mal byť vedený duchovný život. Pohlavný 

styk bol stelesnením tejto externalizácie a ritualizácie duchovnosti. Naproti tomu, 

stav panenstva súvzťažil v tom čase so stavom čistoty, v ktorom bolo zriadené 

Moje sídlo. Keby Som sa mal na planétu Nula inkarnovať za podmienok 

nepanenstva a procesom takzvaného normálneho alebo bežného ľudského 

pohlavného styku (samozrejme, vtedy neexistovalo ohľadom neho nič normálne 

alebo bežné), nehľadiac na deštruktívny výsledok takého aktu, opísaný vyššie, 

procesom Môjho narodenia sa v takých podmienkach by Som naveky poprel stav 

vnútra, alebo stav Môjho prebývania v každom, a nastolil by Som stav vonkajška a 

rituálov ako jediný skutočný, realistický a možný stav, za ktorého by mohol byť 

vytvorený a fungovať akýkoľvek život. V tom prípade by členovia Môjho 

pozitívneho stavu alebo Moje Stvorenie nemali vôbec miesto, kde by mohli byť a 

existovať. Tým faktorom by Som ich zabil. Tým, že Som sa vyhol inkarnovaniu sa 

na planétu Nula prostredníctvom obvyklého pohlavného styku medzi dvoma 

ľuďmi, opätovne Som potvrdil správnu duchovnú kondíciu a stav Svojho sídla, 

ktoré je vždy umiestnené v stave vnútra každého, a z toho stavu aj v stave 

vonkajška každého, prostredníctvom intermediárneho stavu každého. Týmto 

usporiadaním bol zachovaný multivesmírny zákon zvnútra von. Stav panenstva 

v tom čase súvzťažil s týmto zákonom a podmienkou. Odtiaľ teda potreba 

inkarnovať sa na planétu Nula bez akejkoľvek účasti dvoch ľudských jedincov na 

akte pohlavného styku. 
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Ako si si zhora všimol, počas odpovede na Monikinu otázku boli neustále 

používané slová ,v tom čase/vtedy‘. Dôvodom ich opakovania je fakt, že duchovná 

situácia alebo podmienky boli v tom čase úplne iné, než sú v súčasnosti. A toto 

platí ohľadom každého a všetkého, nachádzajúceho sa na akomkoľvek mieste a 

v ktoromkoľvek čase. Akékoľvek duchovné súvzťažnosti, ktoré boli priradené 

podmienkam duchovnosti v tom čase, nie sú nutne platné pre váš čas a podmienky. 

Preto sa za každú cenu vyhnite ich aplikácii na súčasný čas/stav. Také pojmy ako 

panenstvo, sexualita, pohlavný styk a všetko, čo sa ich týka, a to, s čím súvzťažia 

v súčasnosti, ako aj všetko ostatné, môže mať úplne iný význam a konotáciu, než 

to malo v čase Mojej fyzickej inkarnácie na planétu Nula. Nepokúšajte sa ich teda 

analogizovať so svojou situáciou. Bolo by to nebezpečné. A toto je všetko, čím 

Som chcel reagovať na Monikinu otázku.  

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoju zaujímavú odpoveď na prvú otázku. 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. A teraz sa venujme Richardovej otázke. 

Ako vieš, Richard postupoval v tomto ohľade správne. Položil tú otázku Mne a 

bolo mu naznačené, že by mal svoju otázku položiť cez teba, Peter. Čo aj urobil. 

Odpoveď na jeho otázku je v skutočnosti veľmi obšírne a detailne obsiahnutá 

v Swedenborgovej knihe Arcana Coelestia, zväzok XI. Tu nie je nutné opakovať, 

čo bolo opísané v tej knihe. Pozrieme sa na to z trochu odlišnej perspektívy, okrem 

toho, čo opísal Swedenborg. V skutočnosti sa na zmysel a význam archy pozrieme 

z hľadiska jej všeobecnej reprezentácie, ilustrácie a demonštrácie istých veľmi 

dôležitých duchovných faktorov. 

Aby ste náležite pochopili celý význam archy s doskami desatora (zmluvy), je 

nutné pochopiť rolu, ktorú hrali v tom čase deti Izraela. Ich rola bola náležite a 

obšírne opísaná v Doplnku 9 v Koroláriách.... Ak chcete, môžete si osviežiť vašu 

pamäť opätovným prečítaním si toho konkrétneho Doplnku. Z toho, čo bolo o tejto 

záležitosti zjavené v tom Doplnku, je jasné, že Židia tej doby, alebo deti Izraela tej 

doby reprezentovali, ilustrovali a demonštrovali extrémny stav externalizácie, 

ritualizácie a manifestácie duchovných faktorov bez akejkoľvek ich spojitosti so 

stavom vnútra, a teda s pozitívnym stavom a s Mojou Pravou Prirodzenosťou. 

Kvôli tejto role, ktorú sa dohodli odohrať, muselo byť čokoľvek, čo malo 

duchovný význam, vykreslené akousi vonkajšou a rituálnou symbolikou a 

zobrazením a svojimi súvzťažnými faktormi v pravej realite duchovného sveta. 

Aby sa zachovalo nejaké spojenie obyvateľov planéty Nula s pravým duchovným 

stavom a položením — a toto bolo vecou ich prežitia prostredníctvom takých 

vykreslení a súvzťažností — a aby Som bol schopný s niektorými z nich 

komunikovať, v tomto prípade s Mojžišom, Áronom a niektorými ďalšími 

vrchnými kňazmi, bolo nutné vytvoriť určité vonkajšie entity, ktoré by vo všetkých 

svojich i najnepatrnejších detailoch úplne odrážali všetky duchovné princípy, ktoré 

riadili a na ktorých bol založený pravý život Môjho pozitívneho stavu, ako aj Moja 

Absolútna Prirodzenosť. 
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Za týmto účelom, aby reprezentovala prirodzenosť pravej duchovnosti, ako aj 

Moju Prirodzenosť, Som dal Mojžišovi stavebný plán archy, do najmenších 

podrobností, ktorú mal postaviť a ktorá mala slúžiť ako prostriedok nadväzovania a 

komunikácie so Mnou. Vo všeobecnom zmysle táto archa súvzťažila so stavom 

vnútrajška, v ktorom bol umiestnený Môj pozitívny stav a Moje Vlastné Ja. Kvôli 

takej dôležitej súvzťažnosti Som bol schopný zostúpiť do tej archy a oznámiť 

Mojžišovi, a neskôr všetkým ostatným, ktorým bola pridelená tá rola, všetko, čo 

bolo v každom ohľade potrebné v súvislosti so správnym duchovným životom. 

Ako vieš, rôzne detaily tej Archy súvzťažili s takými dôležitými duchovnými 

princípmi ako najvnútornejšie nebo alebo Moje Najvnútornejšie Ja; ako 

spravodlivosť; ako láska a múdrosť; ako dobro a pravda; ako pozitívne skutky a 

viera; ako rôzne stavy integrácie duchovných princípov; ako stabilita, 

konzistentnosť, jednota, jednotnosť, harmónia a súdržnosť Môjho Stvorenia; ako 

moc Mojej Božskej Sféry a Atmosféry; a ako veľa ďalších veľmi významných 

aspektov Mojej Prirodzenosti a prirodzenosti Môjho pozitívneho stavu. Len 

v niečom, čo znázorňovalo a reprezentovalo tieto nanajvýš dôležité duchovné 

princípy a stavy, mohla byť Moja prítomnosť zachovaná a manifestovaná medzi 

niektorými ľuďmi, v tomto prípade medzi deťmi Izraela, ktorých rolou bolo 

vykonávať túto jednotlivú reprezentáciu, externalizáciu, ilustráciu a demonštráciu. 

A toto je skutočný význam a zmysel zmienenej archy. 

Nuž, ako vieš, po určitom čase tá archa úplne zmizla z povrchu vašej planéty. 

Dokonca máte populárny film, v ktorom hrá Harrison Ford, nazvaný ,Zlodeji 

stratenej archy‘, ktorý odrážal fakt tohto zmiznutia. Aký bol dôvod toho zmiznutia? 

V tomto čase môžu byť zjavené dva dôvody. Po prvé, tá archa bola len vonkajším 

znázornením reality Môjho pozitívneho stavu Nebies alebo pravého duchovného 

stavu. Keby bola vonkajšia existencia tej archy na planéte Nula zaistená dokonca aj 

po vypršaní znázorňujúcej roly detí Izraela a po tom, ako sa angažovali v nejakej 

inej role a znázorňovaní, v tom prípade by sa predpokladalo, že pravá realita 

pozitívneho stavu, Mojej Prirodzenosti a pravé duchovné princípy sú zakorenené 

v stave vonkajška, a nie v stave vnútrajška. Keby sa malo stať čokoľvek tohto 

charakteru, v tom prípade by všetci ľudia uctievali archu ako jediného pravého 

Boha. Tak by nastal stav večného modlárstva a odmietania pravého Boha — Mňa. 

Taká udalosť by ľuďom znemožnila, aby boli spasení, pretože by si zvnútornili 

stav vonkajška, učiniac ho jediným pravým zdrojom svojho života. Externalizovať 

vnútrajšok a súčasne si zvnútorniť vonkajšok by viedlo k tomu, čo je v biblickom 

vyjadrení známe ako neodpustiteľný hriech. V tom prípade by nebolo možné 

nikomu z ľudského rodu odpustiť a v dôsledku toho by nemohol byť negatívny 

stav a jeho neživot nikdy eliminovaný. Aby sa zabránilo, aby sa to niekedy stalo, 

Moja Božská Prozreteľnosť zariadila, že zmienená archa nadobro a navždy zmizla 

z povrchu planéty Nula. 

Druhý dôvod tohto zmiznutia možno nájsť vo fakte, že archa reprezentovala Mňa 

vo všetkých Mojich Absolútnych Atribútoch. Pokiaľ Som bol vo Svojom 
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Absolútnom Stave a Moje inkarnovanie sa do relatívneho stavu na planétu Nula 

nebolo ešte v pohybe, všetko, z čoho pozostávala zmienená archa, zobrazovalo a 

demonštrovalo faktor a proroctvo tejto udalosti, jednej z najdôležitejších udalostí 

v bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii. Keby bola tá archa zachovaná 

dokonca aj po vypršaní potreby toho znázorňovania, ľudia by uctievali archu, 

akoby som to bol Ja, a nie skutočne Mňa. Opäť, v tom prípade by spáchali 

neodpustiteľný hriech, čo by im naveky zabránilo, aby boli spasení. Taký 

neželateľný výsledok Som nemohol nikdy dopustiť. Z toho dôvodu Som tú archu 

odstránil z povrchu vašej planéty. A toto je všetko, čo možno v tomto čase povedať 

ohľadom Richardovej otázky. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto odpoveď. 

Pán Ježiš Kristus: Je Mi potešením, Peter. A teraz sa venujme záležitosti, na ktorú 

upozornil Dan. Aj keď sa niektoré aspekty tej záležitosti týkajú faktora 

predpovedania budúcnosti, na druhej strane sa to týka aj minulosti a prítomnosti. 

Preto sa môžeme jeho prosbe o objasnenie venovať bez akéhokoľvek 

nebezpečenstva, že zjavíme niečo, čo sa stane v budúcom časovom cykle. Čo 

musíte v tomto ohľade pochopiť je to, že veľa vzťahov, ktoré máte medzi sebou, 

bolo zahájených alebo nadviazaných dávno pred vaším inkarnovaním sa na planétu 

Nula. Vaše súbežné alebo postupné inkarnovanie sa na túto planétu sa udialo na 

základe dohody podieľať sa priamo na zobrazovaní a demonštrovaní prirodzenosti, 

charakteru a položenia typického ľudského neživota a toho, ako zvládate ten 

neživot, kvôli dôležitému ponaučeniu pre všetkých v pozitívnom stave a inde. 

V tomto zmysle bolo dohodou pokračovať vo vašich vzťahoch dokonca aj počas 

vášho ľudského neživota, vo väčšine prípadov bez vášho vedomého uvedomenia 

(hoci niektorí z vás si to predsa len vedome uvedomujú), že bola taká dôležitá 

voľba vykonaná. Toto sa urobilo predovšetkým za účelom vzájomnej podpory, 

pomoci, kvôli výdrži a povzbudeniu a kvôli mnohým ďalším dôležitým dôvodom. 

Vaše vzťahy z minulosti, v tom inom stave a podmienkach, naznačujú, že 

existovalo a existuje veľmi dôležité spojenie (nechcem použiť slovo ,zväzok‘, 

pretože má negatívnu konotáciu) medzi mnohými z vás, ktoré môže preklenúť 

mnoho cyklov času/stavu/procesu a ktoré má vo svojej prirodzenosti, štruktúre a 

dynamike niečo, čo je potrebné pre všetky cykly bytia a existencie. Kvôli tomuto 

dôležitému faktoru a situácii môžu vaše vzťahy pretrvávať dokonca aj 

v nasledujúcom cykle. Všetko to bude závisieť od vašich vlastných zosobnených a 

individualizovaných volieb, ktoré v tomto ohľade vykonáte buď po, alebo 

v momente vášho odvolania z planéty Nula. Avšak žiadne negatívne, nepriaznivé, 

nepríjemné a im podobné zážitky, ktoré ste mali a ktoré budete mať, čo sa týka 

tohto jednotlivého cyklu, ako aj vášho typického ,ega‘, v ktorom bola zakorenená 

vaša ľudská prirodzenosť, nebudú prenesené alebo prevedené do nasledujúceho 

cyklu, z dôvodov, ktoré boli opísané v nedávnych Dialógoch. Tieto budú 

umiestnené do Univerzality-Toho-Všetkého. 
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Vyššie opísaná situácia sa týka predovšetkým Mojich otvorených i skrytých 

predstaviteľov na planéte Nula. Avšak nie všetky vaše možné pomery a predošlé 

vzťahy boli nadviazané pred vaším inkarnovaním sa na planétu Nula. 

V skutočnosti väčšina z nich bola a bude nadviazaná len počas vášho pobytu na 

tejto planéte, bez akejkoľvek relevantnosti k vašej minulosti. Tieto typy pomerov a 

vzťahov majú len prechodnú a dočasnú hodnotu. Slúžia inému účelu a poučeniu. 

Kvôli faktu, že sa dejú alebo objavujú v rámci parametrov vášho typického 

ľudského neživota, majú niečo dočinenia s neživotom negatívneho stavu, 

s ľudským neživotom a s ich egami. V takých prípadoch, nech vyzerajú navonok 

akokoľvek želateľné a osožné, ich nemožno preniesť alebo previesť do 

nasledujúceho cyklu, kvôli ich čisto negatívnej konotácii v tom zmysle, že sa 

týkajú niečoho, čo sa deje vo vonkajšom ľudskom neživote. Kvôli výlučnej 

spojitosti s vonkajškom neboli zvnútornené, a preto by v nasledujúcom cykle 

nemali vôbec žiadny význam. V skutočnosti by len rušili osobnú a individuálnu 

integritu a pokrok dotyčného jedinca. Opäť, zážitky tejto povahy by boli zachované 

v Univerzalite-Toho-Všetkého.  

Na druhej strane, mnoho agentov/predstaviteľov negatívneho stavu, ktorí sa 

inkarnovali na túto planétu z rôznych oblastí Pekiel a Zóny Vymiestnenia, má 

skutočne vzťahy a pomery s niekým, s kým ich mali pred svojím inkarnovaním sa 

na planétu Nula. Nakoľko majú tieto typy vzťahov vždy čisto negatívnu a zlú 

konotáciu, nemôžu byť nikdy prenesené alebo presunuté do nasledujúceho cyklu. 

Aj keď jestvuje možnosť, že niektorí z nich by mohli v ich vzťahu pokračovať 

v rámci nasledujúceho cyklu, tie spomienky, ktoré boli pôvodne vytvorené 

uprostred neživota negatívneho stavu, by v nich individuálne neboli ponechané. 

Boli by ponechané len v Univerzalite-Toho-Všetkého. A toto je všetko, čo možno 

objasniť vo vzťahu k Danovej prosbe. Zjaviť viac o akýchkoľvek ďalších 

aspektoch by znamenalo napojiť sa na predpoveď budúcnosti. A vy nechcete, aby 

sa to stalo. 

Peter: Ďakujem Ti za objasnenie Danovej otázky. Nuž, môžeme pokračovať 

mojimi osobnými starosťami? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, môžeme. Predovšetkým, aj keď z našej pozície a 

z pozície veľmi kritickej, zložitej a komplikovanej situácie, ktorá existovala počas 

tvojej duchovnej, duševnej a fyzickej tvrdej skúšky, Peter, je vhodné, náležité a 

správne prosiť o milosrdenstvo a odpustenie niekoho, kto by sa mohol cítiť 

dotknutý alebo by mohol pociťovať smútok na základe tvojho správania sa počas 

toho obdobia, nebolo nutné to robiť. Okrem Mňa nevie nikto presne, aký bol pravý 

charakter a dôvod tej situácie. Počas toho obdobia sa na všetkých úrovniach bytia a 

existencie a pseudo-bytia a pseudo-existencie objavila veľmi nezvyčajná duchovná 

situácia, ktorá si vyžiadala veľmi špecifický, navonok nebezpečný a takmer život 

ohrozujúci (v pravom zmysle toho slova, a nielen v zmysle straty ľudského 

neživota!) zásah z našej strany, aby sme zabránili, aby sa takáto vec stala. Pravá 
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povaha tej situácie by bola pre vašu ľudskú myseľ nepochopiteľná. Niektoré jej 

aspekty sa dozviete len po vašom odvolaní z planéty Nula. 

Z pozície tej nezvyčajnej situácie bol jediným typom správania, ktoré nielenže bolo 

potrebné a možné, ale ktoré bolo aj nápomocné niečomu, čo sa týkalo tej 

špecifickej situácie, ten typ správania, Peter, do ktorého si bol uvedený a akým si 

reagoval na žiadosti ľudí rozprávať sa s tebou alebo komunikovať s tebou. Nič iné 

by za tých okolností nebolo vhodné — nech si hovorí, kto chce, čo chce, a nech sa 

akokoľvek niektorí, či dokonca všetci cítite dotknutí a smutní. V tomto ohľade si 

každý potrebuje pripomenúť, ako bolo uvedené predtým, že ak je niekomu 

pridelená rola transmitera Môjho Nového Zjavenia vo všetkých jeho aspektoch a 

zdrojoch, život tej osoby a všetko, čo sa počas toho života deje, nech je to 

čokoľvek, nech je to povahovo akokoľvek osobné, subjektívne, individuálne a 

ľudské, vždy sa to nejako týka Môjho Nového Zjavenia a duchovných záležitostí, 

ktoré sa odohrávajú niekde inde, s následným dopadom na ľudské aspekty života 

tej osoby na planéte Nula. Inými slovami, takým správaním sa manifestuje, 

ilustruje a demonštruje niečo dôležité. 

Ak sa na túto situáciu pozrieme z tohto jednotlivého uhla, potom bude úplne jasné, 

prečo malo vtedy tvoje správanie, Peter, nech bolo akékoľvek a nech ho iní vnímali 

akýmkoľvek spôsobom, dôležité duchovné dôvody a prečo by nič iné nebolo vtedy 

uskutočniteľné a vhodné. Toto je dôvod, prečo sme vyššie uviedli, že nie je vôbec 

nič, čo by ti bolo treba odpustiť a za čo by ti bolo treba preukázať milosrdenstvo. 

Problémom situácie a položenia niekoho, kto je transmiterom Môjho Nového 

Zjavenia, je to, že iní ľudia, ktorí nie sú v tej pozícii, majú tendenciu hodnotiť a 

posudzovať situáciu a správanie transmitera zo svojej vlastnej pozície, a nie 

z pozície, ktorá bola určená transmiterovi. Preto sa pri hodnotení tej situácie mýlia. 

Vždy, keď je učinený pokus hodnotiť a posudzovať správanie a reakcie niekoho, a 

najmä správanie a reakcie transmitera Môjho Nového Zjavenia, zo svojej vlastnej 

pozície a podľa toho, ako to vnímate alebo aký máte na to názor vy, v tom 

momente sa nevedomky ocitnete vo svojej ľudskej prirodzenosti, zakorenenej vo 

vašom ,egu‘. 

S touto pozíciou je ten problém, že jej hodnotenie a posudzovanie je založené na 

určitej definícii toho, ako sa správať, konať, či reagovať vo vzťahu k ostatným, 

nezáleží na tom, v akom položení sa sami nachádzajú v každom danom čase. Toto 

je pozícia očakávaní. Definujete si svoje vlastné idey, alebo prijmete všeobecné 

idey väčšiny ľudstva, založené na vašom spoločenskom alebo akomkoľvek 

postavení, ako by sa mal každý voči vám správať, a následne očakávate, a 

v niektorých prípadoch snáď od neho/nej dokonca požadujete, aby sa voči vám tak 

správal/a. Pri takých očakávaniach môže dôjsť k úplnému ignorovaniu dôvodov a 

potrieb správania sa tej druhej osoby. 

O záležitosti očakávaní sme diskutovali predtým. Veľakrát ste boli varovaní o ich 

dôsledkoch. Koniec koncov, ak ľudia nereagujú alebo sa nesprávajú v súlade s 
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vašimi očakávaniami, cítite sa dotknutí, smutní, odmietnutí a nerešpektovaní. Také 

pocity sú negatívnymi pocitmi. Keďže sú negatívne, nech sa zdajú byť akokoľvek 

opodstatnené, vychádzajú z vašich ego stavov. Len vaše ľudské ego sa môže tak 

cítiť. V rýdzej kondícii vášho pravého ,ja som‘ sa nenachádzajú žiadne také pocity. 

Vo vašom ,ja som‘ sú namiesto toho obsiahnuté len pocity pochopenia, 

akceptovania, tolerancie, rešpektu, ocenenia, súcitu, empatie, hlbokej lásky, 

objektivity, milosrdenstva, odpustenia a všetky ostatné podobné pocity, ktorými je 

pozitívny stav vo vás naplnený. Typické ľudské očakávania, projekcie a 

požiadavky nemajú v pravom ,ja som‘ žiadne miesto. Niekedy je potrebné, aby 

v pozícii transmitera Môjho Nového Zjavenia došlo k nevhodnému správaniu, 

z hľadiska vášho vnímania toho, čo je nevhodnosť, aby to v niekom aktivovalo 

reakciu, ktorá je určená jeho/jej ego stavmi, aby sa mu/jej ukázalo, že potrebuje 

napraviť tú situáciu a začať sa správať ako Môj pravý predstaviteľ, a nie ako 

typický človek. Účelom toho je dať každému v tej pozícii príležitosť napraviť 

alebo skorigovať svoje tendencie reagovať takým typickým ľudským spôsobom 

správania, k akému musí dôjsť na Petrovej strane. Viem, nie je to ľahká úloha, 

pretože ste v ľudskom neživote, avšak presne toto je dôvod, prečo je také správanie 

zo strany Môjho transmitera nutné a potrebné.  

A teraz, dôvod, prečo máš zdanlivo takú nevhodnú tendenciu izolovať sa alebo 

neodpovedať, alebo sa vyhýbať každému vždy, keď máš nejaké duchovné, 

duševné, fyzické, alebo akékoľvek iné problémy, Peter, je ten, že počas takých 

období sa deje niečo duchovne dôležité, čo si od teba vyžaduje, aby si bol 

v takomto položení. Akákoľvek angažovanosť s kýmkoľvek počas takého obdobia 

by prekážala čomukoľvek, čo sa deje a k čomu prispievaš na ostatných úrovniach 

bytia a existencie a pseudo-bytia a pseudo-existencie. Existujú niektoré ďalšie 

veľmi dôležité duchovné dôvody, prečo je také správanie z tvojej strany, Peter, 

potrebné počas takých období, poznať ich by však bolo nebezpečné pre tvoj život. 

Budú jasné po tvojom odvolaní z planéty Nula. 

Kvôli tejto nezvyčajnej situácii každého vo všetkej pokore, poníženosti a 

skromnosti prosím, aby mal ohľadom tejto situácie s Petrom pochopenie a aby 

rešpektoval jeho potrebu byť taký, aký je. Všetko je to spojené s tým a určené tým, 

že je transmiter Môjho Nového Zjavenia. V jeho osobnom a individuálnom živote 

nemá nič žiadny iný význam. Pamätajte si to! A toto je všetko, o čom potrebujeme 

hovoriť v rámci tohto Dialógu. 

Navrhoval by Som, aby sme počas nadchádzajúceho víkendu neviedli žiadne 

dialógy, či dokonca dlhšie, ak to bude nutné, dokonca aj keby Mi mali byť cez teba 

predložené nejaké otázky. Ďakujem ti za tvoju pozornosť v tejto veci. 

Peter: A ja Ti ďakujem veľmi pekne za Tvoje Slová. Prijmem Tvoju radu. 
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Sto Tridsiaty Druhý Dialóg 

11. apríla 2000 

Peter: Pred pár dňami som dostal nasledovnú otázku od Dana z New Yorku: ,Ako 

sa javí prechod nejakého pozitívneho predstaviteľa jemu/jej samému/samej v čase 

jeho/jej odchodu z planéty Nula? Nie v individuálnych aspektoch, pretože tie sú 

vždy jedinečné, ale v spoločných, všeobecných aspektoch? Napríklad, zažívame 

presne v čase, keď opúšťame naše telo, alebo tesne predtým, niečo nádherné 

a/alebo zvláštne, čo ostatní ľudia vo všeobecnosti nezažívajú, niečo také, ako že 

nás vítajú, zatiaľ čo sme ešte stále vedome tu, alebo niečo podobné? A okrem toho, 

čo sa deje počas toho, keď sme v takzvanom tuneli svetla a tesne potom, keď sme 

prijímaní, alebo potom, ako sme prijatí?‘ Ak sa nemýlim, o tejto záležitosti sme 

obšírne diskutovali, možno nie úplne vo vzťahu k Tvojim predstaviteľom, 

v Dialógoch 15, 17, 18 a 19. Okrem toho, nedávno som bol opäť zaujatý 

niektorými kozmologickými záležitosťami, ako sú napríklad rozdiely medzi 

časopriestorovým kontinuom (subjektívnym modusom vnímania reality) a 

bezčasovo-bezpriestorovými stavmi a procesmi (objektívnym modusom vnímania 

reality); ako aj kontroverziou, ktorá existuje medzi našimi kozmológmi v tom, čo 

sa stane s takzvaným viditeľným vesmírom. Zrúti sa hmota do seba a vesmír 

skončí ohnivým ,veľkým schrupnutím‘, alebo jeho expanzia nikdy neskončí, a 

podobne? Okrem toho mám opäť na mysli teóriu ,veľkého tresku‘. Myslíš, že sme 

pripravení prediskutovať si niečo z týchto záležitostí? Samozrejme, ako vždy, ak 

by Si nám chcel niečím prispieť zo Svojej pozície, rád by som dal prednosť 

čomukoľvek, čo nám musíš povedať. 

Pán Ježiš Kristus: Oceňujem, Peter, tvoju láskavú ponuku, aby Som hovoril prvý. 

Ako vieš, v poslednom čase uvažuješ o dôvodoch, prečo zosnulí z planéty Nula, 

nie sú schopní komunikovať priamo s nikým na vašej planéte. Zdá sa, akoby sa 

stratili bez stopy a akoby zostali len vaše spomienky na to, že tu boli. Iste, sú 

niektorí ľudia, ktorým sa o nich sníva alebo ktorí ich v niektorých prípadoch vidia 

a komunikujú s nimi vo svojom stave zvnútornenia. Tieto zriedkavé javy však 

nemajú potrebnú platnosť alebo presvedčivú istotu, ktoré by vás uistili, že tí, ktorí 

odišli z planéty Nula do duchovného sveta, skutočne pokračujú vo svojom bytí a 

existencii, vo svojom individuálnom, jedinečnom, odlišnom a neopakovateľnom ,ja 

som‘, s plným zachovaním si ich života, alebo súc nažive tým istým spôsobom, 

alebo fakticky oveľa lepším a plnším spôsobom, než keď žili na planéte Nula vo 

svojich fyzických telách.  

Tento fakt vyvoláva v mysliach ľudí všemožné pochybnosti o možnosti života po 

smrti. A nielen to, ale na základe nedostupnosti žiadneho hmatateľného a 

objektívneho dôkazu o existencii posmrtného života si niektorí ľudia myslia, že 

žiadny iný typ života neexistuje a keď už raz zomriete, je koniec. Už vás viac do 

večnosti niet. Otázkou je v tomto ohľade: Prečo je to tak, že nikomu, kto odišiel, 
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nie je dovolené s vami komunikovať priamo alebo nejakým presvedčivo 

hmatateľným spôsobom, bez ohľadu na to, kde ide — do pravého života 

pozitívneho stavu — do neba; alebo do neživota negatívneho stavu — do pekla? 

Existuje veľa dôvodov pre túto potrebu alebo pre toto jednotlivé usporiadanie, čo 

sa týka ľudského neživota. Niektoré z týchto dôvodov nemôžu byť v tomto čase 

zjavené. Preto sa sústredíme len na tie, ktoré dokonale pochopíte. 

Predovšetkým, ako si pamätáte, planéta Nula bola umiestnená na mieste, ktoré bolo 

definované ako žiadne miesto, a v čase, ktorý bol definovaný ako žiadny čas. 

Aspoň v tom zmysle, že to, čo je považované za čas a priestor na planéte Nula, je 

skreslením času a priestoru; alebo to možno definovať ako nie čas a nie priestor. 

Kvôli tejto zvláštnej pozícii bolo potrebné poprepájať ľudské zmyslové orgány 

takým spôsobom, aby boli uvedené do súladu s fyzickou pozíciou planéty Nula. 

Typické ľudské zmyslové orgány — ich fungovanie a vnímanie vecí — boli 

súčasne ich fabrikáciou hrubo obmedzené v pôsobnosti toho, ako a v akej miere 

ľudia vnímajú čokoľvek vôbec. Kvôli tomuto podivnému usporiadaniu ľudské 

zmyslové orgány nie sú vybavené tak, aby videli alebo cítili čokoľvek, čo je za 

hranicami ich štrukturálnej povahy. Všetky ostatné dimenzie, ktoré sú umiestnené 

v pravom čase a v pravom priestore, ako aj v pravom stave a v pravej kondícii, 

vidia a vnímajú pri svojich percepčných schopnostiach veci a entity, ktoré existujú 

len v ich vlastnom stave a kondícii. 

Logicky povedané, nakoľko planéta Nula a ľudské percepčné alebo zmyslové 

orgány fungujú v čomsi, čo bolo označené ako nie čas a nie priestor, a pretože nie 

sú vybavené tak, aby vnímali čokoľvek vôbec, čo je mimo ich sféry a obmedzení, 

z toho dôvodu ľudia nie sú schopní rozpoznať existenciu vôbec ničoho, čo nie je 

z ich pseudo-sveta. Na druhej strane, sentientné entity z iných svetov a tí, ktorí 

odišli z vašej planéty a teraz v tých svetoch žijú, keďže ich zmyslové orgány sú 

prispôsobené skutočnému stavu/miestu a kondícii/času a keďže ľudia sú v nie čase 

a nie priestore, nie sú schopní vzájomne so sebou komunikovať ani priamo, ani 

nijakým presvedčivým a hmatateľným spôsobom. Čo musíte v tomto ohľade 

pochopiť, je to, že pre tých, ktorí žijú v realite stavu/miesta a kondície/času, sú nie 

miesto a nie čas ľudí a ich planéta akoby neexistujúce. A to isté platí pre ľudí: 

Všetko, čo je mimo rozsahu ich percepčných schopností alebo mimo toho, čo im 

dovoľujú vnímať ich zmyslové orgány, vôbec neexistuje. Z toho dôvodu sa 

nemôžu navzájom ani vidieť, ani so sebou komunikovať. Z praktického hľadiska 

podľa ich vzájomného názoru ani jeden z nich neexistuje. 

Nuž, toto usporiadanie možno považovať za fyzický dôkaz vašej neschopnosti 

priamym a hmatateľným spôsobom komunikovať so zosnulými alebo s kýmkoľvek 

z iných dimenzií. Také komunikovanie je možné len vo veľmi obmedzenom 

zmysle, prostredníctvom nejakého média — snov, vízií v zvnútornenom stave 

mysle, alebo sprostredkovaním cez ľudské médiá v stave tranzu. Ako bolo uvedené 

vyššie, ani jeden z týchto prostriedkov neobsahuje platný a presvedčivý dôkaz, že 
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zosnulí skutočne pokračujú vo svojom riadnom živote mimo planéty Nula. 

Napokon, možno povedať, že také prostriedky alebo schopnosti sú výsledkom 

vašich vlastných túžobných želaní, alebo projekciami očakávaní vašej vlastnej 

mysle, bez akejkoľvek objektívnej reality. Z fyziologického hľadiska, pretože váš 

mozog obsahuje živé informácie o zosnulých, z uložených spomienok na nich ste 

schopní opätovne si vytvoriť čokoľvek, čo sa ich týka. V tom prípade 

nekomunikujete so skutočnými zosnulými, ale komunikujete len so svojimi 

predstavami a očakávaniami ohľadom toho, akí boli, kým žili na planéte Nula, 

alebo akí by mali byť v tom druhom svete. 

Tak či tak, túto situáciu možno považovať za dôsledok duchovných dôvodov tejto 

neschopnosti a obmedzenia komunikácie s nimi v skutočnej realite ich stavu a 

kondície. Je to len dôsledok, a nie príčina tejto nutnosti. Tieto podmienky v 

skutočnosti ľuďom na planéte Nula vytvorili duchovné dôvody tejto situácie. 

Ako vieš, existuje veľmi špeciálny dôvod, prečo boli ľudia na planéte Nula s ich 

planétou daní do úplnej izolácie a separácie od všetkých ostatných a všetkého 

ostatného v ostatných dimenziách, ako aj v ostatných pseudo-dimenziách. Ako si 

pamätáš z Veľkej Knihy, z jej 23. kapitoly, ľudia nie sú v stave definitívnej voľby. 

Skutočný charakter celého ich pseudo-života alebo neživota na planéte Nula možno 

teda nájsť v okolnosti jeho pominuteľnosti a dočasnosti. Len v stave definitívnej 

voľby môže existovať trvalosť a bezhraničné pokračovanie. Ľudský pseudo-život 

nie je definitívnou voľbou. Pokiaľ sú ľudia v tejto situácii, nemôžu byť 

ovplyvňovaní nijakými silami, ktoré sú alebo sa nachádzajú niekde inde, aby 

neboli uvedení do pozície vykonania definitívnej voľby, kým sú ešte v ľudskom 

neživote. Keby sa malo stať alebo mohlo stať niečo také, ľudia by boli naveky 

uzamknutí vo svojom ľudskom neživote. V tom prípade by nemohli byť nikdy 

spasení. A nakoľko je ľudský neživot finálnym produktom pseudo-tvorivého úsilia 

síl negatívneho stavu, nemohol by byť spasený ani nikto, kto sa nachádza 

v neživote negatívneho stavu. V tom prípade by negatívny stav s jeho ľudskou 

zložkou musel zostať naveky. Keby malo byť niečo také možné, nemohla by byť 

nastolená ani plnosť a kompletnosť pozitívneho stavu.  

Ako si pamätáš, ľudský neživot je ilustráciou, manifestáciou a demonštráciou toho, 

čo si nevoliť; aký nebyť; ako sa nesprávať; ako nenadväzovať vzťahy; ako 

neponímať duchovné princípy a Moju Pravú Prirodzenosť; aký druh viery nemať; 

ako neuctievať; ako sa nemilovať alebo ako nemilovať vo všeobecnosti; ako 

nevnímať a nechápať realitu a čokoľvek vôbec; ako nežiť a nefungovať; a ako 

nerobiť všetky ostatné veci, z ktorých pozostáva ľudský neživot. Aby ľudia 

zobrazili, manifestovali a demonštrovali tieto a všetky ostatné faktory ľudského 

života, bolo ich treba uviesť do špeciálneho a podivného stavu a podmienok, ktoré 

by im umožnili urobiť presne to, bez akéhokoľvek ovplyvnenia zo stavu a 

podmienok definitívnej voľby. Preto by teda, keby sa im ktokoľvek zjavil 

hmatateľným a presvedčivým spôsobom z iných dimenzií alebo pseudo-dimenzií, 

boli nútení vzdať sa svojho ilustratívneho a demonštračného položenia a prijať 
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niečo, čo nebolo v ich pôvodnej dohode byť takí, akí sú v priebehu svojho neživota 

na planéte Nula. 

Inými slovami, boli by nútení uveriť niečomu a prijať niečo nie svojou vlastnou 

slobodnou vôľou a voľbou, ale vnútením a nevyhnutnosťou toho jednotlivého 

zážitku, v tomto prípade by museli prijať fakt, že život pokračuje po ich ľudskom 

type života (neživota). Zažitie niečoho na základe vnútenia a nevyhnutnosti 

nemožno nikomu prisvojiť alebo prisúdiť. V ľudskom vnútrajšku, kde sa to počíta, 

by sa to nemohlo ujať. Bolo by to prijaté len ich vonkajškom. V tom prípade by sa 

stal vonkajšok pre ľudí naveky jedinou možnou realitou. Napokon, ak k vám niekto 

prichádza z vášho vonka, to vonku sa stáva svojou vlastnou realitou nezávislou od 

čohokoľvek, čo sa nachádza vnútri. Aby sa tomuto zabránilo, jediný spôsob, ako je 

akákoľvek taká komunikácia možná, veľmi ohraničeným a obmedzeným spôsobom 

a len pre veľmi málo ľudí, je vo vašom vlastnom stave vnútra. Tento spôsob 

komunikácie zabraňuje uväzneniu v stave vonkajška, a tak sa vyhýba možnosti 

prijatia niečoho na základe vnútenia, nevyhnutnosti a neslobody voľby. Ako vieš, 

stav slobodnej vôle a voľby je samotným charakterom stavu vnútra. V tom stave sú 

teda akékoľvek vnútenia a nevyhnutnosti anulované. 

Ďalším dôvodom ľudských obmedzení, separácií a reštrikcií je ochranná funkcia 

pre všetkých tých, ktorí sa nachádzajú v pravom živote pozitívneho stavu. Ľudia na 

základe samotnej svojej prirodzenosti radi vnucujú svoje vlastné pohľady, názory, 

očakávania a všetko, čo majú a v čo veria, všetkým ostatným. Akákoľvek 

komunikácia s entitami z iných dimenzií by mohla spôsobiť, že by tie entity boli 

kontaminované, pošpinené, otrávené a negatívne ovplyvnené ľudským spôsobom 

života alebo neživota. V tom prípade by tie sentientné entity museli prijať 

nereálnosť ľudského neživota ako pravú realitu a ako integrálnu zložku pravého 

života. Takým prijatím by potvrdili platnosť niečoho, čo nemá ako také a samo 

osebe nijakú platnosť. Kvôli tejto prijatej platnosti by si museli vo svojom 

vlastnom vnútri zvnútorniť všetky aspekty ľudského neživota. Tým by odmietli 

pravý život pozitívneho stavu a stali by sa negatívnymi, vypadnúc do Zóny 

Vymiestnenia. Taký výsledok by bol z ľudského hľadiska škodlivý súčasne aj pre 

ľudí, pretože tým faktorom by sa sami uväznili vo svojej modalite ľudského 

neživota, súc uznaní vo svojom neživote tak, akoby boli v pravom živote. V tom 

momente by boli nútení prijať svoj ľudský neživot ako definitívnu voľbu. Len čo 

ste v stave svojej definitívnej voľby, nemožno urobiť nič, čo by túto situáciu 

zvrátilo. Našťastie, taký výsledok nie je možný, pretože, ako si pamätáš, taká 

definitívna voľba by bola učinená za totálne falošných predpokladov — že ľudský 

neživot je pravý a jediný možný život. Prijatie čohokoľvek vôbec na základe 

takých falošných predpokladov môže byť vo svojom konečnom dôsledku 

anulované, pretože je to nepravdivé. Mohlo by to však predĺžiť bytie a existenciu 

tohto cyklu času/stavu/procesu na pomerne dlhú dobu — dlhšie, ako bolo pôvodne 

plánované. Ako teda z tejto možnosti vidíte, akákoľvek hmatateľná, konkrétna a 
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faktická komunikácia so zosnulými alebo s kýmkoľvek z iných dimenzií by bola 

škodlivá pre všetkých, nie iba pre ľudí.  

Možnosť komunikácie hmatateľným, konkrétnym a faktickým spôsobom 

s obyvateľmi Zóny Vymiestnenia bola súčasne zakázaná aj preto, lebo nakoľko 

ľudský neživot je finálnym produktom negatívneho stavu, ľudia by mohli byť 

ľahko ovplyvnení čímkoľvek, čo by prichádzalo z tej Zóny, považujúc to za niečo, 

čo je pravdivé a čo je jedine možné. Okrem toho, sily negatívneho stavu majú 

nadmernú schopnosť silou a krajným presviedčaním vnucovať svoj vlastný spôsob 

životného štýlu (svoj vlastný neživot), presvedčiac ľudí, že je to pravý život 

pozitívneho stavu a že žiadny iný typ života nie je vôbec uskutočniteľný. Prijatie 

čohosi takého by — opäť — ľudí uväznilo v pozícii neslobody voľby a svoj ľudský 

neživot by museli prijať ako definitívnu voľbu. V tom prípade by ilustratívna a 

demonštračná povaha ľudského neživota prestala byť ilustratívnou a 

demonštračnou a ľudia by prestali poskytovať nutné, rozhodujúce a životne 

dôležité ponaučenie o tom, čo si nevoliť, aký nebyť, ako nenadväzovať vzťahy, v 

čo neveriť, ako nekonať, atď. Tým, že by prestali fungovať v tejto dôležitej role, 

ľudia by každému všade a v každom čase zabránili, aby získal niektoré ďalšie 

dôležité ponaučenia o týchto faktoch, ktoré doposiaľ neboli ilustrované a 

demonštrované. Taká komunikácia by však bola škodlivá aj pre obyvateľov Zóny 

Vymiestnenia, pretože vnucovaním niečoho ľuďom, čo nemá byť súčasťou 

ľudských skúseností, by sami seba dostali do stavu predĺženej odplaty a trestu za 

také skutky. 

Keďže hovoríme o zosnulých, môžeme sa teraz venovať aj Danovej otázke. Úplne 

na začiatku našej odpovede na Danovu otázku nech si každý uvedomí, že v procese 

zažívania momentov smrti neexistuje absolútne nič, čo by malo nejaký spoločný 

menovateľ. Proces umierania možno považovať za jeden z najintímnejších, 

najsúkromnejších, najosobnejších, najindividuálnejších, najjedinečnejších, 

najneopakovateľnejších, najnedefinovateľnejších a tak nekonečne odlišných 

procesov, aké si len môžete predstaviť. Kvôli tomu nemajú nijakého spoločného 

menovateľa. Paradoxne povedané, ich spoločným menovateľom je to, že nijaký 

nemajú. Aby ste boli schopní vedieť, cítiť, vnímať a zažiť to, čo v tom čase zažíva 

ktorýkoľvek jedinec, museli by ste byť tým jedincom. A toto je čosi, čo nemožno 

dosiahnuť. Zažívajú niečo nádherné, zvláštne a nezvyčajné, nech sa jedná o 

kohokoľvek (či už o Mojich pravých predstaviteľov, alebo o niekoho iného)? 

Všetko to závisí od ich duchovného stavu a pozície v čase ich umierania, ako aj od 

vzájomnej dohody (medzi Mnou a nimi) o tom, čo by mali vtedy zažiť za tým 

účelom, aby tým procesom ilustrovali a demonštrovali niečo veľmi dôležité. 

Niektorí z vás môžu mať také zážitky, a niektorí z vás zažijú niečo iné, 

neopísateľné vašimi ľudskými slovami.  

Zjavovanie niečoho o tomto procese v sebe skrýva veľkú mieru duchovného 

nebezpečenstva. Ako vieš, ľudia majú vo svojej typickej ľudskej prirodzenosti, 

ktorá je zakorenená aj vo vás, Mojich predstaviteľoch, veľmi podivnú tendenciu 
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očakávať, že sa im určité veci stanú rovnakým spôsobom a štýlom, ako sa dejú 

niekomu inému. Predpokladajme teda, že by Som bol ochotný opísať do detailu 

všetky kroky a presné zážitky počas doby umierania niekoho, povedzme Wilfreda 

Grunaua, ktorý bol/je Mojím predstaviteľom. Čo by sa v tom prípade stalo? Každý, 

kto by čítal slová opisujúce ten proces, by okamžite vryl do svojej mysle (vedome i 

nevedome!) tento jednotlivý zážitok a na základe toho, a tiež — a najmä — na 

základe faktu, že Ja, pravý a jediný Boh, Som vám vylíčil taký zážitok, by 

okamžite upadol do očakávania, že bude musieť zažiť presne to isté čo Wilfred. 

Bolo by tu nebezpečenstvo stotožnenia sa s takými zážitkami a na základe toho by 

tu existovala potreba premietnuť ich do svojich vlastných očakávaní. Inými 

slovami, kvôli tomuto stotožneniu sa by sa tie očakávania museli naplniť aj 

v jeho/jej prípade. A tu prichádza duchovné nebezpečenstvo. Premietnutím tých 

očakávaní do toku svojho vnímania by taký jedinec potlačil a utlmil dôležitú 

potrebu zažiť ten proces svojím vlastným intímnym, súkromným, osobným, 

individuálnym, jedinečným, neopakovateľným, nedefinovateľným a nekonečne 

iným spôsobom a štýlom. 

Inými slovami, taký jedinec nielenže by pripravil svoje ,ja som‘, zakorenené 

v takých zážitkoch, o to, aby sa prejavilo, ale zaprel by tiež, kým je v pravej esencii 

a substancii svojho vlastného bytia a existencie. Súčasne by pripravil aj celé 

Stvorenie o poučenie sa o niečom veľmi dôležitom ohľadom toho procesu, čo by 

mohol poskytnúť len a len on/ona, a nikto iný. Keby sa to malo niekedy stať, taký 

jedinec by hrubo porušil pôvodnú dohodu ohľadom tohto zážitku. Dôsledky toho 

porušenia by mohli byť veľmi nepríjemné na dlhú nadchádzajúcu dobu. Aby Som 

zabránil, aby sa to vôbec kedy stalo, Moja Božská Prozreteľnosť zaistila, že 

akékoľvek zážitky, objavujúce sa v momente skutočnej smrti, sú utajené. 

Je možné, že by vás v momente vašej smrti alebo po vašej smrti, alebo po príchode 

do duchovného sveta mohol niekto vítať, kto vám bol blízky, alebo niekto iný, nie 

z vášho predošlého pseudo-sveta? Nuž, niektorí ľudia sú schopní zažiť, že vidia, že 

niekto pre nich prichádza pár sekúnd pred ich skutočnou smrťou. Iní nezažijú nič. 

Opäť, všetko to závisí od pôvodných volieb a dohody, ktoré v tomto ohľade 

vykonali. Áno, po svojom vzkriesení, nakoľko ho vykonávam buď Ja osobne, 

alebo Moji poverenci, je jedinec vítaný a uvedený do druhého sveta tými, ktorí 

vykonávajú akt vzkriesenia. Tí by mohli mať so sebou niekoho, koho vzkriesený 

dobre pozná a koho veľmi rád vidí, aby mu/jej pomohol prekonať možný šok 

z toho, že je v úplne odlišnom a veľmi málo známom svete a aby mu/jej uľahčil a 

spríjemnil prechod. Samotný moment umierania možno považovať a možno ho 

vnímať ako najmystickejší a najneopísateľnejší zážitok.  

Existuje niečo také ako takzvaný tunel, na konci ktorého je žiarivé biele svetlo? 

Taký tunel môžete považovať za konštrukciu alebo súvzťažnosť prechodu 

z jedného miesta/stavu na iné miesto/stav. Problémom tohto tunela je fakt, že ak 

niekto niekedy zažil čosi ako tunel, ten zážitok, pretože sa pôvodne vyskytol počas 
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takzvaného zážitku na prahu smrti a dotyčný jedinec sa vrátil späť, sa zaregistroval 

v univerzálnom vedomí každého. 

Okrem toho, ak bol taký dôležitý zážitok zapísaný ľudskými slovami a potom 

publikovaný, a tým momentom bol sprístupnený všetkým ostatným, tak výrazne sa 

vryl do ich mysle, že všetci ostatní očakávajú, že budú mať ten istý zážitok. Všetci 

teda očakávajú, že budú prechádzať akýmsi tunelom, na konci ktorého je zmienené 

svetlo. Ešte raz, existuje tu nebezpečenstvo očakávaní, aké to všetko bude v tomto 

ohľade. Keďže očakávate, že váš zážitok bude taký istý, vyfabrikujete si svoje 

vlastné klamné predstavy tunela svetla, cez ktorý sa budete vidieť prechádzať na 

druhú stranu. 

Pravá realita však môže byť veľmi odlišná, najmä u Mojich predstaviteľov. Je viac 

ako pravdepodobné, že nebudete mať nijaký zážitok tunela. Môžete sa tiež ocitnúť 

vzkriesení vo svojej vlastnej izbe alebo bydlisku, alebo niekde, kde ste bývali radi. 

Existuje nekonečné množstvo možností v tomto ohľade a všetky sú spojené 

s vaším vlastným jedinečným, intímnym, súkromným, osobným, individuálnym, 

neopakovateľným, nedefinovateľným a nekonečne iným spôsobom a štýlom, 

akými pôjdete na druhú stranu; a existuje tiež nekonečné množstvo toho, čo sa 

udeje, len čo prejdete na druhú stranu. Ako teda z týchto faktov vidíte, bolo by 

úplne nemožné povedať vám, čo vtedy očakávať. 

Naproti tomu, jedným z hlavných dôvodov, prečo môže byť o tejto záležitosti 

povedané veľmi málo, je fakt, že, ako si pamätáš z niekoľkých predošlých 

vyhlásení, nič nie je rovnaké. Toto vyhlásenie sa vo veľkej miere týka aj tejto 

záležitosti. Všetko, čo ľudia doteraz alebo donedávna zažívali v momente svojej 

fyzickej smrti a krátko po svojom príchode do toho druhého sveta, sa značne 

zmenilo, a preto by nebolo možné stanoviť alebo uvažovať o nijakej analógii 

takých zážitkov. Aj do týchto typov zážitkov je zavádzané niečo veľmi nové a 

veľmi odlišné. Keďže budú ešte intímnejšie, súkromnejšie, jedinečnejšie, 

osobnejšie, individualizovanejšie, neopakovateľnejšie, nedefinovateľnejšie a 

nekonečne odlišnejšie než predtým, nebolo by vhodné opisovať, aké by boli. 

V určitom zmysle je to ako predpovedanie budúcnosti. Z toho dôvodu nemožno o 

tejto záležitosti nič viac povedať. 

Peter: Veľmi si cením Tvoj vstup v týchto záležitostiach. A veľmi pekne Ti 

ďakujem za Tvoju ochotu znášať naše otázky. 

Pán Ježiš Kristus: Je Mi skutočne potešením, Peter. A teraz sa venujme tvojim 

kozmologickým záležitostiam. Tieto záležitosti možno považovať za jedny 

z najťažších na pochopenie vašou obmedzenou a obmedzujúcou ľudskou mysľou. 

Ako si pamätáš z kapitoly 21 v Novom Zjavení Pána Ježiša Krista, jedným 

z hlavných a najdôležitejších dôvodov stvorenia Stvorenia do stavu jeho procesu 

bolo zdieľanie všetkého, čo bolo obsiahnuté v Absolútnej Prirodzenosti Stvoriteľa. 

Ako si tiež pamätáš, Stvorenie samotné bolo v Stave Stvoriteľa od večnosti. Len 
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jeho proces nebol vždy. V tejto jednotlivej pozícii, nakoľko Stvoriteľ sa nachádza 

v bezčasovom a bezpriestorovom položení, je jediným spôsobom vnímania reality 

objektívny spôsob. Takže každý, kto bol v stave Stvorenia, keď bolo obsiahnuté 

v Absolútnom Stvoriteľovi, bol pred zavedením jeho procesu tak isto v objektívnej 

modalite. 

Aby boli vytvorené najpriaznivejšie podmienky pre uskutočnenie procesu 

zdieľania, bolo nutné posunúť stav Stvorenia do procesu Stvorenia. Ako vieš, slovo 

,zdieľanie‘ znamená alebo si vyžaduje reciprocitu. Ak ti chcem niečo dať, ty musíš 

potvrdiť, že to niečo ochotne prijímaš. Okrem toho, musíš Mi naznačiť, či si praješ 

zdieľať so Mnou všetko, čím Som a čo Mám, v tvojej vlastnej relatívnej kondícii. 

Aby boli toto zdieľanie, reciprocita a spätná väzba umožnené, bolo nutné zaviesť 

odlišný spôsob vnímania reality, okrem objektívneho, ktorý sa prejavuje mimo 

časopriestorového kontinua. Potrebuješ vytvoriť pocit individuálneho priestoru a 

času, v ktorých je každý jedinec umiestnený takým spôsobom, že sa jasne vníma, 

ako nachádzajúci sa na nejakom mieste a v nejakom čase. V tom postavení si taký 

jedinec vytvorí dôležitý pocit, že je vo svojom vlastnom stave, procese, mieste a 

čase nezávislý. V tomto položení je schopný vnímať sa, ako nachádzajúci sa mimo 

Mňa alebo oddelene odo Mňa. Toto vnímanie mu/jej dáva schopnosť robiť svoje 

vlastné rozhodnutia vo veci zdieľania, reciprocity a spätnej väzby. Nakoľko sa taký 

jedinec v takejto situácii vníma, ako súci niekde inde a v nejakom inom čase než 

Ja, objaví sa pocit vzdialenosti medzi jedným bodom a druhým bodom a vytvorí sa 

pocit času, počas ktorého sa niečo potrebuje udiať vo vzťahu k tomu vzdialenému 

bodu. A takto sa objavilo lineárne postupovanie. V tejto lineárnosti je zakorenený 

význam subjektívneho vnímania reality. Teraz máš pocit, že postupuješ od jedného 

bodu k druhému a že prechod vzdialenosti medzi dvoma takými bodmi trvá určitý 

čas. 

Povedzme, že potrebuješ niekam ísť, pričom je to vzdialené päť míľ odtiaľ, kde 

seba vnímaš na svojom vlastnom mieste a vo svojom vlastnom čase. Ak tých päť 

míľ ideš pešo, v závislosti od toho, ako rýchlo si schopný kráčať, dosiahnutie toho 

bodu ti môže trvať jednu hodinu. Ak ideš na to miesto na bicykli, v porovnaní 

s tvojou chôdzou ti to bude trvať polovičný čas. Ak ideš autom povolenou 

rýchlosťou, môže ti to trvať len päť minút. Ak však cestuješ na nejaké vzdialené 

miesto a ak ideš lietadlom, dosiahnutie toho miesta — čo by ti v prípade, že by si 

tam mal ísť pešo alebo na bicykli, trvalo mesiace či dokonca roky — by ti trvalo 

len pár hodín. Ak tvoje lietadlo môže letieť nadzvukovou rýchlosťou, šesťhodinový 

let do New Yorku napríklad na bežnom lietadle by na nadzvukovom trval len pár 

hodín. Z týchto príkladov môžeš vydedukovať, aký je priestor a čas relatívny a 

subjektívny. 

Vieš si predstaviť, čo by sa stalo, keby si bol schopný cestovať z jedného miesta na 

druhé, veľmi vzdialené miesto, rýchlosťou svetla? Napríklad let zo Santa Barbary 

do New Yorku by bol pri rýchlosti svetla takmer okamžitým javom. Trval by len 

zlomok sekundy. Teraz zredukujme subjektívny čas a priestor do takej miery, že sa 
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to takmer priblíži povahe objektívnej modality vnímania reality, v ktorej sa veci 

dejú simultánne a synchrónne. Predstav si, ak môžeš, čo by sa stalo, keby si mohol 

cestovať rýchlosťou myšlienky? Nuž, takúto rýchlosť nemožno merať takým istým 

spôsobom ako ostatné, dokonca ani ako rýchlosť svetla. Dôvod, prečo ju nemožno 

merať, je ten, že sa to deje okamžite. Povedzme, že chceš cestovať na nejakú 

planétu nachádzajúcu sa v galaxii Andromedy. Keby si mal na to miesto cestovať 

rýchlosťou svetla, trvalo by ti to mnoho miliónov rokov. Ak tam však cestuješ 

rýchlosťou myšlienky, si tam presne v tom momente, ako premietneš do svojho 

myšlienkového procesu svoju túžbu byť tam. Ocitnúť sa na tej planéte si 

nevyžiadalo nijaký čas a nijaký priestor. V tomto zmysle môžeš byť svojimi 

myšlienkami okamžite na tej planéte, zatiaľ čo fyzicky sedíš v Santa Barbare vo 

svojom vlastnom čase a na svojom vlastnom mieste. V tejto situácii sa nachádzaš 

na oboch miestach úplne súčasne. Alebo, premýšľaj o svojej minulosti, prítomnosti 

a budúcnosti. Vo svojich myšlienkach môžeš byť úplne súčasne vo všetkých troch 

pozíciách — v minulosti, v súčasnosti i v budúcnosti. 

Z týchto faktov teda môžeš logicky vydedukovať, že tvoje myšlienky sa 

nachádzajú v objektívnej modalite vnímania reality, pretože môžu byť úplne 

súčasne — simultánne a synchrónne — na mnohých rozličných miestach a 

v mnohých rozličných časoch. Avšak v momente, ako sa presunieš z premýšľania 

v tejto modalite na sebapociťovanie a sebavnímanie, ocitneš sa v modalite 

postupnosti, lineárnosti, predchádzania a nasledovania, čo je tvojím vlastným 

subjektívnym spôsobom vnímania. V tomto zmysle môžeš povedať, že každý 

nachádzajúci sa v duchovných dimenziách pozitívneho stavu cestuje z jedného 

bodu do druhého objektívnym spôsobom — rýchlosťou myšlienky. Z toho dôvodu 

sa mu/jej všetko javí, akoby sa to dialo tu-a-teraz. Keď je však súčasne nutné, aby 

dotyčný dostal subjektívnu a individuálnu možnosť roztriediť veci tak, ako sa dejú 

tu-a-teraz spôsobom, presunie sa do subjektívnej modality, v ktorej je schopný 

rozlišovať všetky diania tak, akoby postupovali z minulosti do prítomnosti 

k budúcnosti, alebo akoby jedno predchádzalo druhé a to druhé nasledovalo po tom 

prvom. A toto je najbližším priblížením, ako možno tieto dve modality prezentovať 

ľudskému chápaniu a ponímaniu. Povedať o tom viac by bolo ťažké. 

Určité obmedzené vedomie, ako tieto dve modality vzájomne interagujú, existuje 

v teoretickej kvantovej fyzike (alebo kvantovej mechanike), ktorá sa zaoberá 

subatomárnymi časticami a sub-časticami. Teoretici tejto jednotlivej vedy 

postulovali čosi ako implicitný poriadok, na základe ktorého tieto častice fungujú. 

Táto hypotéza sa pokúša vysvetliť jav, ako je možné, že akákoľvek zmena činnosti 

jednej častice alebo sub-častice spôsobí okamžite a simultánne presne tú istú 

zmenu v podobnej častici alebo sub-častici, ktorá sa nachádza mnoho miliónov 

svetelných rokov ďaleko. Nastávajúce zmeny sa akosi prenesú na vzdialenú časticu 

alebo sub-časticu mimo času a priestoru, alebo obchádzajúc čas a priestor. Keby sa 

to malo uskutočniť v čase a priestore, spôsobiť tie zmeny na opačnej strane 

viditeľného vesmíru by trvalo mnoho miliónov rokov. Ako teda z týchto faktov 
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vidíš, dokonca aj z pozície čírej vedy kvantovej fyziky môžeš postulovať 

existenciu objektívnej a subjektívnej modality vnímania a chápania reality. 

A teraz sa venujme čisto kozmologickým záležitostiam. Došlo skutočne k ,big 

bangu‘? A ak áno, a ak fyzické vesmíry fyzického multivesmíru vznikli 

prostredníctvom a procesom tohto ,big bangu‘, aký bude výsledok alebo spôsob 

konca jeho bytia a existencie? Problémom pojednávania o tejto záležitosti je to, že 

máš dva paralelné faktory — skutočné Stvorenie, a potom pseudo-stvorenie alebo 

Zónu Vymiestnenia. Skutočné Stvorenie bolo produktom intenzívnej, 

nepredstaviteľne veľkej a hlbokej lásky k Stvoreniu. Túto lásku možno, čo sa týka 

jej skutočného charakteru a intenzity, prirovnať k najintenzívnejšiemu ohňu v jeho 

neničivej konotácii. Z pozície takejto lásky bolo procesom jej múdrosti uštedrené 

postrčenie, ktoré oddelilo Moje Stvorenie z jeho večného stavu vo Mne do jeho 

procesu, oddeliac sa odo Mňa za účelom vyššie uvedeného zdieľania, reciprocity a 

spätnej väzby. Cez súvzťažný význam takého postrčenia alebo oddelenia, pretože 

bolo vykonané ohňom lásky, by sa to mohlo javiť ako nepredstaviteľná, obrovská 

explózia — ,big bang‘ — ktorá dala zrod fyzickému multivesmíru so všetkými 

jeho príslušnými vesmírmi, galaxiami, slnečnými sústavami, planétami, rôznymi 

nebeskými telesami a ich príslušnými obyvateľmi. Takéto tvorenie sa teda 

v podstate môže javiť tak, akoby bolo zahájené takým ,big bangom‘. Avšak 

v skutočnosti, v pravej realite procesu tohto tvorenia, stvorenie Stvorenia umožnil 

oheň lásky a svetlo jej múdrosti. Z tejto pozície nemôžete vyvodiť nijaký ,big 

bang‘ ako zahájenie tvorenia Stvorenia. Z pozície ľudského vnímania tohto aktu sa 

len zdalo, že je to tak. Oheň lásky, ktorý zapaľuje proces tvorenia Stvorenia, 

nemôže byť násilným aktom. Taký akt je nezlučiteľný s prirodzenosťou tejto lásky 

a jej múdrosti. 

Na druhej strane, ako vyfabrikujete niečo, čo je úplne odlišné od pravého Stvorenia 

a od procesu, ktorým sa stvorenie Stvorenia uskutočnilo? Nemôžete to urobiť 

z pozície lásky, pretože v tom prípade by to nemohlo byť odlišné od niečoho, čo 

bolo stvorené takou láskou. Z toho dôvodu to niečo, v tomto prípade Zónu 

Vymiestnenia, vyfabrikuješ prostredníctvom niečoho, čo je opačné k pravej láske. 

Vyfabrikuješ to na základe spaľujúcej nenávisti voči všetkému, čo je z čistej, 

planúcej lásky. Máš tu spaľujúci oheň nenávisti, ako opak k planúcemu ohňu čistej 

lásky. Pri tomto usporiadaní došlo v procese oddelenia určitého kusa hmoty a 

nehmoty z celku tej hmoty a nehmoty k násilnému aktu a možná bola skutočná 

explózia, ktorá dala impulz vzniku niečoho, čo bolo nazvané antivesmírom, alebo 

v našej terminológii Zónou Vymiestnenia.  

Problémom vašich vedcov-kozmológov je ten fakt, že to, čo merajú alebo vidia, nie 

je proces stvorenia skutočného Stvorenia, ale proces fabrikácie Zóny 

Vymiestnenia. Okrem toho, ich pozorovanie je v tomto ohľade obmedzené len na 

fyzické aspekty tej fabrikácie, nie však na jej ostatné, pseudo-duchovné aspekty. 

Nedávno však niektorí vedci postulovali, že existuje možnosť, že počiatok toho, čo 

nazývajú Stvorenie (podľa našich termínov anti-stvorenie), nebolo iniciované ,big 
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bangom‘, ale akýmsi postupným procesom. Ako teda z týchto faktov vidíš, 

kontroverzie o tom, ako vznikol viditeľný fyzický vesmír (antivesmír), pretrvávajú 

s nezmenšenou silou.  

Ak sa pozrieš na celé vysvetlenie toho, ako sa udialo stvorenie Stvorenia 

z typického ľudského hľadiska a z hľadiska ľudskej vedy, potom všetko, čo vám o 

tom hovoria, je úplne a kompletne skreslené alebo nepravdivé. Dôvodom týchto 

vedeckých lží a skreslení je to, po prvé, že všetky ich teórie, hypotézy, predpoklady 

a vedecké dôkazy sa týkajú len toho, čo nazývajú fyzický vesmír. Neberú do úvahy 

žiadne iné, nefyzické entity. Nakoľko s nástrojmi bádania, ktoré majú v súčasnosti 

k dispozícii, môžu skúmať len takzvaný fyzický vesmír a nakoľko tieto typy 

nástrojov a vedecký prístup, ktorým všetko posudzujú, nie sú schopné merať a 

stanoviť existenciu žiadnych iných typov vesmírov, mimovoľne popierajú, že 

existuje niečo iné ako fyzický vesmír. Nepravdivosť ich záverov pramení z faktu, 

že predpokladajú, že príčinné faktory všetkých udalostí v ich fyzickom vesmíre 

pochádzajú z funkcie samotného toho vesmíru; zatiaľ čo skutočnou realitou je to, 

že tieto príčinné faktory nie sú implicitné pre ten vesmír, ale vzišli odinakiaľ — 

v tomto prípade z duchovných a intermediárnych vesmírov. 

Po druhé, nepravdivosť ich záverov pramení z faktu, že to, čo považujú za pravé 

Stvorenie, v skutočnosti nie je pravé Stvorenie, ale Zóna Vymiestnenia, ktorá je 

riadená úplne inými zákonmi a princípmi (pseudo-zákonmi a pseudo-princípmi) 

než pravé Stvorenie. A po tretie, ich nepravdivé závery pramenia z faktu, že sa na 

tieto kozmologické záležitosti pozerajú z pozície planéty Nula. Ako si pamätáš, 

táto pozícia znemožňuje, aby bolo čokoľvek vnímané, chápané a ponímané vo 

svojej pravej realite, tak, ako to skutočne je, a nie tak, ako sa to javí. Keďže všetky 

ich nástroje a metódy pozorovania a výskumu pochádzajú z prvkov planéty Nula, 

môžu pozorovať a vidieť len tie veci, a na ich základe činiť závery, ktoré sú vlastné 

prirodzenosti planéty Nula a jej postaveniu. Keďže tá pozícia skresľuje a falšuje 

pravú realitu všetkého, akékoľvek závery založené na týchto faktoroch budú 

skreslené a falošné. Z toho dôvodu všetko, čo sa z vašej vedy dozviete, ak je to 

mimo jej sféry a podmienok, ako sú napríklad kozmologické závery, bude vrodene 

skreslené a nepravdivé. Aby ste správne pochopili tieto záležitosti, musíte obísť to, 

čo vaša veda v tomto ohľade postuluje. Vedecké závery možno aplikovať vo veľmi 

obmedzenom zmysle len na štrukturálny charakter všetkých vecí nachádzajúcich sa 

na planéte Nula. Čokoľvek, čo sa netýka špecifickosti štruktúry planéty Nula, 

nemôže vaša prírodná veda náležite zhodnotiť. Toto je dôvod, prečo existuje tak 

veľa kontroverzií ohľadom rôznych hypotéz, teórií a postulátov ponúkaných vašimi 

vedcami. 

Vezmi si napríklad jednu z najdôležitejších kozmologických záležitostí ohľadom 

množstva hmoty prítomnej vo vesmíre (antivesmíre). Podľa vašich kozmológov to, 

či bude vesmír (antivesmír) expandovať donekonečna, alebo sa zrúti do seba 

v ohnivom ,veľkom schrupnutí‘, závisí od toho, aké množstvo hmoty obsahuje. Pri 

dostatku hmoty by gravitácia mohla spomaliť, alebo dokonca zvrátiť expanziu. Pri 
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príliš malom množstve hmoty, a teda pri príliš malej gravitácii by expanzia 

nemusela nikdy skončiť. V tom prípade by sa galaxie postupne rozprskli, až kým 

by celý vesmír (antivesmír) nestemnel a nestal sa kusom večného ľadu, alebo kým 

by fakticky nebol bez akéhokoľvek života, aký ten antivesmír pozná, a nezmenil by 

sa tým prakticky v ničotu. 

Ako vieš, vaši kozmológovia sa desaťročia usilovali o to, aby zmerali hmotu v ich 

vesmíre (antivesmíre). Pokúšali sa to odvodiť na základe dôkladného štúdia 

pohybu galaxií a kalkulácie, koľko hmoty a gravitácie by bolo nutné na vytvorenie 

pozorovaného pohybu. Problémom tejto situácie je to, že podľa ich kalkulácií 

viditeľná hmota — hviezdy a galaxie — činí menej ako desať (10) percent 

požadovanej gravitácie. Ako je teda možné, že si všetky tie hviezdy a galaxie 

udržiavajú svoje postavenia, ak zodpovedajú len menej než desiatim percentám tej 

gravitácie? 

Aby vysvetlili zvyšnú potrebnú hmotu (viac ako 90 %), vaši kozmológovia 

postulovali existenciu takzvanej neviditeľnej čiernej hmoty, ktorá visí a 

rozprestiera sa kdesi v ,prázdnom‘ priestore ich vesmíru (antivesmíru). Čo vám táto 

situácia hovorí? Z našej pozície vám hovorí, aká je Zóna Vymiestnenia, ktorú 

nazývajú vesmír, obmedzená. Len menej ako desať percent jej celého objemu je 

vyplnených nejakými druhmi nebeských telies. A koľké z tých telies môžu 

skutočne poskytnúť dostatočné podmienky na to, aby sa na nich mohol ujať nejaký 

život? 

Ako vieš, množstvo z nich, alebo veľká väčšina z nich nie je schopná udržať 

žiadny typ života, života, aký poznáte vy. Čo vám to teda hovorí? Táto situácia 

odráža pravú prirodzenosť negatívneho stavu, ktorý vypĺňa Zónu Vymiestnenia len 

na menej než 10 percent jej kapacity. Ako môžeš tušiť, pozerajúc sa na tie nebeské 

telesá a na podmienky, v ktorých sa nachádzajú, negatívny stav môže 

vyprodukovať pri obrovskej väčšine svojho pseudo-tvorivého úsilia len čosi, čo je 

násilné, kataklizmatické, deštruktívne a nesmierne nebezpečné pre všetko živé a 

dýchajúce. Toto sú duchovné súvzťažnosti pravej prirodzenosti negatívneho stavu, 

premietnuté do jeho fyzických aspektov (do jeho fyzického antivesmíru). 

Nech sa však na túto situáciu pozeráš akýmkoľvek spôsobom, nech prijmeš 

akúkoľvek teóriu — či už ich vesmír (antivesmír) skončí v ohnivom ,veľkom 

schrupnutí‘, alebo vyústi do totálnej temnoty a ľadu, tak či onak, jeho takzvaný 

život (z našej perspektívy neživot) raz a navždy skončí. A ako vieš, to, čo robí 

akýkoľvek typ vesmíru pravým vesmírom a čo dáva nejaký zmysel, a čo možno 

zaregistrovať v jeho subjektívnej a objektívnej modalite bytia a existencie alebo 

pseudo-bytia a pseudo-existencie, je fakt, do akej miery môže udržiavať sentientný 

a/alebo akýkoľvek iný typ života vo všetkých jeho formách, tvaroch a 

manifestáciách. Len čo čokoľvek tam kdesi vonku už viac nie je schopné udržiavať 

taký život, nakoľko to žiadna sentientná myseľ už viac neregistruje, prestáva to 

z praktického hľadiska byť a existovať. 
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Ako teda z tejto situácie jasne vidíš, dokonca aj z hľadiska vášho vedeckého 

postoja nemôžu Zóna Vymiestnenia, planéta Nula a — na základe dedukcie — 

neživot negatívneho stavu ako taký, ľudský neživot a ich egá a nič, čo sa ich týka, 

existovať nadobro a navždy. Dokonca aj podľa názoru vašich vedcov je všetko 

v ich vesmíre (antivesmíre) a na planéte Nula, so všetkými formami a podobami 

ich životov (neživotov), len dočasné a pominuteľné. Ich postoj len potvrdzuje, o 

čom hovoríme počas transmisie Môjho Nového Zjavenia, že neživot negatívneho 

stavu a ľudský neživot so všetkými ich derivátmi a manifestáciami nemôžu zostať 

naveky.  

Bez ohľadu na to, ktorá teória sa potvrdí ako pravdivá, v oboch scenároch bude 

všetko úplne bez stopy zničené. Vôbec nič nezostane, v žiadnej kondícii. A takýto 

bude skutočný výsledok Zóny Vymiestnenia a planéty Nula s ich pseudo-životmi. 

Nuž, ktorá alternatíva bude zvolená pre ukončenie neživota negatívneho stavu a 

ľudského neživota, bude celkom závisieť od volieb, ktoré učinia všetci 

zainteresovaní. Ako vidíš, z pravého duchovného hľadiska nie to, koľko hmoty je 

tam vonku a či je dostatok alebo nedostatok gravitácie, aby spôsobila tento večný 

koniec, určí, ktorá alternatíva sa bude materializovať, ale voľby všetkých 

sentientných myslí na každom mieste a v každom čase. 

Buď bude na základe snáh všetkých volieb všetkých sentientných myslí 

vygenerovaná dostatočná gravitácia, takže sa antivesmír alebo Zóna Vymiestnenia 

vo svojej fyzickej manifestácii zrúti do seba a zhorí na uhol, alebo mu bude 

potrebná gravitácia odobratá, aby skončil v totálnej temnote a ľade. Pretože budú 

všetky také voľby vykonané v duchovnej a intermediárnej dimenzii a v ich anti-

častiach v Zóne Vymiestnenia, ich súvzťažné faktory budú ovplyvňovať 

distribuovanie potrebnej gravitácie pre uskutočnenie sa buď toho, alebo onoho 

scenára. 

Myslím, Peter, že toto je všetko, čo môže byť v tomto čase o tejto záležitosti 

povedané. Ak bude potrebné, nutné a možné, môžeme sa vrátiť k tejto téme 

niekedy v budúcnosti. V tomto časovom bode si potrebuješ dať prestávku. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto plodné vysvetlenie. Veľmi ma potešilo. 

Takže nabudúce — ak bude nejaké nabudúce. 
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Sto Tridsiaty Tretí Dialóg 

16. – 17. apríla 2000 

Peter: Osobne nemám dnes nijaké otázky multivesmírneho významu. Ani som 

nijaké také otázky od nikoho nedostal. Len sa ohlasujem, aby som zistil, či tentoraz 

nemáš Ty niečo, čo by Si nám oznámil. Hoci, predsa len mám jednu obvyklú 

starosť, ktorá sa týka niečoho, čo bolo uvedené na konci Dialógu 131 ohľadom 

dôvodov môjho správania počas mojej tvrdej skúšky v novembri minulého roka. 

V tom Dialógu bolo uvedené, že akákoľvek reakcia na moje správanie, ktorá by 

vyvolala pocity ublíženia alebo smútku, pramení z jedincovho ego stavu. Obávam 

sa, že niektorí čitatelia toho jednotlivého textu sa môžu cítiť dotknutí takými 

závermi, najmä ak sú vo svojom vnútri presvedčení, že to tak nebolo a že reagovali 

z odôvodnenej pozície, nesúvisiacej s ich egami. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, v jednom z predchádzajúcich Dialógov, v druhom 

diele, vám bolo všetkým v tomto ohľade naznačené niečo veľmi dôležité. 

Zopakujme si to. Ako vieš, z pozície vašej ľudskej prirodzenosti môžete byť veľmi 

často tak pevne a bez akýchkoľvek pochybností presvedčení o správnosti svojich 

pocitov a/alebo záverov týkajúcich sa čohokoľvek, že nech si o nich hovorí, kto 

chce, čo chce, a nech by boli akokoľvek nesprávne alebo nevhodné, nič nie je v 

tomto ohľade schopné zmeniť váš názor. Nezabúdaj, že niektorí ľudia majú 

nadmerné schopnosti opodstatňovať, ospravedlňovať a odôvodňovať všetko, čo len 

chcú. Keď už raz upadnú do tejto modality opodstatňovania, odôvodňovania a 

ospravedlňovania svojich pocitov alebo systémov viery ohľadom čohokoľvek, tak 

hlboko to prenikne do ich mysle, že sú neotrasiteľne presvedčení, že majú v tej 

veci pravdu a všetci ostatní sa mýlia. V tom bode sú natoľko presvedčení o 

pravdivosti svojej veci alebo čokoľvek by to bolo, že všetko, dokonca aj čo sa týka 

ich vlastnej osobnej intuície, začne byť ovládané ich systémom viery alebo 

presvedčením. V tom prípade ich ego ovládne ich intuíciu alebo, lepšie povedané, 

ich intuícia sa stane nástrojom ospravedlňovania a opodstatňovania čohokoľvek, čo 

im ich ego naznačí. 

Toto je zvyčajným nebezpečenstvom pre všetkých, ktorí fungujú z pozície svojej 

ľudskej prirodzenosti. A nakoľko aj vy ako Moji predstavitelia máte túto ľudskú 

prirodzenosť, nech by ste sa akokoľvek usilovne pokúšali fungovať mimo jej 

vplyvu a vnucovania, napriek tomu ste náchylní fungovať z času na čas z tej 

pozície. A nakoľko je vaša ľudská prirodzenosť zakorenená vo vašom egu, v tom 

prípade logicky fungujete z pozície svojho ega, a zo žiadnej inej pozície. Aby Som 

to opäť zopakoval: Také pocity, ako ublíženie alebo smútok, sú v podstate svojou 

povahou negatívnymi pocitmi. Ak sú negatívne, v tom prípade nemôžu prameniť 

zo žiadneho iného zdroja vašej prirodzenosti než z vašej ľudskej prirodzenosti, a 

teda z vášho ega. 
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Nuž, každý, kto by sa ocitol v tejto nepríjemnej situácii, má minimálne dve 

možnosti voľby: Po prvé, odmietnuť všetko, čo bolo o tejto záležitosti povedané na 

konci Dialógu 131. Odmietnutím toho by dotyčný jedinec zotrval vo svojej 

nevhodnej viere ohľadom tej veci. V tom prípade by bol obeťou nesprávneho 

dojmu ohľadom pravdivosti oných záverečných poznámok v uvedenom Dialógu 

alebo ohľadom čohokoľvek v tej veci, a v dôsledku toho by sa pridŕžal skreslení, 

alebo dokonca lží ohľadom svojej vlastnej pozície v tejto veci. Keby to bolo tak, to 

by znamenalo, že taký jedinec je naďalej pod vplyvom negatívneho stavu a svojho 

ega. Jeho/jej tendencia odôvodňovať a opodstatňovať svoj názor by ho/ju však 

natoľko zaslepila, že by svoju pozíciu videl ako odôvodnenú, náležitú a správnu, a 

pozíciu všetkých ostatných, ktorí tvrdia niečo úplne iné, alebo dokonca opačné, by 

videl ako nesprávnu, nenáležitú a neopodstatnenú. Takto vo väčšine prípadov 

funguje typická ľudská prirodzenosť a jej ego. 

Po druhé, vaša reakcia alebo odozva na čokoľvek, čo bolo povedané v záverečných 

poznámkach Dialógu 131, môže byť taká, že to prijmete a uznáte ako správne a 

vhodné, čo vám poskytne príležitosť napraviť svoj postoj a vidieť veci také, aké 

skutočne sú, a nie také, ako vás ich núti vidieť alebo hodnotiť vaša ľudská 

prirodzenosť a jej ego prostredníctvom opodstatňovania, ospravedlňovania a 

odôvodňovania. S ľudským egom je ten problém, že neznesie priznanie, že 

čokoľvek, čo pociťuje, by mohlo byť nesprávne, nevhodné alebo nepravdivé. 

Preto, aby sa vyhlo týmto neznesiteľným pocitom, využíva svoj vlastný druh 

,logiky‘, pocitov, ,intuície‘, opodstatňovania, odôvodňovania a ospravedlňovania, 

aby sa vo svojej vlastnej pozícii v tomto ohľade cítilo pohodlne a neochvejne. Nič 

nie je pre ľudské ego ťažšie, než si priznať, že sa mýli v čomkoľvek, čo cíti, čo 

si myslí alebo o čom uvažuje. Takto bola štruktúrovaná ľudská prirodzenosť v jej 

ego stavoch. Jedným z najdôležitejších dôvodov, prečo sú v takých situáciách 

uvádzané také vyhlásenia alebo pripomienky, je dostať do vašej pozornosti tieto 

fakty o ľudskej prirodzenosti a jej egu a naučiť sa vyhnúť sa jeho vplyvu na seba a 

na čokoľvek, čo cítite, čo si myslíte, o čom uvažujete, čo vidíte, počujete, čítate, 

alebo na čokoľvek, čo v tomto ohľade robíte. 

Áno, vašou prvou reakciou na také pripomienky by boli pocity ublíženia, 

odmietnutia, smútku a podobné nepriaznivé reakcie. V takých situáciách je 

zvyčajne prvou reakciou na ne reakcia z pozície vášho ega. Dôvodom, prečo je 

vašou úplne prvou reakciou reakcia z pozície vášho ega, je vonkajšia pozícia 

takých pripomienok. Koniec koncov, také pripomienky v takých prípadoch 

neprichádzajú z vášho vlastného vnútra, ale prichádzajú od niekoho iného, kto sa 

z hľadiska vašej vlastnej individuálnej pozície nachádza vo vonkajšej pozícii. 

Kvôli tomuto usporiadaniu, pretože tieto pripomienky prišli odkiaľsi odinakiaľ, nie 

z vášho vlastného vnútra, úplne prvú reakciu aktivujú z vášho ega, ktoré je 

umiestnené vo vašich vlastných vonkajších stavoch. Ako si pamätáš, ego nemá vo 

vašom vlastnom vnútri nijaké postavenie alebo miesto. V pravom vnútri vládne 

vaše pravé ,ja som‘. Keď už zistíte, odkiaľ prichádza vaša prvá reakcia na také 
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pripomienky, a len čo prijmete, že reakcia vášho ega nie je nikdy vhodná, správna 

a k veci, budete schopní reagovať z pozície svojho pravého ,ja som‘, čo je pozíciou 

vášho pravého vnútra; a čo je vašou druhou, vhodnejšou odozvou alebo reakciou. 

A nakoľko — logicky povedané — som v stave vášho vnútra Ja, taká reakcia 

prichádza z Mojej pozície vo vašom vnútri. V tomto prípade všetko, čo ohľadom 

tejto alebo akejkoľvek inej záležitosti dostanete, prichádza z pozície skutočnej 

pravdy. 

Ako teda z tejto rozpravy vidíš, vo vašom postavení, majúc typickú ľudskú 

prirodzenosť, je nevyhnutné mať úplne prvú reakciu na čokoľvek vôbec z pozície 

vášho ega. Obrovská väčšina ľudí by bola s takou reakciou a s postavením svojho 

ega spokojná. Nemali by nijakú túžbu, motiváciu, úmysel alebo tendenciu ísť ani 

trochu ďalej, alebo skúmať pravdivosť svojich ego reakcií. A dôvodom, prečo by 

nemali nijakú tendenciu ísť ďalej v tomto ohľade, je to, že vo väčšine prípadov 

považujú svoje ego za svoje pravé ,ja som‘. Toto falošné postavenie im poskytuje 

veľmi hodnoverné opodstatnenie, odôvodnenie a ospravedlnenie akýchkoľvek 

reakcií, ktoré by mohli mať na čokoľvek vôbec. Kvôli faktu takého postoja necítia, 

že potrebujú ísť ďalej pri overovaní správnosti svojich reakcií. 

Avšak vo vašej individuálnej pozícii, ako Moji praví predstavitelia na planéte Nula, 

nie ste len typickými ľuďmi. Preto máte veľký sklon nezastaviť sa pri svojej prvej 

reakcii na čokoľvek, jasne poznajúc, že vaša prvá reakcia pramení z vášho 

ľudského ego stavu. Nielenže máte tento sklon, ale ste zodpovední a povinní 

skladať účty celému Môjmu pozitívnemu stavu, sebe a Mne osobne, na základe 

vašej predošlej dohody a slobodnej voľby, že pôjdete v tomto ohľade ďalej, 

poriadne ďaleko za vaše ego reakcie. V skutočnosti máte manifestovať, ilustrovať a 

demonštrovať vašu schopnosť urobiť to, aby sa všetci poučili o základných 

rozdieloch medzi reakciou z vášho ego stavu, v porovnaní s reakciou z vášho 

pravého ,ja som‘. Aby ste to urobili, sú vám za tým účelom pripravované rôzne 

také situácie, ako bola napríklad situácia opísaná na konci Dialógu 131. Situácie 

tohto charakteru vám dávajú príležitosť poskytnúť také dôležité ponaučenie a 

odlíšenie. 

Nuž, ako bolo uvedené vyššie, vždy máte dve možnosti voľby, na základe ktorých 

môžete reagovať na túto pripomienku. Buď ju prijať a v dôsledku toho zmeniť svoj 

postoj z postoja svojho ega na postoj svojho pravého ,ja som‘; alebo ju odmietnuť a 

naďalej sa cítiť dotknutí, smutní a namrzení ohľadom toho, že ste boli vyčlenení 

pri čomkoľvek, čo ste pociťovali takým spôsobom. Voľba je vaša. Ale aj dôsledky. 

Alternatívy sú v tomto ohľade úplne jasné. A preto nemožno o tejto záležitosti nič 

viac povedať. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto objasnenie. Ako však vieš, každý — súc 

typickým človekom — kto by sa mohol ocitnúť v tejto situácii, by mohol poľahky 

tvrdiť alebo ma obviniť, že pomocou Teba — Pána Ježiša Krista — sám 
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opodstatňujem, ospravedlňujem a odôvodňujem svoje správanie a postoj, fungujúc 

tak zo svojho vlastného ego stavu. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, v tvojom jednotlivom prípade máš minimálne dva 

preventívne prostriedky, ktoré značne znižujú možnosť toho, aby sa to stalo. Po 

prvé, si v procese neustáleho skúmania pravdivosti čohokoľvek vôbec, čo cez teba 

prichádza, pátrajúc a skúmajúc, či je čokoľvek vôbec ovplyvnené, iniciované alebo 

či to pochádza z tvojho ega vo forme opodstatňovania, odôvodňovania alebo 

ospravedlňovania, pokiaľ ide o čokoľvek, čo zapisuješ, alebo pokiaľ ide o tvoje 

správanie, postoj a reakciu. V tvojom prípade, Peter, je tento jednotlivý stav a 

proces tvojej mysle vecou takmer 24-hodinového každodenného výskytu. Po 

druhé, a to je najdôležitejšie, ako bolo uvedené v zmienenom Dialógu (131) a na 

mnohých iných miestach v celom Mojom Novom Zjavení, pozícia teba ako 

transmitera Môjho Nového Zjavenia je úplne iná než pozícia kohokoľvek iného. 

Ale toto vôbec neznamená, že pozícia kohokoľvek iného je menej hodnotná, 

menej potrebná, menej významná a menej dôležitá než tvoja, Peter. To len 

znamená, že je iná — bodka. Každý, kto je v pozícii transmitera Môjho Nového 

Zjavenia, má úplne iné zodpovednosti a životný štýl v porovnaní so všetkými 

ostatnými. Takže všetko, čo sa deje v tvojom živote, Peter, nech je to čokoľvek a 

nech by to bolo akokoľvek osobné, individuálne, súkromné, intímne a zdanlivo sa 

netýkajúce Môjho Nového Zjavenia, vždy sa nejako týka niečoho dôležitého, čo 

súvisí buď s Mojím Novým Zjavením a so Mnou osobne, alebo s nejakými 

významnými duchovnými záležitosťami, ktoré sú využívané na aktiváciu 

uvedomenia si každého — kto sa angažuje s tebou, Peter, alebo s Mojím Novým 

Zjavením — potreby opätovne prehodnotiť, znovu uvážiť, prebudovať alebo 

zmeniť svoje správanie, postoj, životný štýl, pozíciu, vzťahy, angažovanosť či 

čokoľvek, čo je v tomto ohľade potrebné. Toto je skutočná rola transmitera Môjho 

Nového Zjavenia. Preto v tomto prípade neprichádza záležitosť odôvodňovania, 

opodstatňovania a ospravedlňovania do úvahy. 

Ešte raz, každý, kto číta tieto slová, má možnosť voľby buď odmietnuť pravdivosť 

tohto vyhlásenia, alebo ho brať ako dané. Môžem vás uistiť, že nie ste nútení prijať 

vôbec nič, čo sa týka tejto záležitosti, ani vôbec nič, čo je obsiahnuté v celom 

Mojom Novom Zjavení. A takto to je. Preto nemožno o tejto záležitosti nič viac 

povedať. 

Peter: Cením si Tvoj vstup v tejto veci a som Ti zaň povďačný. Mám dojem, že 

teraz by Si chcel hovoriť o niečom inom formou dôležitej pripomienky. 

Pán Ježiš Kristus: Presne tak, Peter, presne tak. Ešte raz, potrebujeme do 

pozornosti každého (Mojich predstaviteľov) uviesť záležitosť potreby pripisovania 

všetkého vôbec správnemu zdroju. Ako vieš, v podmienkach ľudského neživota a 

jeho ég, ktoré pramenia zo všeobecných podmienok neživota negatívneho stavu a 

jeho ég, je bežným javom alebo trendom, vrodeným ich životnému štýlu, 

pripisovať vôbec všetko nesprávnemu zdroju. Tento trend je logickým výsledkom 
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samotnej prirodzenosti a štruktúry neživota negatívneho stavu, ľudského neživota a 

ich ég — pripisovať veci nesprávnemu zdroju. Ako si pamätáš, v negatívnom stave 

a v ľudskom živote je všetko prezentované takým spôsobom, aby to vo vás 

vyvolalo presvedčivý dojem, že veci vznikli niekde inde, a nie pri ich zrode tam, 

kde pôvodne skutočne vznikli. Napríklad, negatívny stav a jeho ľudský neživot 

prisudzujú pôvod vecí, podmienok, stavov, atribútov, rysov, charakteristických čŕt 

a všetkého ostatného svojmu vlastnému úsiliu alebo vynaliezavosti. Naproti tomu, 

napríklad čokoľvek, čo vykresľuje negatívny stav a jeho ľudský neživot v nejakých 

negatívnych termínoch alebo predstavách, je pripisované niečomu alebo niekomu 

inému, nie z ich pseudo-životov alebo neživotov. Máte tu teda dva zrejmé extrémy: 

Jedným extrémom je pripisovanie si vecí, podmienok, stavov, procesov, atribútov, 

rysov, charakteristických čŕt, postojov, správania, atď., ktoré nie sú jeho, alebo 

ktoré v žiadnom prípade nepochádzajú z neho; a druhým extrémom je pripisovanie 

všetkého, čo má negatívny a škodlivý charakter, čo je samotným životom neživota 

negatívneho stavu a jeho ľudského neživota, niekomu alebo niečomu inému. Takto 

je v podstate a v základe štruktúrovaný a takto funguje negatívny stav a všetky jeho 

derivácie a ľudský neživot. Inými slovami, byť taký je samotnou ich 

prirodzenosťou. Takto bol umožnený faktor vynájdenia, aktivácie, nastolenia a 

manifestácie neživota negatívneho stavu, ľudského neživota a ich príslušných ég. 

Napríklad, ak je v pravom živote pozitívneho stavu všetko založené na pripisovaní 

všetkých vecí, dianí, podmienok, stavov, procesov, atribútov, alebo všetkého 

ostatného vôbec správnemu zdroju, potom v tom prípade, kvôli zrieknutiu sa tohto 

usporiadania za účelom splodenia niečoho, čo nemá s týmto usporiadaním nič 

spoločné, bolo nevyhnutné obrátiť ho pripísaním všetkého vôbec nesprávnemu 

zdroju. A takto vznikli zlá, skreslenia a lži. Priradiť alebo pripísať čokoľvek vôbec 

niečomu alebo niekomu, čo/kto nie je pravým zdrojom alebo pôvodcom toho, sa 

považuje za zlý skutok. Vytvoriť taký stav a na základe neho činiť všetky 

vyhlásenia a domnienky je lživé. Na druhej strane, priradiť alebo prisúdiť, alebo 

pripísať všetko vôbec pravému a rýdzemu zdroju je dobrý a pozitívny skutok, 

pretože je pravdivý. V tomto ohľade môže byť z tejto situácie odvodený jeden 

aspekt definície pravdy vo všeobecnosti. Pravda je v jednom z jej aspektov 

definovaná ako priradenie, prisúdenie alebo pripísanie všetkého a všetkých 

správnemu zdroju alebo prameňu, vo všetkých smeroch. 

Vezmime si jednoduchý príklad: Kto alebo čo je zdrojom všetkého pozitívneho, 

dobrého, osožného, užitočného, plodného, pravdivého, šťastného, radostného a 

príjemného vo všetkých ich aspektoch a odvodeninách? Ako je možné zažiť niečo 

tejto povahy? Takéto stavy, podmienky a atribúty musia mať nejaký pravý zdroj a 

prameň. Nestanú sa jednoducho samé od seba a samé osebe, sčista-jasna alebo 

z ničoho a nikoho. Ako vieš, všetko vôbec — aby to bolo a existovalo — závisí od 

uvedomenia si sebauvedomenia ,ja som‘, alebo v tomto prípade od bytia a 

existencie sentientnej mysle. Niekto musí také atribúty, charakteristické črty alebo 

rysy zistiť, uznať a prijať. S touto štruktúrou je však ten problém, že nijaká 
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sentientná myseľ neobsahuje predstavu bytia zdrojom pôvodu týchto atribútov, 

charakteristických čŕt alebo rysov. A dôvodom toho, prečo sentientná myseľ 

neobsahuje túto predstavu, je to, že si jasne uvedomuje, že nie je pôvodcom seba 

samej alebo že nie je zdrojom svojho vlastného života. Preto je sentientnej mysli 

umožnené, po prvé, aby zistila, uznala a prijala fakt, že zdrojom jej pôvodu je 

Niekto iný, a po druhé, že všetky také atribúty, charakteristické črty alebo rysy 

vychádzajú z rovnakého Zdroja. Ak akákoľvek sentientná myseľ prijme tieto fakty 

ako hmatateľné, reálne, logické a realistické javy, v tom prípade nastoľuje život 

pravdy a stáva sa nositeľom dobra a všetkých jeho blažeností. Je dobré poznať a 

praktizovať pravdu. Je pravdou, že dobrota života je zakorenená v spoznaní, 

uznaní, prijatí a praktizovaní tejto axiomatickej pravdy. Akýkoľvek odklon od 

týchto faktov nastoľuje niečo, čo má úplne opačné a odlišné charakteristické črty, 

rysy a atribúty, ktoré nemajú absolútne nič spoločné s čímkoľvek v realite pravého 

života pozitívneho stavu. 

Nuž, prečo hovoríme v tomto čase o týchto jasných záležitostiach? Aby sme vám 

zas a znova pripomenuli, že nikto, kto je relatívny, nech sa nachádza alebo nech je 

umiestnený v akomkoľvek type života alebo neživota, nemôže byť svojím 

vlastným zdrojom ničoho pozitívneho, dobrého, prospešného, osožného, 

pravdivého, atď. S negatívnym stavom a jeho ľudským neživotom je ten problém, 

že to prisudzuje, pripisuje alebo priraďuje sebe samému; zatiaľ čo súčasne 

čokoľvek zlé, lživé, skreslené, atď., pripisuje, prisudzuje alebo priraďuje niekomu 

alebo niečomu inému. Dobrý príklad tejto situácie možno nájsť u niekoho na vašej 

planéte alebo u hocikoho v Zóne Vymiestnenia, kto nielenže sa zdá byť pozitívny, 

dobrý, prospešný, užitočný, plodný, pravdovravný, atď., ale kto tak aj koná a aj sa 

tak správa — z hľadiska vonkajšieho pozorovania. Nuž, čo je určujúcimi faktormi, 

či taký jedinec je alebo nie je skutočne taký v pravej realite svojho vlastného 

individuálneho, osobného, jedinečného a nekonečne odlišného bytia a existencie 

alebo pseudo-bytia a pseudo-existencie? Tieto faktory sú zakorenené v tom, komu 

alebo čomu dotyčný jedinec pripisuje, prisudzuje alebo priraďuje také 

charakteristické črty, rysy, atribúty, skutky alebo správanie. Ak ich z hĺbky svojho 

srdca, vo svojom vlastnom stave vnútra — a len z pozície toho vnútra, s plným 

stotožnením sa s tým vnútrom — priraďuje, prisudzuje alebo pripisuje správnemu 

zdroju, v tom prípade môžete považovať jeho/jej dobré, pozitívne, prospešné, 

užitočné, produktívne, konštruktívne, tvorivé a plodné správanie, skutky, činy, 

výstupy či čokoľvek, čo máte, za pravé a rýdze a jeho/ju za člena pozitívneho 

stavu, bez ohľadu na to, kde alebo v ktorej dobe je v každom jednotlivom 

čase/stave fyzicky situovaný alebo umiestnený. V tomto prípade sú jeho/jej 

vonkajšie správanie a vystupovanie, nakoľko pramenia zvnútra, potvrdzované a 

verifikované jeho/jej vnútrom ako pravdivé a rýdze. 

Na druhej strane, ak ich dotyčný jedinec pripisuje nesprávnemu zdroju, buď sebe, 

alebo niekomu či niečomu inému, kto/čo nie je zdrojom ich pôvodu, v tom prípade 

žije v lžiach tej situácie, nech sa ten jedinec prejavuje navonok akokoľvek. Keďže 
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je uznanie a prijatie tejto lživej situácie ako pravdy v tej veci falošné, dotyčný 

jedinec, procesom konania podľa nej, nastoľuje zlobu takého skutku. Inými 

slovami, tým, že niekto prijme niečo lživé ako jedinú pravdu, samotným činom 

toho prijatia produkuje zlo. Tak začína žiť životom (neživotom) ziel a lží. 

Čo vám hovorí táto situácia? Hovorí vám dve veci: Po prvé, ak sa niekto nejako 

javí, alebo je dokonca skutočne taký navonok, neznamená to, že je v sebe a sám 

osebe skutočne taký vnútorne. A pretože pre pravú realitu toho, kto je kto alebo 

z akých dôvodov robí všetko vôbec, a prečo sa javí tak, ako sa javí, sa počíta 

vnútorný stav mysle, len z tejto pozície možno skutočne určiť, či ten jedinec je, 

alebo nie je taký. Ak vo všetkej skromnosti, pokore a poníženosti prisudzuje alebo 

pripisuje, alebo prisvojuje svoju pozitívnosť, dobrotu, prospešnosť, užitočnosť a 

všetko ostatné tohto charakteru správnemu zdroju, v tomto prípade Mne ako ich 

Absolútnemu Zdroju, v tom prípade je skutočne taký a je pravým členom 

pozitívneho stavu. Ak to však vo svojom vnútri robí kvôli svojej vlastnej sláve, 

povesti, uznaniu, vyzdvihovaniu, vystatovaniu sa, a tým faktorom ich prisudzuje, 

prisvojuje, alebo pripisuje sebe samému/samej, akoby bol ich zdrojom samostatne 

a sám/sama osebe, nech by navonok akokoľvek popieral, že je to tak, aj keby 

navonok tvrdil, že prichádzajú odo Mňa, v pravej realite svojho vlastného, 

osobného, individuálneho, súkromného, intímneho vnútorného a odlišného ja by 

taký nebol. 

Po druhé, Moja Božská Prozreteľnosť využíva túto situáciu na to, aby takým 

jedincom umožnila konať pozitívne, dobré, osožné, produktívne, konštruktívne a 

tvorivé skutky toho charakteru, aj keď sú ich úmysly a motivácie v tomto ohľade 

nesprávne, falošné alebo zlé, aby všetkým poskytla niečo, čo pramení priamo zo 

Mňa a čo nie je dôsledkom ich bytia integrálnou zložkou neživota negatívneho 

stavu, ľudského neživota a ich ég. To, ako musíte chápať toto vyhlásenie, tkvie vo 

fakte, že akákoľvek možnosť vôbec konať také skutky, činy, alebo byť taký, nech 

je vnútorne a/alebo navonok stav jedincovej mysle akýkoľvek, pochádza z Mojej 

prítomnosti v schopnosti takého jedinca voliť si a meniť sa. Keďže v konečnom 

zmysle a vo všetkých zmysloch vôbec Ja, Pán Ježiš Kristus, Som jediný Absolútny 

Zdroj, Pôvodca a Možnosť akýchkoľvek takých skutkov alebo pozitívnosti, 

dobroty, tvorivosti, produktivity, konštruktívnosti, atď., tým faktorom, že Som ten 

Zdroj a Pôvod Sám/Sama v Sebe, Sám/Sama Osebe, Sám/Sama od Seba a 

Sám/Sama zo Seba, vôbec nikto, a toto platí v absolútnom zmysle, nemôže byť 

pozitívny, dobrý, osožný, užitočný, plodný, atď., samostatne, sám/sama osebe, 

sám/sama od seba a sám/sama zo seba. Môže byť taký/taká len a len podľa Mňa, 

prostredníctvom Mňa, skrz Mňa a zo Mňa v sebe. To, či zistí, uzná a prijme, že to 

je alebo nie je Absolútna Pravda, je úplne iná vec. 

Nuž, chcem vás uistiť, že táto požiadavka nesleduje Môj vlastný prospech, alebo že 

by Som ju od vás požadoval preto, aby ste Ma oslavovali, chválili alebo vynášali, 

alebo aby ste robili čokoľvek tohto charakteru, ale je kvôli Samotnej Absolútnej 

Pravde. Ak poznáte a prijímate pravdu, oslobodí vás to od vplyvu čohokoľvek 
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lživého, zlého a negatívneho. Ak ste v pravde a ak tú pravdu žijete, ste v dobre 

lásky, a tým faktorom ste v pozitívnom stave. Toto je jediný spôsob, ako sa vyhnúť 

tomu, aby ste boli pod vládou negatívneho stavu, ktorého neživot je zakorenený 

v zlách, lžiach a skresleniach. Takže v podstate a v pravej realite tejto požiadavky 

poznať, uznať a prijať tento fakt je pre vaše vlastné dobro, pretože je to pravda. A 

ak je to pravda, je to z pozitívneho stavu, a teda zo Mňa. Prijať túto pravdu vlastne 

znamená prijať Ma ako jediný Zdroj Absolútneho Dobra a Pravdy. Na základe 

faktora prijatia toho ste nepretržite napĺňaní Mojím Pravým Životom. Tým 

faktorom teda žijete a ste nažive. Čokoľvek iné produkuje neživot negatívneho 

stavu, ľudský neživot a ich egá, ktoré si radi prisudzujú, prisvojujú alebo pripisujú 

všetko tohto charakteru. 

V súčasnom stave vecí, tak ako ich zostavujú renegáti a ich poskokovia, budete 

vidieť viac a viac takýchto prejavov na planéte Nula a inde. Inými slovami, aby 

všetkých udržali v negatívnom stave a aby negatívny stav vykreslili ako pozitívny a 

dobrý, jeho sily umožnia, aby sa medzi ľuďmi a ostatnými tvormi a sub-tvormi 

objavilo všetko pozitívne a dobré, s uistením, že oni sú pôvodom alebo zdrojom 

toho všetkého. Prijatím tejto lži bude každý naďalej prebývať v neživote 

negatívneho stavu. A verte Mi, dokonca ani pre vás, Mojich predstaviteľov na 

planéte Nula, nebude ľahké nechytiť sa do tejto jednotlivej pasce. Keď uvidíte, ako 

je niekto tak dobrý, tak pozitívny, tak osožný, tak užitočný, tak láskavý, atď., 

budete mať tendenciu vidieť tú osobu ako niekoho, kto reprezentuje Mňa. V tom, 

že takú osobu budete vidieť tak, je v určitom zmysle zrnko pravdy. To, ako máte 

chápať toto vyhlásenie, tkvie vo fakte, že schopnosť nejakého jedinca byť taký 

pochádza zo Mňa, pretože Ja som mu/jej umožnil, aby bol taký/taká. Avšak vo 

vzťahu k samotnému tomu jedincovi to všetko bude závisieť od toho, komu alebo 

čomu prisúdi, prisvojí alebo pripíše také rysy alebo charakteristické črty. To určí 

jeho/jej pozíciu alebo umiestnenie v hierarchii duchovnej organizácie, alebo či je 

v pozitívnom stave, respektíve v negatívnom stave. 

Chcem, aby ste pochopili, že keby som Ja nemal byť Absolútne Dobrý, Pozitívny, 

Osožný, Užitočný, Plodný, atď., v tom prípade by vôbec nikto nemohol byť taký, 

nech by sa nachádzal alebo nech by bol umiestnený kdekoľvek a v akomkoľvek 

čase. To, aby mohol byť ktokoľvek taký, to je jedno komu alebo čomu prisúdi, 

prisvojí alebo pripíše také rysy a charakteristické črty, je možné len a len preto, že 

Ja som taký/taká v absolútnom zmysle. Inak by také idey, byť taký, a následné 

správanie v súlade s takými ideami nemohli vôbec prísť nikomu na myseľ. Súčasne 

tým, že umožňujem také správanie, postoje, skutky, produktivitu atď., bez ohľadu 

na to, kto to je alebo nakoľko Ma ten-ktorý jedinec spoznáva, uznáva a prijíma ako 

ich jediný Zdroj, zabezpečujem pre všetky úrovne bytia a existencie a pseudo-bytia 

a pseudo-existencie, aby nimi prenikla alebo ich prežiarila pravá prirodzenosť 

pozitívneho stavu a Moja Pravá Absolútna Prirodzenosť (aj keď je tento fakt vo 

sfére negatívneho stavu a veľmi často dokonca aj ľuďmi popieraný). Týmto 

momentom sa nemôže nikto ocitnúť v stave totálneho a kompletného, či dokonca 
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absolútneho zla a lži. Toto je vecou zachovania v každom zvyškov alebo 

pozostatkov niečoho, čo pochádza priamo zo Mňa. Vďaka tomuto zachovaniu bude 

môcť byť každý v neživote negatívneho stavu a v ľudskom neživote spasený — 

keď na to príde čas. A toto je všetko, čím Som chcel v tomto čase prispieť. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto aktuálne zopakovanie. Ako vieš, počas 

zaznamenávania tohto Dialógu som dostal zaujímavý list (e-mailom) od istého 

pána z Nemecka, ktorý vyjadril vážne pochybnosti o tom, že Ty — Pán Ježiš 

Kristus — si jediný pravý Boh. Jeho prípad bol zahrnutý do záverečných 

poznámok Dialógu 128. Dotyčný pán sa v tých poznámkach spoznal a reagoval 

zmieneným listom. Dovoľ mi citovať niektoré pasáže toho listu. Obsahuje aj 

otázku na Teba, ktorá je čisto filozofickej povahy. Takže, tu to je: ,Po prvé, vôbec 

NEVIEM, kto alebo čo Pán Ježiš Kristus skutočne JE alebo NIE JE, samozrejme, 

okrem môjho poznania príslušných informácií, ktoré mi On/Ona dal/dala v knihách 

TNR (The New Revelation — Nové Zjavenie – pozn. prekl.). Po druhé, vyhláseniu 

Pána Ježiša Krista, že On/Ona je Jediný Pravý Boh — v tom zmysle, že On/Ona je 

Jediný Pravý Stvoriteľ Všetkých a Všetkého, vrátane mňa osobne — jednoducho 

nemôžem uveriť bez toho, aby som mal nejaký skúsenostný dôkaz, akýkoľvek jediný 

dôkaz! Keby som JEDNODUCHO veril takému vyhláseniu Autora ideí 

v Dialógoch, znamenalo by to úplne sa vzdať akejkoľvek racionality svojho 

rozumového procesu! Po tretie, toto neznamená, že  popieram, že Pán Ježiš Kristus 

je Jediný Pravý Boh; čiže NEVERÍM, že nie je...! ...Predsa však, ako sa mám 

zachovať k vyhláseniu Pána Ježiša Krista, že On/Ona je Jediný Pravý Boh?! 

Pozerajúc sa na to logicky, vidím tieto alternatívy: 1. Hovorí absolútnu pravdu! 2. 

Vedome nehovorí vždy pravdu — z nejakých dôvodov, ktoré pozná len On/Ona! 

Alebo preto, že je akýsi druh superega... 3. Nevedome sa mýli, keď si myslí, že je 

Jediný Pravý Boh! Možno je nevedomou časťou samotného Petra, alebo nejakou 

rafinovanou duchovnou bytosťou, ktorá verí, že je Jediný Pravý Boh.’ 

,Nuž, ako rozhodnúť, čo je správne? Pravdepodobne by bolo jednoducho 

racionálne poprosiť Pána Ježiša Krista, aby dokázal, že je Jediný Pravý Boh, alebo 

aby každému umožnil mať jasné, systematické skúsenosti, aby sa viac a viac 

presviedčal. Moja otázka teda znie: Ako alebo akými prostriedkami, zážitkami, 

nahliadnutím, či čímkoľvek môže nejaký čitateľ kníh TNR dospieť k definitívnemu 

záveru, že Ty, Pán Ježiš Kristus, si Jediný Pravý Boh? Aký by bol rozdiel — zo 

strany nejakého čitateľa TNR a v jeho postoji — medzi tým, keby VERIL, že Ty, 

Pán Ježiš Kristus, si Jediný Pravý Boh; keby to VEDEL; keby to PRIJAL; a keby to 

ZAŽIL? Môže mať nejaký čitateľ ideí kníh TNR nejaký osoh z ich štúdia bez toho, 

že by veril, že Ty, Pán Ježiš Kristus, si Jediný Pravý Boh? Ako možno definovať 

pravdu?‘ Koniec vybraných pasáží v autorovom liste. Chcel by Si nejakým 

spôsobom reagovať na záležitosti nanesené v tomto liste? Ako vidím, týka sa to 

najdôležitejšej záležitosti zo všetkých — Tvojej Pravej Prirodzenosti a toho, Kto 

skutočne Si. 
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Pán Ježiš Kristus: Než sa budem venovať dotyčnej záležitosti nanesenej tým 

pánom z Nemecka, chcem mu vyjadriť Svoju osobnú vďaku za to, že poslal ten list 

a že bol úprimný a otvorený ohľadom najdôležitejšieho duchovného faktora, 

týkajúceho sa Mojej Pravej Prirodzenosti. Ako vieš, v  druhej kapitole Nového 

Zjavenia Pána Ježiša Krista bolo veľa zjavené o tejto záležitosti. A nielen to, ale 

bolo opísaných najmenej sedem rôznych predpokladov, týkajúcich sa toho, ako 

ľudia na planéte Nula a ostatné tvory a sub-tvory v Zóne Vymiestnenia ponímajú 

Moju Prirodzenosť. Súčasne tá kapitola, ako aj celá Veľká Kniha, jasne opisovala, 

ako došlo k Mojej Novej Prirodzenosti alebo ako bola získaná a ako Som sa stal 

jediným PRAVÝM BOHOM. Samozrejme, pre dotyčného pána nie je nič, čo je 

uvedené o Mne, o Mojej Prirodzenosti a o Mojom bytí jediným Pravým Bohom 

v tej knihe alebo v akýchkoľvek iných zdrojoch Môjho Nového Zjavenia 

dostatočným skúsenostným dôkazom alebo ani jediným dôkazom o týchto faktoch. 

V podstate celý jeho list je o nedostatku akéhokoľvek osobného, postupného, 

skúsenostného dôkazu alebo akéhokoľvek presvedčivého dokladu, že Ja som 

skutočne jediný Pravý Boh a že žiadneho iného niet. 

Pozrime sa, z akej pozície prichádza táto požiadavka. Je to typická ľudská pozícia. 

Z tej pozície je to vnímané tak, že čokoľvek, čo uvádza Autor ideí v Dialógoch, je 

mimo akejkoľvek racionality rozumového procesu, a preto musí byť všetko 

v Mojom Novom Zjavení brané naslepo, bez akéhokoľvek skúsenostného alebo 

empirického svedectva a dôkazu. Tento predpoklad dáva Moje Nové Zjavenie do 

jedného vreca so všetkými ostatnými náboženstvami, ktoré existujú na vašej 

planéte a v Zóne Vymiestnenia, alebo s akýmikoľvek inými duchovnými hnutiami, 

ktoré od svojich verných nasledovníkov vyžadujú, aby prijali všetko, čo učia, na 

slepú vieru. Ako vieš, v celom Mojom Novom Zjavení je taký prístup úplne 

odmietaný. A nielenže je odmietaný, no od svojich čitateľov si vyžaduje osobné, 

individuálne a vnútorné potvrdenie, overenie a zdôvodnenie ich logikou, 

racionalitou, rozumovým procesom a intuíciou z pozície ich vlastného vnútra. 

Na druhej strane, ako bola sformovaná typická ľudská racionalita a jej rozumový 

proces? Aký je to druh racionality a rozumového procesu? Odpoveď na túto otázku 

musíte hľadať v štruktúre, dynamike a povahe typickej ľudskej mysle a v tom, ako 

alebo akými prostriedkami a za akým účelom ju pôvodní fabrikátori, takzvaní 

pseudo-tvorcovia, vyfabrikovali. Ako si pamätáš, v pôvodnom projekte tejto 

fabrikácie bol daný dôraz na odvrátenie alebo značné sťaženie, alebo dokonca na 

znemožnenie hľadania odpovedí na akékoľvek otázky v pravom duchovnom zdroji, 

umiestnenom vo vnútri každého, alebo v jeho/jej pravej duchovnej mysli. 

Jednoducho povedané, aby sa do ľudskej mysle vložili všemožné pochybnosti a 

neistota ohľadom najdôležitejšieho faktora ich bytia a existencie — správneho 

ponímania, chápania a prijatia Mojej Pravej Prirodzenosti — a ohľadom Môjho 

bytia jediným Pravým Bohom, bolo nutné uzavrieť akýkoľvek prístup k stavu ich 

vnútra alebo k ich duchovnej mysli a znemožniť vyhľadanie akéhokoľvek 

skúsenostného, racionálneho, logického, rozumného, intuitívneho, či akéhokoľvek 
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iného typu svedectva alebo dôkazu, že Som to, čo o Sebe tvrdím — jediný Pravý 

Absolútny Boh, a že žiadneho iného niet. Také svedectvo alebo dôkaz možno nájsť 

len a len vo svojom vnútri alebo vo svojej duchovnej mysli. 

Ako vieš, aby bol vynájdený, aktivovaný a nastolený pseudo-život negatívneho 

stavu a jeho ľudský pseudo-život alebo neživot, bolo nutné vzdať sa tohto 

usporiadania — hľadania všetkých odpovedí na všetky svoje otázky v pravom 

zdroji všepoznania — vo Mne, v stave duchovnej mysle každého alebo v stave 

vnútra každého. Bolo teda nutné úplne uzavrieť akýkoľvek prístup k tomu stavu a 

nastoliť odlišný spôsob získavania poznania o čomkoľvek, nielen o Mne a o Mojej 

Prirodzenosti. Preto bol nastolený odlišný typ racionality a jej proces uvažovania 

— typický ľudský, ktorý je nútený hľadať všetky odpovede na svoje otázky zo 

stavu svojho vonkajška alebo zo samotného vonkajška. Pokiaľ by nebolo vykonané 

také opatrenie, nikdy by nemohlo dôjsť k škodlivému uskutočneniu sa negatívneho 

stavu, ľudského neživota a ich ég. 

Z týchto faktov môžete vidieť, že súčasná štruktúra a povaha ľudskej racionality a 

jej procesov uvažovania bola formovaná takým spôsobom, aby si vyžadovala 

akékoľvek svedectvo alebo dôkaz, o čomkoľvek vôbec, odniekiaľ alebo od čohosi, 

kde alebo v čom vôbec nie je k dispozícii nijaké skutočné svedectvo alebo dôkaz. 

Aby však prekabátili ľudskú myseľ pri jej procese uvažovania a racionality, aby 

uverila, že jediné pravdivé odpovede na akékoľvek jej otázky sú s empirickou a 

skúsenostnou istotou obsiahnuté mimo jej vlastných stavov a podmienok, ľudia 

boli uvedení do pozície, aby mali jediný sklon, prijímať ako logické, rozumné a 

racionálne jedine to, čo by bolo potvrdené nejakým vonkajším svedectvom alebo 

dôkazom. A pretože vo vonkajších faktoroch neexistuje vôbec nič, čo by bolo 

schopné plne a kompletne, bez akýchkoľvek pochybností, poskytnúť také 

svedectvo alebo dôkaz, ľudská myseľ nemá pri svojej súčasnej prirodzenosti a 

štruktúre žiadne iné východisko, než spochybňovať alebo odmietať akékoľvek 

závery, ktoré sú jej ponúkané z akéhokoľvek iného stavu alebo pozície. 

Kvôli faktu, že ľuďom bola uzavretá cesta k pravému zdroju akéhokoľvek 

pravdivého, správneho a náležitého poznania, všetko, čo im je prezentované, nemá 

v pravej realite bytia a existencie nijakú platnosť. Preto, aby bola ľuďom 

poskytnutá nejaká cesta von z tejto protivnej šlamastiky, z času na čas im treba dať 

o týchto faktoch priame Zjavenie odo Mňa. Na základe samotnej svojej 

prirodzenosti sú v tomto ohľade uvedení do pozície slobodnej vôle a voľby — 

prijať alebo neprijať čokoľvek, čo sa im takými prostriedkami uvádza. Táto 

jednotlivá požiadavka pramení z účelu, kvôli ktorému bolo ľudskému životu 

(neživotu) dovolené uskutočniť sa, a zo špecifickej roly, ktorú zohrávajú ľudia 

v súhrne toho všetkého. Aby Som to zas a znova zopakoval: Ľudský život (neživot) 

nie je ako taký a sám osebe definitívnou voľbou. Toto je čosi, čo musí mať každý 

neustále na pamäti. Inak nemožno získať žiadne správne chápanie pravého účelu 

ľudského života (neživota). Ako si pamätáš, a toto opakujem stále koldokola, rola 

ľudí a celý ich život (neživot) sú zakorenené v demonštrácii a ilustrácii toho, čo si 
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nezvoliť, aký nebyť, ako si nezdôvodňovať, ako neuvažovať, kde nehľadať žiadne 

svedectvo alebo dôkaz vôbec niečoho, ako sa nesprávať, ako nenadväzovať 

vzťahy, ako neveriť, ako nemilovať a/alebo sa nemilovať, ako neponímať 

duchovné faktory čohokoľvek vôbec, a najmä Mojej Pravej Prirodzenosti, a ako 

nerobiť všetko vôbec. V tejto role ľudí spočíva pravý význam ich ľudského života 

(neživota). 

Kvôli tejto pozícii a role, ktoré ľudia zaujímajú, by akýkoľvek pokus nájsť nejaké 

svedectvo alebo dôkaz prostredníctvom typickej ľudskej logiky, racionality a jej 

rozumového procesu neviedol nikam. A nielenže by nikam neviedol, ale človeka 

by dostal do pozície odmietnutia čohokoľvek, čo mu/jej je uvádzané 

prostredníctvom takzvaného typického ľudského skúsenostného svedectva alebo 

dôkazu o čomkoľvek vôbec. S uvádzaním ľuďom takého skúsenostného svedectva 

alebo dôkazu je ten problém, že by to prichádzalo z ich vonkajška, v ktorom je 

zakorenený význam a funkcia ich vlastného života (neživota). Ak im poskytnete 

akékoľvek hmatateľné a presvedčivé svedectvo alebo dôkaz ohľadom Mňa a Mojej 

Pravej Prirodzenosti alebo ohľadom toho, že Som jediný Pravý Boh, za súčasne 

existujúcich podmienok roly a funkcie ľudí, na základe faktora, že by také 

svedectvo alebo dôkaz prišli z ich vonkajška — prostredníctvom ich vonkajšej 

racionality, logiky a procesu uvažovania a prostredníctvom ich vonkajšej 

skúsenostnej alebo empirickej modality — naveky by boli uväznení v tejto 

vonkajšej modalite neživota a na neurčito by boli uvedení do definitívnej voľby. 

Prijať ľudský stav, položenie, rolu, pozíciu či čokoľvek, z čoho pozostáva ľudský 

neživot, ako definitívnu voľbu, znamená uväzniť ich naveky v stave vonkajška a 

potvrdiť pravdivosť a nefalšovanosť niečoho, čo nemá v sebe a samo osebe nijakú 

pravdivosť a nefalšovanosť. Keby sa malo stať niečo také, ľudia by neboli schopní 

získať žiadne pravdivé poznanie vôbec o ničom. Preto by boli odsúdení žiť v zlách, 

lžiach a skresleniach svojho neživota. Taký výsledok by anuloval akúkoľvek 

možnosť, aby boli spasení zo svojho druhu života (neživota), pretože, ako bolo 

uvedené veľakrát predtým, tým faktorom by si zvnútornili svoj vonkajšok a 

externalizovali svoj vnútrajšok. Tým by natrvalo nastolili na hlavu postavený štýl 

vnímania, chápania a ponímania pravej reality všetkých a všetkého. 

Toto je dôvod, prečo ľuďom, pokiaľ sú v stave a role demonštrácie a ilustrácie 

toho, čo si nevoliť a aký nebyť vo všeobecnosti, nemôže byť dané žiadne 

vonkajšie, ľudsky racionálne, empirické, logické alebo skúsenostné svedectvo 

alebo dôkaz o žiadnych duchovných záležitostiach, a najmä a zvlášť o Mne a o 

tom, že Som jediný Pravý Boh. Pamätáte sa, čo Som povedal farizejom, ktorí odo 

Mňa požadovali také vonkajšie svedectvo alebo dôkaz (znamenie) ohľadom 

Mojich tvrdení, odkiaľ Som prišiel a kto skutočne Som? Význam tohto výjavu bol 

vysvetlený v jednom z najnovších Dialógov. Dôvod, prečo nemôže byť nikomu 

v ľudskom živote (neživote), pokiaľ je ešte stále v ľudskom stave, položení a role, 

dané také vonkajšie, takzvané racionálne a rozumovo skúsenostné svedectvo alebo 

dôkaz, bol vysvetlený vyššie a v dotyčnom Dialógu. 
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Na druhej strane, skutočne si myslíte, že — súc typickí ľudia — by ste akceptovali 

bezpodmienečne a bez akýchkoľvek pochybností ako Absolútnu Pravdu niečo, čo 

hovorím, alebo niečo, čo sa týka toho, Kto Som a aká je Moja pravá Prirodzenosť, 

alebo že Ja Som jediný Pravý Boh, keby Som vyhovel vášmu želaniu mať 

svedectvo alebo dôkaz o týchto faktoroch vaším typickým ľudským spôsobom 

zažívania čohokoľvek vôbec — skúsenostne, racionálne, procesom uvažovania, 

empiricky, vonkajšími zmyslovými prostriedkami alebo čímkoľvek vôbec, čo máte 

k dispozícii v repertoári vašej ľudskej mysle? Neklamte sami seba! Pretože ste 

typickí ľudia, vo svojej ľudskej prirodzenosti by ste prišli so všemožnými pseudo-

hodnovernými odôvodneniami, ospravedlneniami a výhovorkami, prečo neberiete 

do úvahy alebo neprijímate, alebo prečo neveríte ničomu, čo je vám predkladané 

takými prostriedkami ako pravá realita a ako niečo, čo by vás bolo schopné nad 

akúkoľvek pochybnosť presvedčiť, že máte teraz neodškriepiteľné svedectvo alebo 

dôkaz o tom, že Som to, čo o Sebe tvrdím, alebo o čomkoľvek vôbec v tej veci. 

Veľmi skoro, alebo okamžite by ste začali spochybňovať svoje vlastné zmysly a 

svoje vlastné osobné zážitky v tomto ohľade a mali by ste tendenciu odmietnuť ich 

ako niečo, čo bolo výtvorom vašej predstavivosti alebo vášho túžobného želania, 

alebo vašich vlastných osobných subjektívnych túžob získať pokoj mysle, 

uspokojac túžbu vašej racionálnej mysle mať také zážitky. 

Dovoľ Mi, aby Som vám pripomenul niečo, čo Som uviedol do pozornosti tých, 

ktorí načúvali, čo Som musel povedať počas Svojho pobytu na planéte Nula. 

Pamätáte sa na podobenstvo o boháčovi a chudákovi Lazárovi, zaznamenanom 

v Evanjeliu podľa Lukáša, kapitola 16, verše 19 – 31? V tej príhode je obsiahnuté 

tajomstvo toho, o čom tu teraz hovoríme. Boháč bol v jednom z pekiel, 

prežívajúc isté jeho vlastné osobné muky a utrpenie. Na druhej strane, Lazár, onen 

chudák, bol v nebeskej blaženosti, súc so svojím predkom Abrahámom. Keď boháč 

uvidel Lazára na tom mieste, prosil Abraháma, aby poslal Lazára, aby mu pomohol 

zmierniť jeho utrpenie. Samozrejme, Abrahám mu povedal, že medzi stavom a 

položením boháča a stavom a položením Lazára neexistuje žiadne možné spojenie. 

Boháč teda, akceptujúc ten fakt, prosil Abraháma, ktorý reprezentoval Mňa, aby 

poslal Lazára späť do jeho bývalého domova na planéte Nula, k všetkým jeho 

príbuzným, aby ich varoval ohľadom dôsledkov, výsledkov a následkov ich 

negatívneho a zlého životného štýlu, aby sa predišlo tomu, že sa dostanú do toho 

istého stavu a položenia, v ktorých sa nachádzal samotný boháč. Na túto prosbu 

Abrahám boháčovi povedal, že jeho príbuzní (v tomto prípade všetci ľudia) majú 

Mojžiša a prorokov. Keby ich počúvali, zabránilo by sa tomu, aby sa dostali do 

toho stavu a položenia. Nato zase boháč odvetil, že ak sa k nim niekto vráti 

spomedzi mŕtvych, budú činiť pokánie. A Abrahám odpovedal, že ak nepočúvajú 

Mojžiša a prorokov, nepresvedčí ich, ani keby niekto vstal z mŕtvych. 

Čo môže byť skúsenostnejšie a presvedčivejšie, než keby sa niekto vrátil spomedzi 

mŕtvych späť a keby vám povedal všetko o tom, aké je to na druhej strane, ako aj 

napríklad o tom, že Ja som jediný Pravý Boh? Pretože ste však typickí ľudia, mali 
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by ste tendenciu ignorovať čokoľvek, čo by vám taký jedinec hovoril. Túto príhodu 

by ste mohli analogizovať so súčasnou situáciou nemeckého pána. Dal Som vám 

Svoje Nové Zjavenie a všetky jeho princípy a idey. Ak vás ony vo svojej logike, 

kompaktnosti, kráse, zmysle, racionalite a všetkom ostatnom, čo obsahujú, nie sú 

schopné presvedčiť o pravdivosti svojich tvrdení, a zvlášť o tom, Kto Som a aká je 

Moja Pravá Prirodzenosť, a že Ja Som jediný Pravý Boh a že žiadneho iného niet, 

potom v tom prípade pokiaľ ste vo svojom ľudskom živote (neživote), nič iné by to 

nebolo schopné urobiť, nech by to bolo akokoľvek racionálne, skúsenostné, 

empirické, zmyslové alebo akékoľvek iné. Ešte raz, neklamte sami seba, že by vám 

to zaistilo očakávaný a želateľný výsledok. Môžem vás uistiť, že nie! 

Takto bola ľudská myseľ usporiadaná z vyššie uvedených príčin. A dotyčný pán 

očividne súhlasil, že bude ilustrovať a demonštrovať túto situáciu svojím vlastným 

osobným, súkromným, intímnym, individuálnym, jedinečným a nekonečne 

odlišným postojom, čo sa týka Mňa a Mojej Pravej Prirodzenosti a čo sa týka 

záležitosti, či Ja — Pán Ježiš Kristus — som, alebo nie som jediný Pravý Boh. 

Toto sa dohodol urobiť alebo takýto sa dohodol byť. Nuž, to, či tieto fakty prijme 

alebo nie, je úplne na ňom. Kvôli jeho pozícii a role, ako aj kvôli pozícii a role 

ktoréhokoľvek človeka na planéte Nula, však nemôžu byť poskytnuté žiadne iné 

prostriedky, aby niekoho, pokiaľ je v ľudskom živote (neživote), požadovaným 

empirickým alebo skúsenostným svedectvom alebo dôkazom presvedčili, či niečo, 

čo je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení, je alebo nie je pravda. Preto by bolo pre 

neho i pre kohokoľvek iného duchovne veľmi nebezpečné poskytnúť mu/im počas 

jeho/ich služobnej cesty na planéte Nula jasný, systematický zážitok, aby sa viac a 

viac presviedčal, že Ja Som Jediný Pravý Boh. Také svedectvo alebo dôkaz, 

získané týmito typmi vonkajších prostriedkov, by boli vnucujúce. 

Preto by ich platnosť vo vnútrajšku jedinca, kde sa vôbec niečo počíta, bola 

anulovaná. Jedine tak môže byť čokoľvek vôbec platné a presvedčivé 

v duchovných veciach a v súvislosti so Mnou a s Mojou Pravou Prirodzenosťou, ak 

to prichádza z najvnútornejšieho stavu jedincovho duchovného ja procesom 

jeho/jej vnútorného intuitívneho, logického a racionálneho rozlišovania a jasného 

pocitu, že niečo je alebo nie je pravda. Akékoľvek iné spôsoby sú v týchto veciach 

úplne a kompletne zavádzajúce a falošné. Ešte raz, buď tento fakt prijmete, alebo 

ho odmietnete. Tak či onak, voľba je vaša. A nič viac nemožno o tomto povedať. 

Ako si si všimol, počas diskusie o tejto záležitosti bolo vyššie veľakrát zdôraznené, 

že táto situácia, s potrebou mať nejaký typ skúsenostného alebo empirického 

svedectva alebo dôkazu o Mne a o všetkých ostatných duchovných záležitostiach, 

týkajúcich sa Mňa alebo čohokoľvek iného, existuje len počas vašej služobnej 

cesty na planéte Nula alebo kým žijete v ľudskom neživote. Potreba tohto 

usporiadania bola definovaná vyššie, ako aj mnohokrát v týchto Dialógoch a 

v ostatných zdrojoch Môjho Nového Zjavenia. Na druhej strane, nikde v Mojom 

Novom Zjavení nie je uvedené, že nebudete mať také svedectvo alebo dôkaz v 

inom stave, na inom mieste, alebo v inom položení,  než je váš ľudský život 
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(neživot). Môžem vás ubezpečiť, že potom, ako opustíte svoj ľudský neživot alebo 

potom, ako zavŕšite svoju špecifickú služobnú cestu na planéte Nula, vám také 

požadované a potrebné svedectvo alebo dôkaz budú nad akúkoľvek pochybnosť 

poskytnuté. Ako si pamätáš z Veľkej Knihy, bolo tam uvedené, že Ja osobne a 

individuálne sa každému zjavím počas jeho/jej vlastného Posledného súdu a 

poskytnem mu/jej také presvedčivé svedectvo alebo dôkaz, že nebude mať v tejto 

ani v žiadnej inej veci nijaké pochybnosti. 

Keď ste už v stave svojej definitívnej voľby a keď ste už mimo ilustračnej a 

demonštračnej fázy svojho poslania, prezentovanie takého presvedčivého 

svedectva alebo dôkazu už viac nemôže byť na základe vnútenia. Ak sa 

komukoľvek vôbec objavím v jeho/jej najvnútornejšom stave, v tom prípade taký 

zážitok prýšti zo stavu jeho/jej vnútra. V tom stave neexistujú žiadne vnucujúce 

faktory. Tam je všetko na základe slobody voľby a slobodnej vôle. Preto je v tom 

stave platnosť akéhokoľvek zážitku absolútna. Z takého stavu sa nemôžu zrodiť 

nijaké pochybnosti. V ľudskom neživote, stave a položení je pravdou presný opak. 

Preto sú ľuďom, kvôli ich spáse z ich prekliateho postavenia, také skúsenostné 

alebo empirické zážitky, ktoré by im poskytli presvedčivé svedectvo alebo dôkaz o 

týchto veciach, nedostupné. Inak, ako bolo uvedené vyššie, by boli naveky 

uväznení vo svojom prekliatom položení. Opäť, buď toto logické vyhlásenie 

prijmete, alebo nie. Voľba je vaša. Ako aj dôsledky — ako radi hovoríme a čo 

odráža pravdu tejto veci. 

Ako teda z týchto faktov vidíš, jednou z najťažších úloh, ak nie vôbec najťažšou, 

pred ktorou stojí celé ľudstvo alebo obrovská väčšina ľudstva, je prijať Mňa — 

Pána Ježiša Krista — ako Jediného Pravého Boha, a že iného niet. Ako bolo 

uvedené veľakrát predtým, negatívny stav ponúka ľudskej takzvanej vedomej 

racionálnej mysli miliardy a miliardy dôvodov, prečo Ma nemožno považovať za 

Jediného Pravého Boha. A nech by si prišiel s koľkýmikoľvek svedectvami alebo 

dôkazmi, nič by ľudí nepresvedčilo, že Ja som Jediný Pravý Boh. Aby Som 

súčasne opätovne zdôraznil, čo Som povedal farizejom, keď odo Mňa požadovali, 

aby Som im poskytol také svedectvá alebo dôkazy — nebudú vám dané žiadne, 

pokiaľ ste na planéte Nula, s výnimkou Môjho Nového Zjavenia a všetkých jeho 

ideí a princípov. V tomto prípade je plnou zodpovednosťou a povinnosťou 

každého, kto číta Moje Nové Zjavenie, aby učinil svoje vlastné rozhodnutie, 

založené na svojej vlastnej slobodnej vôli a voľbe, ako aj na svojom vlastnom 

osobnom a individuálnom intuitívnom rozlíšení, či to, čo je v ňom obsiahnuté, je 

alebo nie je pravda. Aby Som to zopakoval: Nikomu nebudú dané žiadne iné 

prostriedky alebo spôsoby na overenie týchto faktov, pokiaľ prebýva na planéte 

Nula. Toto sú fakty vášho ľudského života (neživota). 

Ak má ktorýkoľvek čitateľ Môjho Nového Zjavenia čo len trochu zdravého 

rozumu, veľmi ľahko môže dôjsť k záveru, že všetko, čo je obsiahnuté v Mojom 

Novom Zjavení, všetko, čo je v ňom povedané o Mne a o Mojej Absolútnej Pravej 

Prirodzenosti a že Ja Som jediný Pravý Boh, je jediné, čo dáva dokonalý zmysel — 
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v porovnaní so všetkým ostatným, čo je v tomto ohľade dostupné na planéte Nula a 

v celej Zóne Vymiestnenia. Ak pozorne porovnáte, ako je Moja Prirodzenosť 

vykreslená všetkými tými početnými náboženstvami a ich ešte početnejšími 

sektami, ako aj rôznymi pseudo-duchovnými učeniami na planéte Nula a inde 

v negatívnom stave, s tým, ako je vykreslená v Mojom Novom Zjavení, nájdete 

nápadné, nezlučiteľné odlišnosti. V Mojom Novom Zjavení je Moja Prirodzenosť 

opísaná v absolútne pozitívnych termínoch takými Absolútnymi Stavmi, 

Kondíciami, Charakteristickými Črtami, Rysmi a Charakterom, ako je Láska, 

Múdrosť, Dobro, Pravda, Pozitívne Skutky, Viera, Radosť, Potešenie, Rozkoš, 

Šťastie, Milosrdenstvo, Odpustenie, Láskavosť, Súcit, Nekonečná Trpezlivosť, 

Empatia, Objektívnosť, Spravodlivosť, Súdnosť, Rešpekt, Tolerantnosť, Ocenenie, 

Poctivosť, Akceptovanie a všetko ostatné čisto pozitívnej povahy, so všetkými ich 

nekonečnými, absolútne pozitívnymi odvodeninami. Inými slovami, Moja 

Prirodzenosť je ponímaná ako Absolútna Pozitívnosť, ktorá neobsahuje nič 

negatívneho alebo škodlivého charakteru. Moje Nové Zjavenie súčasne pri 

opisovaní týchto Absolútnych Atribútov Mojej Absolútnej Prirodzenosti veľmi 

jasne uznáva, že v čisto Absolútnom Pozitívnom Zmysle presahujem všetky tieto 

Atribúty a že Som viac, než sú ony všetky, či už brané pospolu, alebo jednotlivo — 

opäť len v Mojej Absolútnej Pozitívnosti. 

Na druhej strane, všetky ostatné náboženstvá a takzvané duchovné učenia Ma 

v tomto ohľade ponímajú ako niekoho, kto vo Svojej Prirodzenosti obsahuje zmes 

vyššie uvedeného s mnohými negatívnymi rysmi. Preto podľa ich opisu môžem 

byť nahnevaný, zúrivý, žiarlivý, trestajúci, odmietavý, zlostný, bezohľadný, 

odsudzujúci, pomstychtivý a netolerantný, s mnohými ďalšími takými 

charakteristickými črtami. Nelogická kombinácia takých protikladných a vzájomne 

sa vylučujúcich rysov, atribútov a charakteristických čŕt zo Mňa robí akúsi 

monštruóznu bytosť, ktorá nevie, čo chce alebo po čom túži. A predsa, takýmto 

ponímaním Mojej Prirodzenosti, s výnimkou spisov Swedenborga, sú presiaknuté 

všetky ich takzvané sväté knihy, vrátane kresťanskej Biblie. 

Spôsob, akým je Moja Pravá Prirodzenosť opísaná a ponímaná v Mojom Novom 

Zjavení, by mal každému s otvorenou mysľou a srdcom poskytovať dostatočne 

hodnoverné svedectvo a dôkaz, že Ja Som skutočne Tým, čo o Sebe tvrdím. Ďalší 

fundamentálny a podstatný rozdiel medzi ich učeniami a učením Môjho Nového 

Zjavenia možno nájsť v tom, ako sú interpretované akékoľvek pojmy, vyhlásenia, 

idey a princípy, ktoré sú v nich oboch obsiahnuté. Zatiaľ čo vo všetkých ostatných 

učeniach je všetko brané a interpretované ako nemenné, strnulé, stagnujúce a 

neprogresívne dogmy a doktríny, ktoré musí každý poslúchať a praktizovať 

bezpodmienečne a bez debaty, bez akýchkoľvek pochybností alebo zaváhania, 

alebo bez akéhokoľvek pokusu spochybňovať pravdivosť alebo pravdu takých 

dogiem a doktrín, lebo inak môže byť naveky odsúdený do horiaceho pekelného 

ohňa; učenia Môjho Nového Zjavenia sú v režime neustálej obnovy, regenerácie, 

dopĺňania o nové informácie, zmien, pokroku, dodatkov, napredovania a 
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postupovania, s dôrazom na slobodnú vôľu a rozhodnutie každého prijať alebo 

neprijať čokoľvek, čo je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení, a s prehlásením, že 

nikto nie je stratený alebo nemôže byť odsúdený na večné bytie v tom istom stave 

alebo položení, nech by boli akékoľvek. 

Preto sú všetkým dávané početné príležitosti napraviť svoje cesty a vrátiť sa späť 

do pozitívneho stavu. Kvôli takej čisto pozitívnej povahe Môjho Nového Zjavenia, 

je veľmi nevhodné a nespravodlivé tvrdiť, že jeho idey a princípy sú rovnako 

dogmatické, strnulé, stagnujúce a neprogresívne, ako všetky ostatné. Táto štruktúra 

a povaha Môjho Nového Zjavenia môže pre niekoho, kto má otvorenú myseľ a 

srdce, slúžiť ako dodatočné svedectvo, potvrdenie a dôkaz, že všetko, čo je v ňom 

obsiahnuté, je Absolútna Pravda v Jej progresívnej, regenerujúcej sa a neprestajne 

sa obnovujúcej modalite. 

Na základe všetkých týchto faktorov, ktoré sú nedokázateľné z hľadiska 

požiadaviek typickej vonkajšej ľudskej mysle pri jej nárokoch na potvrdenie, 

overenie, dosvedčenie alebo dôkaz z pozície jej vlastného typu takzvanej 

racionality a procesu uvažovania (z vyššie uvedených dôvodov), je jasné, že prvá 

alternatíva, poskytnutá dotyčným nemeckým pánom, je správna: Čo sa týka Môjho 

vyhlásenia, že Som Jediný Pravý Boh, hovorím Absolútnu Pravdu. 

Druhá alternatíva, že vedome nie vždy hovorím pravdu — z nejakých dôvodov, 

ktoré poznám len Ja, alebo kvôli nejakému super egu — je nepravdivá 

z jednoduchého dôvodu, že nakoľko Som Absolútna Pravda Samotná, Sám/Sama 

od Seba, Sám/Sama Osebe a Sám/Sama zo Seba, bolo by úplne nepredstaviteľné a 

nemožné, aby Som niekoho ohľadom niečoho klamal; a nielen ohľadom toho, Kto 

skutočne Som. Predpokladať niečo také by Ma činilo negatívnym. Taká 

negatívnosť by vyvracala, že Som Absolútne Pozitívny/a alebo Absolútna 

Pozitívnosť. Jediné, čo je v tomto ohľade nutné urobiť vo vzťahu k všetkým 

ostatným relatívnym jedincom, je z času na čas im z pozície Mojej Absolútnej 

Lásky a Absolútnej Múdrosti povedať, že nie sú pripravení čosi v tom ktorom 

danom čase poznať kvôli ich vlastnej bezpečnosti a ochrane. 

Nuž, povedz Mi, aký by som mal z toho Ja alebo ktokoľvek iný osoh alebo 

prospech, keby Som klamal ohľadom toho, Kto Som a aká je Moja Pravá 

Prirodzenosť, alebo že Ja Som Jediný Pravý Boh? Čo by sa takým nezmyslom 

alebo podvodom získalo? Som nejaký druh super ega? Čo je to super ego? 

V pravom ponímaní jeho prirodzenosti to nie je nič iné než prizdobené, vylepšené, 

prikrášlené a moralistické ego, pomocou ktorého sa to ego zúfalo pokúša zakryť 

svoju pravú ,smradľavú‘ povahu, aby ,nesmrdelo‘ alebo aby sa nikomu nejavilo 

ako negatívne a neželateľné. Bytie akýmsi super egom by Ma v podstate činilo 

rovnako negatívnym, ako je ktorýkoľvek ľudský jedinec alebo ktokoľvek 

v negatívnom stave so svojím príslušným egom. To by vyvracalo predstavu, že 

Som Absolútna Pozitívnosť. 
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Tretia alternatíva uvádzaná zmieneným pánom je tá, že sa snáď nevedome mýlim, 

keď Si myslím, že Som Jediný Pravý Boh. Ak prijmete predstavu, že Som Jediný 

Absolútny, potom v tom prípade viem všetko v Absolútnom Zmysle, bez výnimky 

či vylúčenia. Preto nie je vo Mne nič, čo by mohlo byť neznáme. Súčasne, Ja 

nemôžem byť nevedomá časť Petra samotného, alebo akási rafinovaná duchovná 

bytosť, alebo čokoľvek alebo ktokoľvek, veriac, že Som Jediný Pravý Boh. Všetko 

to, čo je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení, všetky jeho idey, princípy, 

informácie a všetko ostatné má taký význam a rozmer a všetko to bolo a je 

transmitované takým spôsobom, že by to nikdy nemohlo, ani v najdivokejších 

snoch, prísť žiadnej ľudskej mysli ani žiadnej rafinovanej duchovnej bytosti na um. 

Je úplne nemožné, aby niekto iný než Absolútne Znalá Absolútna Bytosť — Ja, 

Jediný Pravý Boh — prišiel s niečím takým, čo je obsiahnuté v Mojom Novom 

Zjavení, a ako a v akom časovom rámci a akým spôsobom to bolo dané cez Petra. 

Ak tieto fakty nie sú dostatočne presvedčivé, môžem vás uistiť, že nič iné vás 

nepresvedčí, nech by to vyzeralo akokoľvek logicky, racionálne, skúsenostne alebo 

empiricky. Neklamte sami seba, že by to nejako menilo situáciu! 

Takže, odpovedajúc priamo na otázku dotyčného pána o tom, ako alebo akými 

prostriedkami, zážitkami, nahliadnutiami či čímkoľvek môže čitateľ kníh Nového 

Zjavenia Pána Ježiša Krista dospieť k definitívnemu záveru, že Ja, Pán Ježiš 

Kristus, som Jediný Pravý Boh — zo všetkého, čo bolo povedané vyššie, je úplne 

jasné, že pokiaľ ste v ľudskom živote (neživote), taký záver je možný len a len 

prostredníctvom Môjho Nového Zjavenia a toho, čo obsahuje, zjavuje a vysvetľuje. 

Žiadne iné prostriedky nemôžu alebo nesmú byť počas vášho života na planéte 

Nula k dispozícii. Čo myslíš, prečo je vôbec dávané také dôležité Zjavenie? Keby 

boli ľuďom alebo ostatným inde v negatívnom stave a v niektorých iných 

stavoch a na niektorých iných miestach k dispozícii nejaké iné prostriedky, 

než je Moje Nové Zjavenie, neexistovala by vôbec potreba, aby bolo Moje 

Nové Zjavenie transmitované. Moje Nové Zjavenie je jediný dostupný rýdzi 

zdroj, z ktorého sa ľudia a všetci ostatní môžu dozvedieť pravdu o všetkých 

duchovných veciach a záležitostiach, ako aj o Mne a o tom, Kto skutočne Som. 

V tomto ohľade môžete na základe všetkého, čo je v Mojom Novom Zjavení 

obsiahnuté, povedať, že keby ktorýkoľvek jeho čitateľ pristupoval k svojmu čítaniu 

s otvoreným srdcom a mysľou, aby našiel, poznal a prijal samotnú pravdu, 

nakoniec by získal vnútorné alebo interné úplné POZNANIE, že Ja Som Jediný 

Pravý Boh, a na základe toho by si taký čitateľ uvedomil, že PRIJÍMA tento fakt; a 

na základe toho by tento fakt ZAŽÍVAL; a následne by plne VERIL, že Ja Som 

Jediný Pravý Boh. Ako vidíte z tejto postupnosti duchovnej logiky, faktor VIERY, 

v protiklade k všetkým ostatným učeniam a ich požiadavkám (napríklad slepo 

v niečo veriť), je dôsledkom, výsledkom a následkom POZNANIA, PRIJATIA a 

ZAŽITIA, a nie naopak. 

Ako možno definovať pravdu? Na základe všetkého, čo je obsiahnuté v Mojom 

Novom Zjavení, je jasné, že pravdu možno definovať ako vnútorné intuitívne 
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zistenie, poznanie, pochopenie a rozlíšenie, nad akúkoľvek pochybnosť, 

s úplnou istotou, že čokoľvek vôbec v celom bytí a existencii a pseudo-bytí a 

pseudo-existencii, bez výnimky či vylúčenia niečoho, je alebo nie je tak; alebo 

že to je alebo nie je tým, čím sa to zdá byť. A pretože Ja som Jediný/á, Kto vie 

absolútne všetko o všetkých a o všetkom, v tom zmysle a z tej pozície Ja Som 

Absolútna Pravda. Týmto faktorom môže byť pravda definovaná ako Pán Ježiš 

Kristus — súc Absolútna Pravda. A toto je Absolútna Pravda. 

Môže mať nejaký čitateľ ideí obsiahnutých v knihách Môjho Nového Zjavenia 

nejaký osoh z ich študovania bez toho, aby veril, že Ja, Pán Ježiš Kristus, som 

Jediný Pravý Boh? Všetko to závisí od dôvodov, úmyslov a motivácií, s akými sa 

k takému čítaniu Môjho Nového Zjavenia pristupuje. Ak prípadný čitateľ necháva 

svoju myseľ otvorenú a ak vyložene neodmieta predstavu, že môžem byť skutočne 

Jediný Pravý Boh, a ak neexistujú žiadne iné postranné dôvody takého štúdia, 

v tom prípade z neho môže mať osoh. 

Toto platí najmä a zvlášť z hľadiska jeho/jej večného života. Po odchode takého 

čitateľa z planéty Nula a po jeho/jej príchode do druhého sveta by bolo počas 

jeho/jej osobného a individuálneho stretnutia so Mnou tvárou v tvár oveľa ľahšie 

prijať pravdu o tom, že Som jediný Pravý Boh, než by tomu bolo inak. Takže, 

rozhodne pokračujte v ich štúdiu. Nakoniec by vás to mohlo ako nevyvrátiteľný 

fakt presvedčiť, že Som skutočne Jediný Pravý Boh. 

Dovoľ Mi záverom tohto trochu dlhého Dialógu pripomenúť vám niečo, čo sa stalo 

medzi Mnou a Mojím učeníkom Tomášom po Mojom zmŕtvychvstaní. Táto 

príhoda ja zaznamenaná v Evanjeliu podľa Jána, kapitola 20, verše 24 – 29. Ako si 

pamätáš, po Mojom zmŕtvychvstaní Som sa zjavil po prvýkrát Svojim učeníkom. 

Počas toho prvého stretnutia Tomáš s nimi nebol. Keď ostatní učeníci povedali 

Tomášovi, že Ma videli, takpovediac, v tele, aká bola Tomášova reakcia? „Kým 

neuvidím v jeho rukách stopy po klincoch a kým Mu nevložím svoj prst do stopy po 

klincoch, a kým nevložím svoju ruku do Jeho boku, neuverím.“ Čo vám hovorí táto 

Tomášova reakcia? Tomáš, presne ako dotyčný nemecký pán (vlastne rodom je 

Slovák, no žije v Nemecku a je nemecký občan), požadoval odo Mňa empirické, 

skúsenostné, hmatateľné, zmyslové, racionálne a vonkajšie svedectvo alebo dôkaz, 

že som to bol skutočne Ja, Kto sa zjavil zvyšným Mojim učeníkom počas Môjho 

prvého zjavenia sa im po Mojom zmŕtvychvstaní. Tomáš nebol nijakým iným 

spôsobom ochotný prijať tento fakt. 

Keď Som sa teda Svojim učeníkom zjavil po Svojom zmŕtvychvstaní po druhýkrát, 

bol tam prítomný aj Tomáš. Vidiac tam aj Tomáša, povedal Som mu, „Siahni sem 

svojím prstom, a pozri sa na Moje ruky; a siahni sem svojou rukou, a vlož ju do 

Môjho boku. A nebuď neveriacim, ale veriacim.“ V tomto ohľade môžete povedať, 

že Tomáš reprezentoval všetkých tých ľudí, ktorí, ako dotyčný pán, odo Mňa 

požadujú skúsenostné, racionálne, logické, rozumové, hmatateľné, vonkajšie alebo 

empirické svedectvo alebo dôkaz, že Ja som vskutku Jediný Pravý Boh. Tým, že 



Dialóg 133 

- 385 - 

Som Tomášovi splnil jeho želanie, tým skutkom ubezpečujem všetkých v podobnej 

pozícii, a Ja osobne ubezpečujem dotyčného nemeckého pána, že im také 

požadované svedectvo alebo dôkaz nakoniec budú poskytnuté, i jemu osobne a 

individuálne, po ich návrate do onoho druhého sveta, po ich odchode z planéty 

Nula. 

Samozrejme, pokiaľ neprestajným štúdiom ideí obsiahnutých v knihách Môjho 

Nového Zjavenia nedospejú k takému záveru a prijatiu pred svojím odvolaním 

z planéty Nula. Taká možnosť predsa len existuje. 

Na základe jeho hmatateľného a fyzického zážitku Ma Tomáš uznal a prijal ako 

svojho jediného Pána a Boha vraviac, „Môj Pán a môj Boh!“ Čo Som odpovedal 

na jeho uznanie a prijatie Ma ako jediného Pána a Boha? Dovoľ Mi citovať, 

„Tomáš, pretože si Ma videl, uveril si. Požehnaní sú tí, ktorí nevideli, a predsa 

uverili“ (toto som zvýraznil Ja). 

Na základe všetkých týchto faktov by Som chcel povedať niečo podobné všetkým 

súčasným i budúcim prípadným čitateľom kníh Môjho Nového Zjavenia: Ste 

požehnaní, ak Ma poznávate, uznávate a prijímate svojou vlastnou slobodnou 

vôľou a slobodnou voľbou, na základe ideí a informácií obsiahnutých 

v Mojom Novom Zjavení, bez akejkoľvek potreby alebo túžby mať racionálne, 

empirické, hmatateľné, skúsenostné alebo akékoľvek iné vonkajšie svedectvo 

alebo dôkaz, že Ja som skutočne Jediný Pravý Boh a že žiadneho iného niet. 

Také poznanie, uznanie a prijatie je známkou skutočnej múdrosti. A toto je všetko, 

čo možno oznámiť v tomto čase ako odpoveď na list onoho pána, ako aj na všetko 

ostatné obsiahnuté v tomto jednotlivom Dialógu. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto zjavenie. Je ešte niečo, čo si dnes 

potrebujeme prediskutovať? 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Nie, dnes nie. Nateraz máme dosť. Choď a 

daj si dlhý oddych. Potrebuješ to. Takže zatiaľ — ak to bude potrebné a 

uskutočniteľné. 

 



- 386 - 

Sto Tridsiaty Štvrtý Dialóg 

19. apríla 2000 

Peter: Aj keď ja osobne nemám žiadne otázky multiverzálneho významu, neustále 

mám na mysli niektoré kozmologické záležitosti, ako aj užitočnosť ľudského 

pojmu ,Boh‘ a čo skutočne znamená. Akosi cítim veľmi silnú spojitosť medzi 

kozmológiou a pojmom ,Boh‘, ako ho chápu a ponímajú ľudia. Táto záležitosť mi 

prišla na um na základe vyhlásenia — veľakrát Tebou citovaného v rámci Tvojho 

Nového Zjavenia, že Ty, Pán Ježiš Kristus, si Jediný Pravý Boh. Máš nejaký 

komentár k týmto alebo k nejakým iným záležitostiam, o ktorých sa domnievaš, že 

by ich bolo vhodné dnes ráno prediskutovať? 

Pán Ježiš Kristus: Máš úplnú pravdu, Peter, ohľadom tvojho predpokladu, že 

jestvuje istá miera súvislosti medzi tým, čo skutočne znamená pojem ,Boh‘ a medzi 

všetkými tými kozmologickými záležitosťami, ktoré máte tak ty, ako aj Ardyth na 

mysli. Venujme sa najskôr pojmu ,Boh‘ a tomu, ako k nemu vôbec došlo. Je 

správne používať tento termín, alebo je odteraz už zastaraný? Toto je veľmi 

zaujímavý bod. Zvestuje niečo úplne nové, čo nebolo do tohto okamihu nikomu a 

ničomu k dispozícii. Táto záležitosť, pokiaľ ide o pojem ,Boh‘, má pôvod v pozícii 

alebo umiestnení Niekoho, Kto je Svojou Prirodzenosťou vo všetkých Svojich 

Aspektoch a Manifestáciách Absolútny, a niekoho, kto bol z toho Absolútneho 

stvorený, kto však — tým faktorom, že nie je vždy vo svojom vlastnom osobnom a 

individuálnom bytí a existencii samostatne, sám/sama osebe, sám/sama zo seba a 

sám/sama od seba — je k tomu Absolútnemu relatívny. Ako si počínate pri 

nadväzovaní nejakého vzťahu medzi týmito dvoma dôležitými Entitami — jednou 

vyložene Absolútnou a druhou vyložene relatívnou k tej Absolútnej? 

Ako si pamätáš z posledných Dialógov, ktoré sa zaoberali touto záležitosťou, aby 

bol poskytnutý tomuto vyložene relatívnemu akýsi pocit, že je nezávislé a odlišné 

od toho Absolútneho, bolo nevyhnutné oddeliť relatívne od toho Absolútneho a dať 

mu subjektívny dojem, že je na nejakom inom mieste a v nejakom inom čase než to 

Absolútne. Takto došlo k subjektívnemu vnímaniu reality. Takže v praktickom 

zmysle, vnímajúc to zo subjektívneho uhla tejto situácie, tu máte dva body v čase a 

priestore, oddelené navzájom takým spôsobom, že im je umožnené vnímať sa 

navzájom tak, že sú mimo seba a vzájomne oddelené. Ako však vieš, takéto 

vnímanie a rozlišovanie je len subjektívne a fakticky ho možno do určitej miery 

zrovnať s ilúziou — pozerajúc sa na to z pohľadu objektívneho vnímania reality. 

Ako uvedieš do súladu tieto dve vnímania? Vezmi si napríklad kus papiera a na 

jeho opačných koncoch nakresli malé postavičky predstavujúce dve entity. Keď je 

ten papier rovný/nezložený, povedzme na písacom stolíku alebo na stole, tieto dve 

postavičky sa zdajú byť od seba navzájom vzdialené. Ak však vezmeš ten istý 

papier a zložíš ho presne zarovno podľa jeho okrajov, tie postavičky sa vzájomne 

dotknú alebo budú jedna na druhej, akoby obývali to isté miesto a čas. Náhle si 
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v tejto novej pozícii opustil subjektívne vnímanie tohto usporiadania a vrátil si sa 

k jeho objektívnemu, v ktorom sa dvaja úplne rozdielni jedinci ocitnú vo 

vzájomnom simultánnom a synchrónnom vzťahu, zaberajúc — filozoficky 

povedané — presne ten istý priestor/čas. 

V našej jednotlivej situácii je však jeden zo zmienených jedincov v Absolútnom 

Stave a Kondícii, a druhý je v relatívnom stave a kondícii. Z hľadiska niekoho, kto 

je relatívny, sa Ten, Kto je Absolútny, javí tak, akoby bol poriadne vysoko a 

poriadne ďaleko od relatívneho. V tomto ohľade sa Absolútny vo Svojej 

Absolútnej Prirodzenosti a Štruktúre tomu relatívnemu javí ako nepochopiteľný, 

nedostupný a úplne mimo čohokoľvek, čo je ten relatívny schopný pochopiť. 

Z tejto situácie sa na strane relatívneho objaví ilúzia, že ten Absolútny je vždy 

umiestnený alebo že sa vždy nachádza na nejakom mieste alebo v nejakom čase, 

ktoré ten relatívny nemôže nikdy dosiahnuť alebo ku ktorým sa nemôže zo svojej 

vlastnej pozície a situácie nikdy priblížiť. Aby bola táto divná situácia definovaná, 

alebo aby bolo tejto situácii dané akési zdanie reality, relatívny potreboval prísť 

s akýmsi označením, ktoré by odrážalo spôsob, akým ten relatívny môže chápať 

toho Absolútneho a nadväzovať s Ním vzťah. Relatívny teda vynašiel alebo 

zaviedol toto označenie za tým účelom, aby mu poskytlo akýsi hmatateľný alebo 

konkrétny pocit alebo, lepšie povedané, pevný orientačný bod, podľa ktorého by 

ten relatívny mohol pochopiť a na základe toho pochopenia nadviazať zo svojej 

vlastnej subjektívnej pozície vzťah s tým Absolútnym. Výraz, ktorý bol na toto 

označenie použitý, bolo slovo ,Boh‘. 

Problémom tohto slova v takej podobe, ako ho vyvinula a zaviedla relatívna 

sentientná myseľ, bolo to, že svojou definíciou umiestňuje Absolútno mimo a 

bokom od vlastnej pozície, miesta, priestoru, času, kondície, procesu, atď., toho 

relatívneho. Relatívne nie je schopné postrehnúť možnosť, že by Absolútno mohlo 

obývať ten istý priestor, stav, položenie, proces, atď., ako to relatívne. Vďaka 

tomuto obmedzeniu a neschopnosti si relatívne vyfabrikovalo ilúziu subjektívnej 

modality vnímania tohto faktu, a na základe toho prehliadlo možnosť simultánnej a 

synchrónnej objektívnej modality ich spoločného bytia a spoločnej existencie. Boh 

ako Absolútna Entita je teda ponímaný tou relatívnou entitou ako Niekto, Kto sídli 

vo Svojom Vlastnom Stave, Položení, Procese, Mieste, Čase, atď., ďaleko preč od 

čohokoľvek, čo môžu poňať a pochopiť relatívne entity. Toto je, samozrejme, 

presným opakom pravej reality Božej pozície, stavu, miesta, času, položenia, či 

čohokoľvek, čo máte. Protirečenie tohto predpokladu o Bohu, ako ho 

ponímalo/poníma relatívne, je jasné z faktu, že Boh ako taký je Absolútny. Ak je 

Absolútny, v tom prípade je všade, v každom čase, v každom, s každým, so 

všetkým a vo všetkom. Keby ste mohli skutočne koncipovať Boha ako Niekoho, 

Kto je oddelený a izolovaný od bytia s vami a vo vás, v tom prípade by nemohol 

byť Absolútny/a. Presne o toto ale ide, keď relatívne definuje alebo označuje 

Absolútne slovom ,Boh‘. 
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Kvôli faktu, že termín ,Boh‘ bol vyvinutý a zavedený na takej falošnej alebo 

iluzívnej premise, nemôže odrážať pravú realitu Prirodzenosti a Štruktúry 

Absolútnej Entity, v tomto prípade Mňa ako Pána Ježiša Krista. Vďaka týmto 

zrejmým faktom môžete jasne cítiť rozpačitosť tejto situácie alebo nemiestnosť 

používania označenia ,Boh‘. Toto označenie Ma vzďaľuje od každého, kto je 

relatívny. A predsa, ak Som na základe samotnej definície Mojej Absolútnej 

Prirodzenosti Absolútny/a — čo Som — v tom prípade by nič relatívne nemohlo 

existovať ani zlomok nanosekundy samostatne, samo osebe, samo od seba a samo 

zo seba, bez Mojej osobnej a individuálnej prítomnosti v tom relatívnom, ktorá 

takému relatívnemu vôbec umožňuje byť a existovať. Úplne súčasne je ale veľkou 

pravdou, že Som prítomný niekde inde a v nejakom inom čase, mimo každého a 

všetkého, zatiaľ čo Som prítomný aj v nich a aj vo všetkých časoch a nie-časoch. 

Ako teda z tohto faktu vidíte, obidva predpoklady sú správne. 

Avšak tak, ako je pojem ,Boh‘ ponímaný mysľami sentientných entít, obzvlášť tak, 

ako ho poníma väčšina ľudstva, tento termín neobsahuje dôležitý faktor, že Boh je 

všade a v každom čase, vypĺňajúc úplne všetko, ako aj všetkých bez výnimky a 

vylúčenia niekoho, súc mimo, dnu, vnútri i vonku tak všetkých a všetkého, ako aj 

vnútri Svojho Vlastného Stavu, Kondície, Procesu, atď. V určitom obmedzenom 

zmysle by ste mohli povedať, že predtým, ako došlo k inkarnácii Boha vo forme a 

kondícii Ježiša Krista na planétu Nula, to bola pravda čiastočne. Ako si pamätáš, 

Boh nemohol byť priamo prítomný v procese aktivácie, zavádzania a manifestácie 

negatívneho stavu — niečoho, čo nebolo iniciované, alebo čo nevzniklo v Jeho/Jej 

Absolútnom Stave. V tomto obmedzenom zmysle sa preto môže Boh z pozície 

tých, ktorí obývajú negatívny stav a ľudský život (neživot), skutočne javiť tak, 

akoby bol od nich vzdialený mnoho miliárd svetelných rokov. Alebo jednoducho 

popierajú, že vôbec existuje. Nech v tomto ohľade zaujmete akýkoľvek postoj, Boh 

ako taký je na základe toho, čo tento termín obsahuje, umiestnený buď ďaleko preč 

od všetkých alebo od všetkého, alebo jednoducho neexistuje. 

Aby sa veci napravili a aby bola zaistená priama prítomnosť Božia aj v niečom, 

v čom taká prítomnosť chýbala, bolo nutné, aby si Boh osvojil subjektívny spôsob 

vnímania reality, tak ako ponímajú seba samých a všetko ostatné všetci relatívni, 

vrátane tých, ktorí sa vylúčili z pozitívneho stavu. Týmto faktorom alebo 

udalosťou sa predstava, že Boh nie je priamo prítomný v nich, s nimi, pri nich a 

vo všetkom a so všetkým, čo ich obklopuje, trvalo zmenila. Teraz vo forme a 

v kondícii, ktorá sa stala známou ako Pán Ježiš Kristus, je skutočne všade a 

v každom čase, aj v tých a v tom, ktorí/čo boli označení ako prebývajúci v nebytí a 

neexistencii a v nie-priestore a nie-čase. Kvôli tejto fundamentálnej zmene sa Boh 

vzdal takého Svojho Božstva, ako ho ponímali relatívni, a stal sa Niekým úplne 

iným. Ako vieš, stal sa Pánom Ježišom Kristom s úplne a kompletne Novou 

Prirodzenosťou, ktorej už nič viac nechýba. Na základe nesmierneho pokroku, 

ktorý bol vykonaný od čias, keď bola získaná a zavedená Nová Prirodzenosť 

Božia, a na základe faktu, že pozitívny stav obkolesil a zhustil negatívny stav a 
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ľudstvo na planéte Nula, a na základe faktora dostupnosti Môjho Nového Zjavenia 

všetkým sa termín ,Boh‘, tak ako ho ponímali všetci relatívni, ako to bolo opísané 

vyššie, zastaral. A nielenže zastaral, ale za súčasného stavu vecí skresľuje pravú 

realitu toho, Kto Som a Aká vôbec je Moja Pravá Prirodzenosť. Ako si pamätáš 

z Veľkej Knihy, v tomto ohľade bol vytvorený a zavedený nový termín — termín 

,Pán Ježiš Kristus‘. Tento termín na základe samotnej svojej prirodzenosti a 

štruktúry v sebe zahrnuje všetko, ba oveľa viac, než čo značí a obsahuje termín 

,Boh‘. 

Kvôli tomuto veľmi dôležitému faktu sa odteraz, pokiaľ si tak zvolíte svojou 

vlastnou slobodnou vôľou a voľbou, môžete vzdať používania termínu ,Boh‘ vo 

vašom každodennom jazyku. Chcem, aby ste si vy, Moji praví predstavitelia na 

planéte Nula, jasne uvedomili, že presne odteraz, ako sú zaznamenávané tieto 

slová, sa zavádza niečo úplne nové a odlišné, pokiaľ ide o Moju Prirodzenosť. Toto 

nové a odlišné nahrádza všetko staré a prežité, spôsob, akými ľudia a ostatní 

ponímali Moju Prirodzenosť, pretože to splnilo svoj účel a vyčerpalo svoju 

užitočnosť. Toto nové a odlišné sa priamo týka vývoja Mojej Novej Prirodzenosti 

od čias a nie-času, keď Som ju ustanovil alebo získal. Preto termín ,Pán Ježiš 

Kristus‘ nadobúda nový, hlbší, ako aj objektívnejší a subjektívnejší význam a 

zmysel. V celom bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii — ani v ich 

objektívnej modalite, ani v ich subjektívnej modalite — už viac nebude jestvovať 

žiadny stav, položenie, miesto, čas, paramiesto, paračas či čokoľvek vôbec, čo by 

bolo schopné z nich, a najmä z ich vedomého uvedomenia vylúčiť Moju priamu, 

trvalú a nezrušiteľnú prítomnosť. 

Ako vieš, do tohto momentu bolo z nejakých dôležitých duchovných dôvodov 

dovolené, aby si mnohí v Zóne Vymiestnenia a v určitej miere aj na planéte Nula 

ani vedome, ani nevedome neuvedomovali Moju prítomnosť v nich, s nimi a pri 

nich. Vylúčenie z ich vedomého vnímania Mojej prítomnosti s nimi, pri nich a 

v nich vytvorilo v nich subjektívny dojem, že Som — pokiaľ vôbec existujem — 

od nich veľmi ďaleko, objektívne i subjektívne, a že sa nimi nechcem alebo 

netúžim vôbec zaoberať, nechajúc ich, nech si poradia, ako vedia a ako chcú pri 

pokračovaní vo svojom falošnom živote alebo neživote. Toto vnímanie bolo až 

doteraz tolerované, aby im dalo šancu plne ilustrovať a demonštrovať, aké je to byť 

v takom podivnom položení, ktoré nedáva žiadny zmysel nikomu, kto má v sebe čo 

i len trochu zdravého rozumu. Ako vieš, dokonca aj veľmi malé vedomé 

uvedomenie si Mojej prítomnosti v nich a s nimi, čiže ich so Mnou, by im 

znemožnilo, aby splnili účel, kvôli ktorému súhlasili s ilustrovaním a 

demonštrovaním týchto faktorov. Toto je dôvod, prečo doposiaľ Moja Božská 

Prozreteľnosť dovolila, aby mali z ich strany taký dojem alebo pocit, ktorý by im 

umožnil prísť na smiešnu myšlienku, že Som s nimi, pri nich a v nich nebol 

prítomný. Táto situácia sa plne odrážala v pojme, ktorý používali na Moje opísanie 

— v pojme ,Boh‘. Áno, nikdy Som nebol prítomný v ich zlých, negatívnych, 

prehnitých a opovrhnutiahodných skutkoch, správaní a činoch. Toto je dôvod, 
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prečo im bolo udelené Moje dovolenie mať taký dojem. Ako vieš, vždy Som 

prítomný v ich schopnosti voliť si a meniť sa. Nikdy to však nespoznali ako 

neodškriepiteľný fakt. Preto Som pre nich prakticky vždy buď niekde inde, alebo 

v nejakom inom čase, alebo vôbec neexistujem. 

Nuž, ako bolo uvedené vyššie, táto situácia sa úplne zmenila. Aby Som v nich, 

s nimi a u nich, postupne a pomaly, ich vlastným tempom, taký dojem a stav 

odstránil, rozhodol Som sa prispôsobiť a zladiť Svoju Absolútnu Prirodzenosť s ich 

špecifickým stavom takým spôsobom, aby Ma úplne prestali považovať za 

Niekoho, Kto buď vôbec neexistuje, alebo Kto je od nich natoľko vzdialený a 

nehmotný, že si môžu rovno myslieť, že neexistujem. Odteraz budem na základe 

týchto prispôsobení a úprav v Mojej Novej Prirodzenosti osobne prítomný vo 

všetkom, čo robia, ako to robia, ako uvažujú, čo cítia, ako nadväzujú vzťahy, ako 

sa milujú a ako robia všetko ostatné bez výnimky alebo vylúčenia — bez 

akejkoľvek spoluúčasti alebo podpory, alebo posilňovania čohokoľvek zlého, 

negatívneho, lživého alebo skresleného, čo robia alebo o čom uvažujú. Fakticky, 

účelom Mojej prítomnosti v tom bude výlučne im umožniť, aby sa vzdali toho, akí 

v súčasnosti sú. Tým ,im‘ myslíme všetkých tých, ktorí sa nachádzajú v celej Zóne 

Vymiestnenia so všetkými jej Peklami a pseudo-svetmi, ako aj všetkých ľudí, ktorí 

nie sú Mojimi ani otvorenými, ani skrytými predstaviteľmi na planéte Nula a inde. 

Pokiaľ by sa pridŕžali takého ponímania Mojej Prirodzenosti, aké je obsiahnuté 

v termíne ,Boh‘, bolo by nemožné, aby zmenili svoj postoj ku Mne. Stále by Ma 

videli ako Niekoho, Kto buď vôbec neexistuje, alebo Kto v nich, s nimi a pri nich 

nie je prítomný. Lenže v tom prípade by nebolo možné nikoho z nich spasiť z tohto 

nenáležitého ponímania, a ani z ich negatívneho, zlého, lživého, 

opovrhnutiahodného, skresleného a prekrúteného postoja a životného štýlu 

(pseudo-životného štýlu). 

Pomocou týchto Dialógov, pretože sú integrálnou a dôležitou súčasťou Môjho 

Nového Zjavenia, a pomocou toho, že ich budete čítať ako Moji predstavitelia so 

Mnou na mysli, sa všetkým v negatívnom stave ozrejmia dve veci. Po prvé, že Som 

im prispôsobil a upravil Svoju Novú Prirodzenosť tak, aby boli schopní vnímať 

Moju prítomnosť s nimi, v nich a u nich počas všetkých ich aktivít a správania, bez 

akejkoľvek spoluúčasti na ich negatívnom, zlom, falošnom atď., životnom štýle 

(pseudo-životnom štýle), aby už viac nemali dojem, že Som Niekto, Kto buď vôbec 

neexistuje, alebo Kto je od nich natoľko vzdialený, že neexistuje nijaká možnosť, 

že by sa akokoľvek zaujímal/a o čokoľvek, čo robia alebo nerobia. Po druhé, Moja 

prítomnosť s nimi, v nich a u nich im poskytne základ, na ktorom sa budú schopní 

zbaviť svojho prehnitého a opovrhnutiahodného pseudo-životného štýlu a natrvalo 

konvertovať do pozitívneho stavu. Bez takej Mojej prítomnosti by nikdy neboli 

schopní vzdať sa svojho negatívneho stavu alebo byť z neho spasení. 

Aby ste odzrkadlili tieto zmeny, bude nutné vzdať sa všetkého, čo poníma Moju 

Prirodzenosť spôsobom, aký je obsiahnutý v starom termíne ,Boh‘. 

Prostredníctvom týchto Dialógov je táto nutnosť uvedená do pozornosti každého. 
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Vy, ako Moji predstavitelia, ste prví na planéte Nula a v ríši Zóny Vymiestnenia, 

ktorí budete mať tieto informácie počas vášho čítania tohto jednotlivého Dialógu. 

Tým procesom budete tieto informácie sprístupňovať všetkým ostatným v tej ríši, 

ako aj nevedomej časti myslí všetkých ostatných ľudí. Na základe toho im bude 

umožnené predefinovať ponímanie Mojej Novej Prirodzenosti podľa Môjho 

Nového Zjavenia. Termín ,Boh‘, ako ho chápali a ponímali, teda už viac nebudú 

mať na mysli. Do ich myslí bude zakorenený termín ,Pán Ježiš Kristus‘, tak ako je 

ponímaný v Mojom Novom Zjavení, nahradiac všetko staré, čo už viac nie je 

vhodné, pripravujúc ich tým faktorom na ich konečnú spásu. 

Nuž, zmienené prispôsobenia a úpravy v Mojej Novej Prirodzenosti majú 

absolútne rozmery, uskutočnené z pozície Môjho Absolútneho Stavu a 

Absolútneho Procesu. Preto by ste svojimi relatívnymi mysľami neboli schopní 

pochopiť alebo poňať, čo sú a aký je ich skutočný charakter. Stačí povedať, že sú 

potrebné v absolútnom zmysle, aby bolo možné úspešne dosiahnuť večnú 

elimináciu negatívneho stavu a jeho ľudského neživota s ich egami a nastolenie 

plnosti a kompletnosti pravého života pozitívneho stavu. Ako z tejto situácie vidíte, 

podnikol Som ďalší veľmi dôležitý krok k tomuto najželanejšiemu cieľu, trpezlivo 

očakávaný všetkými zúčastnenými. Tento krok nás všetkých dostáva k tomu času 

bližšie (nie v ľudskom ponímaní času). 

Ako môže byť na základe všetkých tých faktorov z pozície pravej reality 

objektívne aj subjektívne definovaný termín ,Pán Ježiš Kristus‘? Ak termín ,Boh‘, 

ako ho doteraz ponímali a chápali všetci obyvatelia Zóny Vymiestnenia a planéty 

Nula, už viac nie je vhodné alebo správne ponechať (v skutočnosti môžete 

povedať, že takýto Boh je prakticky mŕtvy), akú môžeme v tom prípade ponúknuť 

definíciu, pokiaľ ide o termín ,Pán Ježiš Kristus‘, podľa ktorej by ho mali všetci 

všade a v každom čase ponímať a chápať? Po prvé, ako vieš, všetko, čo bolo 

obsiahnuté v termíne ,Boh‘ vo svojej čisto pozitívnej konotácii, je plne zahrnuté a 

obsiahnuté v termíne ,Pán Ježiš Kristus‘. Po druhé, tento termín teraz obsahuje 

oveľa viac než termín ,Boh‘. Po tretie, ako si pamätáš, odráža kompletnosť, niečo, 

čomu nechýba vôbec nič, obsahujúc skúsenostne všetko, čo sa nachádza 

v prirodzenosti a štruktúre negatívneho stavu a ľudského neživota. A po štvrté, 

všetko, čo je obsiahnuté a označené týmto termínom, sa nachádza v Absolútnom 

Stave a Zmysle. 

Z tohto faktu môžeme odvodiť nasledovnú definíciu pojmu ,Pán Ježiš Kristus‘: 

Pán Ježiš Kristus je Jediný/á Pravý/á Absolútny/a ,SOM, KTORÝ/Á SOM 

ABSOLÚTNE‘ bez počiatku alebo konca, Ktorý/á skúsenostne obsahuje 

všetko a všetkých v bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii, so 

všetkými ich stavmi, kondíciami, procesmi, zážitkami a so všetkým, čo majú, 

vlastnia a obsahujú, súc prítomný/á s každým, v každom a pri každom a 

všetkom, presahujúc súčasne úplne všetko v absolútnom zmysle; a Ktorý/á 

Svojou Vlastnou Slobodnou Vôľou a Slobodnou Voľbou umožňuje všetkým a 

všetkému byť a existovať alebo pseudo-byť a pseudo-existovať vo všetkých 
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ich vlastných nekonečných jedinečnostiach, individualitách, odlišnostiach a 

ich vlastných zosobnených, individualizovaných a nekonečne odlišných ,ja 

som‘. 

Na základe tejto Novej definície by bolo múdre, aby ste Ma ako Moji praví 

predstavitelia na planéte Nula — so všetkými umiestnenými v Mojom pozitívnom 

stave — začali oslovovať alebo obracať sa na Mňa, keď na Mňa voláte alebo keď 

sa modlíte, alebo keď meditujete, alebo keď robíte čokoľvek v tomto ohľade, 

v súlade s obsahom tejto definície. Odteraz, namiesto toho, aby ste o Mne hovorili 

alebo na Mňa mysleli ako na Jediného Pravého Boha, okrem ktorého žiadneho 

iného niet, môžete o Mne hovoriť alebo na Mňa myslieť ako na Jediného/Jedinú 

Pravého/Pravú Absolútneho/Absolútnu ,Som, Ktorý/á Som‘, okrem ktorého/ktorej 

žiadneho/žiadnej iného/inej niet. Toto je veľmi dôležitý posun, ktorý potrebuje 

preniknúť vašou mysľou a ktorý okrem toho potrebuje nastoliť odlišný prístup vo 

vzťahu ku Mne a ku všetkým ostatným (najmä medzi vami samotnými). 

Nuž, ako sa tieto prispôsobenia a úpravy v Mojej Novej Prirodzenosti a vyššie 

uvedený spôsob definície termínu ,Pán Ježiš Kristus‘ týkajú nejakých 

kozmologických záležitostí? Môžem ťa uistiť, že sa ich to priamo týka. Ako si 

pamätáš, akékoľvek zmeny v Mojej Novej Prirodzenosti alebo akékoľvek 

uvoľnenie niečoho z Nej má následný dopad na všetkých a na všetko v bytí a 

existencii, pseudo-bytí a pseudo-existencii a na planéte Nula. Nakoľko Moje 

Stvorenie vo všetkých aspektoch svojho bytia a existencie, ako aj pseudo-stvorenie 

vo svojom vlastnom pseudo-bytí a pseudo-existencii, kvôli tomu, čo sú a ako sú 

štruktúrované, usporiadané a zriadené, závisia absolútne odo Mňa, vždy, keď sa vo 

Mne a so Mnou stane niečo tejto veľkosti, usporiada to nanovo samotnú štruktúru 

Môjho Stvorenia a pseudo-stvorenia, aby sa tým zmenám prispôsobili a aby sa 

s nimi zosúladili. Inak by nemohli pokračovať ďalej a byť také, aké majú byť. 

Toto nové usporiadanie si vyžaduje odlišné prerozdelenie a umiestnenie 

duchovných, duševných, sexuálnych a fyzických energií, ktoré umožňujú, aby sa 

udiali potrebné prispôsobenia a úpravy. V dôsledku toho sú všetky vesmíry, 

galaxie, slnečné sústavy, planéty a nebeské telesá multivesmíru, so všetkými ich 

príslušnými obyvateľmi a životnými formami, nanovo rozmiestnené a usporiadané 

takým spôsobom, aby boli v stave úplnej pripravenosti pre zahájenie realizácie 

ďalšieho nanajvýš dôležitého a rozhodujúceho kroku v histórii ich bytia a 

existencie a pseudo-bytia a pseudo-existencie, a tak ho umožnili. Ako si pamätáš, 

tento jednotlivý krok sa priamo týka večného ukončenia tohto cyklu 

času/stavu/procesu, v rámci ktorého bol vynájdený, nastolený a manifestovaný 

neživot negatívneho stavu, ľudský neživot a ich egá. Toto je dôvod, prečo tomuto 

kroku hovoríme najdôležitejší a najrozhodujúcejší krok. 

Aká by bola z hľadiska týchto faktov rola akéhokoľvek jednotlivého jedinca — bez 

ohľadu na to, kde alebo v ktorom čase, alebo na akom mieste, v akom stave, 

kondícii, čase, paračase či v čomkoľvek sa taký jedinec nachádza v každom 
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jednotlivom čase/stave — v schéme týchto dôležitých udalostí, nových usporiadaní 

a prerozdelení zmienených duchovných, duševných, sexuálnych a fyzických 

energií? Z pozície ľudského indivídua, bez ohľadu na to, čím je, alebo bez ohľadu 

na jeho/jej vonkajšie alebo vnútorné postavenie, existuje ohromné nepochopenie 

dôležitosti roly každej jednotlivej sentientnej entity alebo človeka, ktorú hrá. Toto 

nepochopenie pramení z vonkajšieho porovnávania takzvanej nesmiernosti a 

nezmernosti viditeľného fyzického vesmíru (pseudo-vesmíru), ktorý obsahuje 

miliardy a miliardy galaxií, hviezd, planét a ich príslušných obyvateľov, s jedným 

,drobučkým‘ a zdanlivo bezvýznamným jedincom. Taká nesprávna, ba dokonca 

lživá úvaha pramení v skutočnosti z nepretržitej propagandy razenej silami 

negatívneho stavu, ktoré považujú každého jedinca a všetko, čo sa ho/jej týka a čo 

sa týka toho, kým je a čo v sebe obsahuje, za bezvýznamné, nedôležité, bezcenné, 

nepotrebné a nežiaduce. 

Dôvodom takejto chybnej úvahy je fakt, že sily negatívneho stavu v žiadnom 

prípade nechcú, aby nejaký jedinec v ich doméne a na planéte Nula objavil 

nesmierny význam každého jednotlivého jedinca, aký zohráva v schéme všetkých 

udalostí, ktoré sa neprestajne a nepretržite odohrávajú v bytí a existencii a pseudo-

bytí a pseudo-existencii. Objavenie tohto faktu by zrušilo pseudo-život negatívneho 

stavu, pretože, ako si pamätáš, tento je založený na popretí dôležitosti každého 

jednotlivého jedinca, ktorú, v porovnaní s rovnakou pozíciou v pozitívnom stave, 

v tomto ohľade jednotlivec má. Sily negatívneho stavu teda vyfabrikovali ilúziu 

nesmiernosti a nezmernosti priestoru/času, v ktorom je umiestnený ich pseudo-

vesmír, aby uvedomenie si tejto nesmiernosti a nezmernosti zmenšilo takmer 

v ničotu každého jednotlivého jedinca, keby zrovnával svoju veľkosť s veľkosťou 

vesmíru (pseudo-vesmíru) na lineárnej vonkajšej stupnici, pomocou ktorej je 

všetko v ňom alebo v rámci neho merané. 

Problémom tohto usporiadania v ponímaní ľudskej mysle je to, že neodráža pravú 

objektívnu modalitu vnímania reality. Berie do úvahy len takzvanú subjektívnu 

modalitu, v ktorej všetko vyzerá ako lineárne a postupné. A predsa, v pravej 

štruktúre a prirodzenosti Stvorenia a pseudo-stvorenia nijaká taká lineárnosť a 

postupnosť neexistuje. Ako vieš, Stvorenie a pseudo-stvorenie sú usporiadané a 

tvarované v kruhoch/kružniciach. Preto môže byť priestor, čas, stav, položenie či 

čokoľvek, čo v Stvorení a pseudo-stvorení máte, zvinuté, opätovne rozvinuté a 

nanovo usporiadané takým spôsobom, že akýkoľvek bod, pozícia, umiestnenie, 

stav, položenie atď., zaberá presne ten istý bod, pozíciu, umiestnenie, stav, 

položenie atď., ako akékoľvek iné. Inými slovami, môžete jednoducho a pokojne 

povedať, že každý taký bod, pozícia, umiestnenie, stav, kondícia, čas, paračas, atď., 

je, takpovediac, na dosah vašej individuálnej ruky. Keď však vo svojom 

subjektívnom spôsobe vnímania reality rozviniete túto kružnicu do roviny, náhle 

máte z jedného konca na druhý pred sebou ohromujúcu rozsiahlosť, nezmernosť a 

nepochopiteľnosť priestoru a času, ktoré si nemožno predstaviť alebo preklenúť 

vašou ,drobnučkou‘ ľudskou mysľou. A to tu hovoríme iba o takzvanom fyzickom 
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vesmíre (pseudo-vesmíre). O čo nepochopiteľnejšia by bola pre subjektívny spôsob 

vnímania reality alebo pseudo-reality akejkoľvek ľudskej mysle povaha a štruktúra 

duchovných a intermediárnych vesmírov alebo pseudo-vesmírov. 

Avšak, dokonca aj z hľadiska ľudských vedeckých astronómov veci nie sú až tak 

jednoduché. Ohľadom tejto záležitosti jestvuje medzi nimi veľa polemík. Dovoľ 

Mi citovať istú ich čudnú premisu: „Možnože predstava nekonečného vesmíru 

naplneného stovkami miliárd rôznych galaxií, hviezd, slnečných sústav a planét, 

ktorú majú astronómovia, je ilúzia. Vesmír by namiesto toho mohol byť 

konštruovaný ako obrovská zrkadlová sieň. Medzi najvzdialenejšími galaxiami 

vidia ľudia možno zahrnuté prízračné odrazy svojej vlastnej galaxie. To, čo vyzerá 

ako vzdialená galaxia, by vlastne mohlo byť svetlo z veľmi mladej verzie Mliečnej 

dráhy, ktoré prebehlo 13-miliárdročný kompletný kruh okolo konečného vesmíru. 

Namiesto toho, aby obsahoval miliardy a miliardy rôznych galaxií, vesmír by 

mohol obsahovať väčšinou fatamorgány, opakované odrazy ďaleko menšieho 

počtu galaxií. Tie odrazy by boli dôsledkom svetla pohybujúceho sa po rôznych 

dráhach vesmírom v rozličných bodoch histórie galaxie. Preto možno niekde tam 

vonku jestvujú dvojníci Mliečnej dráhy, ak však existujú, možno ležia za 

horizontom toho, čo budú ľudia vôbec kedy schopní pozorovať.“ Čo ti tento citát 

pripomína? Pamätáš sa, čo bolo o tejto záležitosti povedané v Novom Zjavení 

Pána Ježiša Krista? V kapitole 17 na strane 417 bolo uvedené, že: „...každá 

planéta, slnečná sústava, galaxia a vesmír má v nejakom priestore, čase a dimenzii 

svoj vlastný jediný pravý fyzický stav kompaktnosti. Tento jediný pravý 

priestorovo-časový dimenzionálny stav kompaktnosti generuje početné obrazy a 

repliky seba samého, obývajúce ten istý priestor a niekedy dokonca ten istý čas, 

avšak iné dimenzie, a veľmi často aj iné časy.“ V dobe, keď boli tieto slová 

zaznamenané, vyššie uvedený predpoklad vašich astronómov ešte nebol 

formulovaný. Prišli s ním oveľa neskôr. 

Na druhej strane, nezabúdaj, čo bolo o tejto záležitosti veľakrát uvedené v Mojom 

Novom Zjavení. Bytie a existencia Stvorenia, ako aj pseudo-bytie a pseudo-

existencia pseudo-stvorenia závisia vo všetkých svojich aspektoch a funkciách 

totálne a kompletne od uvedomenia si sebauvedomenia všetkých ,ja som‘ a od ich 

súvislých, nepretržitých vedomých činností a aktivít. 

Ako je možné, že je to tak? Každá sentientná myseľ, vrátane ľudských myslí a 

myslí všetkých, ktorí sa nachádzajú a sú umiestnení v pseudo-živote negatívneho 

stavu, obsahuje v sebe v kocke plán a vzor štruktúry, prirodzenosti a dynamiky 

Stvorenia, ako aj pseudo-stvorenia (pre ľudí a všetkých ostatných obyvateľov Zóny 

Vymiestnenia — pseudo-stvorenia). Alebo, aby Som bol presnejší: Celé Stvorenie 

a pseudo-stvorenie odráža vo svojej štrukturálnej koncepcii prirodzenosť, štruktúru 

a skladbu sentientnej mysle. 

Pretože tam vonku sú nekonečné počty rôznych a nekonečne odlišných, 

jedinečných a individuálnych sentientných myslí (obrazne povedané), aby sa 



Dialóg 134 

- 395 -  

odzrkadlil tento faktor nekonečnej rozmanitosti, jedinečnosti, odlišnosti a počtov, 

máte tam vonku, alebo vo vnútri multivesmíru, nekonečné počty veľmi 

rozmanitých, jedinečných a nekonečne odlišných vesmírov, galaxií, slnečných 

sústav, planét a rôznych ďalších nebeských telies, na všetkých úrovniach 

multivesmíru — duchovnej, prostrednej/duševnej a fyzickej. A to isté pravidlo platí 

pre pseudo-stvorenie alebo Zónu Vymiestnenia, ktorá sa riadila vzorom koncepcie, 

prirodzenosti a štruktúry tých sentientných myslí, ktoré sa rozhodli oddeliť sa od 

pravého Stvorenia, vybudujúc si svoje pseudo-svety z prekrútených ideí svojej 

vlastnej mysle. 

Nuž, vyššie uvedený opis, týkajúci sa závislosti Stvorenia a pseudo-stvorenia od 

uvedomovania si sebauvedomenia všetkých ,ja som‘ sentientných myslí a od ich 

pochodov, funkcií a aktivít, musíte chápať tak, že v absolútnom zmysle závisí celé 

Stvorenie a pseudo-stvorenie a každý, lokalizovaný, nachádzajúci sa a umiestnený 

v nich, absolútne od Mojej Absolútnej Sentientnej Mysle, pri Mojom Vlastnom 

Absolútnom Uvedomení si Sebauvedomenia Môjho Absolútneho ,JA SOM‘. 

V tomto zmysle štrukturálna koncepcia a prirodzenosť a funkcia Stvorenia a jeho 

celý konštrukčný plán odráža vo svojej relatívnej kondícii Štruktúru, Prirodzenosť 

a Dynamickosť Mojej Absolútnej Sentientnej Mysle. Alebo, aby Som bol 

presnejší: štrukturálna koncepcia akejkoľvek sentientnej mysle, čo sa týka jej 

prirodzenosti, skladby, dynamiky, funkcie, sebavnímania a všetkého ostatného, sa 

riadila vzorom Prirodzenosti, Skladby, Dynamiky atď., Mojej Absolútnej 

Sentientnej Mysle. Každá sentientná myseľ odráža a nesie v sebe vo svojej 

relatívnej kondícii konštrukčný plán Prirodzenosti, Štruktúry, Dynamiky, Funkcie a 

všetkého ostatného Mojej Absolútnej Sentientnej Mysle. Pomocou a 

prostredníctvom tohto usporiadania je umožnené, aby bolo a existovalo alebo aby 

pseudo-bolo a pseudo-existovalo celé Stvorenie so svojím multivesmírom a s tým, 

čo obsahuje, ako aj pseudo-stvorenie so všetkým, čo obsahuje. 

Aby vôbec Stvorenie a pseudo-stvorenie bolo a existovalo alebo pseudo-bolo a 

pseudo-existovalo, nemôže mať kvôli takémuto faktoru závislosti inú prirodzenosť, 

štruktúru, skladbu a všetko ostatné, než má sentientná myseľ alebo než má 

v konečnom dôsledku Moja Absolútna Sentientná Myseľ. 

Keď teda vezmete do úvahy tieto faktory, dôležitosť každej individuálnej 

sentientnej mysle, nech už je to pravá sentientná myseľ, alebo ľudská sentientná 

myseľ, alebo akákoľvek iná sentientná myseľ v negatívnom stave, bude úplne 

jasná. Ak je každá sentientná myseľ, čo sa týka jej individuality a prirodzenosti, 

jedinečná, nekonečne odlišná a neopakovateľná, súc si sama svojím vlastným 

komplikovaným a multi-úrovňovým vesmírom, a ak týmto faktorom generuje a ak 

touto rozhodujúcou jedinečnosťou, nekonečnou odlišnosťou a individualitou 

umožňuje bytie a existenciu multivesmíru, ktorý odráža tento faktor, v tom prípade 

ten komponent multivesmíru, ktorý odráža štrukturálnu koncepciu príslušnej 

jednotlivej sentientnej mysle, je výhradne umožnený len a len existenciou tejto 

úplne špecifickej, úplne jedinečnej, úplne individuálnej a úplne odlišnej singulárnej 
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sentientnej entity alebo človeka, alebo kohokoľvek iného, kto obsahuje takú 

sentientnú myseľ, bez ohľadu na to, či si táto myseľ vedome uvedomuje alebo 

neuvedomuje, že je to tak. 

Ako z tohto jasného faktu vidíte, vaše činnosti, funkcie, roly, umiestnenia, 

správania, postoje či čokoľvek, čo robíte alebo nerobíte, nech je to akékoľvek, 

umožňujú, aby bol a existoval vo svojej vlastnej funkcii, činnosti, role, umiestnení, 

atď., s vami súvzťažiaci komponent multivesmíru. Tento faktor závislosti možno 

opísať veľmi hrubými a obmedzenými slovami jedného z vašich známych 

astronómov tak, že ak sa nejaké dieťa hrá vo svojom kočíku s loptičkou a vyhodí tú 

loptičku z kočíka, momentom toho činu naruší gravitáciu a pohyb najvzdialenejšej 

hviezdy viditeľného vesmíru. 

Vidíte, akí ste dôležití vo vzťahu k multivesmíru a jeho pseudo-svetom? Bez vás a 

bez vášho vlastného bytia a existencie by ani ony nemohli byť a existovať. Keby 

ste nejakou nemožnou náhodou zmizli zo svojho vlastného bytia a existencie, alebo 

keby ste stratili svoje individuálne, osobné a súkromné uvedomovanie si 

sebauvedomenia svojho ,ja som‘, zmizla by aj tá zložka multivesmíru, ktorá s vami 

súvzťaží a ktorá je s vami spojená. A pretože jestvuje vzájomná závislosť všetkých 

komponentov, ktoré tvoria multivesmír, strata jedného takého komponentu, 

predstavovaného vami, by sa rovnala strate všetkých ostatných komponentov. 

V tom prípade by sa multivesmír dezintegroval a prestal by byť a existovať. 

V tomto zmysle ste oveľa dôležitejší než takzvaná nesmiernosť a nezmernosť 

viditeľného fyzického vesmíru (vo vašom prípade aj pseudo-vesmíru). Bez vás nie 

je táto nesmiernosť a nekonečnosť absolútne ničím. 

Ako teda zo všetkých týchto faktov vidíte, presný opak je pravdou: Vy ste tým, kto 

je obrovský, nesmierny a všetko ostatné, čo sa týka tohto prirovnania, a 

multivesmírna nesmiernosť a nezmernosť vychádza z vašej vlastnej nesmiernosti a 

nezmernosti. A pretože vo svojom vlastnom súkromnom, intímnom, 

individuálnom, jedinečnom a nekonečne odlišnom ,ja som‘ odrážate Moje 

Absolútne ,JA SOM‘ v Stave a Kondícii týchto charakteristických rysov, Ja Som 

Ten/Tá, kto je napokon taký/taká, dávajúc vám tú istú prirodzenosť a štruktúru, akú 

mám Ja. Následne odráža túto prirodzenosť a štruktúru multivesmír. A toto je 

všetko, čo treba v tomto konkrétnom čase zjaviť. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto plodné zjavenie. Ako Si si vedomý, počas 

zaznamenávania tohto Dialógu som prijal niekoľko otázok. Chceš, aby som sa im 

venoval teraz, alebo by sme mali Tvoje odpovede na ne odložiť? 

Pán Ježiš Kristus: Tentoraz by Som odporúčal, aby sme Moje odpovede na ne 

odložili na príhodnejšiu chvíľu — ak vôbec. Začínaš byť fyzicky veľmi unavený. 
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Sto Tridsiaty Piaty Dialóg 

21. apríla 2000 

Peter: Nuž, ako bolo uvedené na konci Dialógu 134, dostali sme niekoľko otázok 

tak zo Slovenska (od Jozefa Grygara) ako aj z tejto krajiny (od Ardyth). Jozefova 

druhá otázka bola obšírne zodpovedaná v celej kapitole 9 Nového Zjavenia Pána 

Ježiša Krista a v Dialógoch 62 a 63 v Prvom diele. Okrem toho som dostal 

zaujímavý list od Dana, ktorý vyjadruje jeho reakciu na list z Nemecka a na Tvoju 

odpoveď naň, zaznamenanú v Dialógu 133. Ak môžem, chcel by som celý obsah 

Danovho listu zahrnúť do tohto Dialógu. Samozrejme, ako vždy sa Ťa pokorne 

pýtam, či máš niečo, čo by Si nám tlmočil zo Svojej Vlastnej perspektívy. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem Ti, Peter, za tvoju láskavú ponuku, aby Som hovoril 

prvý. Áno, môžeš, a bolo by dobré zahrnúť celý Danov list do tohto Dialógu. Než 

to však urobíš a než sa budeme venovať položeným otázkam, stručne by Som chcel 

niečo iné doplniť k téme diskutovanej v Dialógu 134, týkajúcej sa kozmologických 

záležitostí. Minulú noc, keď si premýšľal o pozícii, dôležitosti a význame každého 

jedného jednotlivého jedinca pre správne udržiavanie všetkých funkcií, činností a 

postupovania multivesmíru a pseudo-stvorenia ako aj všetkého ostatného, čo sa ich 

týka, bol si zvedavý, akú rolu, pozíciu, umiestnenie, atď., má v tomto ohľade na 

vašej planéte niekto, kto je buď vážne vývinovo postihnutý, alebo kto je napríklad 

vyhasnutý chronický schizofrenik. Aký príspevok poskytujú alebo ako vplývajú 

svojou kondíciou, ak vôbec nejako, na beh vesmíru a/alebo pseudo-vesmíru? 

Ako vieš, každý, kto je umiestnený na vašej planéte, nech by bol počas života na 

planéte Nula v akejkoľvek duchovnej, duševnej alebo fyzickej kondícii, tou 

kondíciou slúži nejakému dôležitému ilustratívnemu a demonštračnému účelu. 

Akému účelu slúži niekto, kto je vážne vývinovo postihnutý, alebo je vyhasnutý 

chronický schizofrenik; alebo, inými slovami, kto je z vášho vonkajšieho hľadiska, 

keď takú osobu pozorujete, prázdnou schránkou bez akýchkoľvek zvyškov 

čohokoľvek racionálneho a inteligentného? Po prvé, takí ľudia ilustrujú a 

demonštrujú skutočný vnútorný stav prirodzenosti a štruktúry negatívneho stavu, 

ako aj skutočný význam ľudského neživota, ktoré sú založené na nesprávnych 

duchovných princípoch a na všetkých svojich prekrútených premisách. Akýkoľvek 

stav takejto povahy, reprezentovaný ľuďmi nachádzajúcimi sa v týchto biednych a 

smutných podmienkach, nie je ničím iným než prázdnou schránkou bez akejkoľvek 

podobnosti s pravým životom. Po druhé, ich stav odráža definitívny výsledok 

neživota negatívneho stavu a ľudského neživota s ich príslušnými egami. Aký je 

výsledok niekoho alebo niečoho vôbec, kto/čo je zakorenený v niečom, čo 

neobsahuje nič z pravej reality pozitívneho stavu alebo zo života ako takého? 

Postupne, ako všetko, čo napája taký neživot, vymizne, jeho stav začne upadať, až 

kým sa nestane prázdnou schránkou bez čohokoľvek racionálneho a inteligentného, 
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presne tak, ako to odzrkadľuje, ilustruje a demonštruje vážne vývinovo postihnutý, 

alebo chronický schizofrenik. 

Z týchto príkladov vidíte, že také kondície, aké sa odrážajú v opísaných stavoch 

niektorých ľudí, sú v podstate výsledkom prirodzenosti, štruktúry a dynamiky 

pseudo-života negatívneho stavu a ľudského neživota s ich príslušnými egami. Vo 

svojich skutočných vyhliadkach a vo svojom pravom vnútornom obsahu nie sú 

neživot negatívneho stavu a ľudský neživot ničím iným, než čo reprezentujú ťažko 

vývinovo postihnutí a vyhasnutí chronickí schizofrenici, ktorým chýba akákoľvek 

skutočná racionalita, logika, inteligencia, kreatívnosť a stimuly pre čokoľvek 

pozitívne a dobré, súc len prázdnymi schránkami bez akéhokoľvek pravého života 

v sebe. Títo ľudia sa však tak javia len z pozície vášho vonkajšieho pozorovania a 

hodnotenia, podľa toho, ako ste vy schopní stanoviť ich stav pomocou všemožných 

psychologických testov, ktoré majú k dispozícii vaše lekárske a spoločenské vedné 

odbory. Vo svojom vnútri môžu byť plní zúrivosti, hrubých emócií, 

nepredvídateľných výbuchov a podobných, väčšinou negatívnych reakcií na úrovni 

ich zvieracích, primitívnych a elementárnych potrieb. Ešte raz, tento vnútorný stav 

ich mysle, zbavený všetkého pozitívneho a racionálneho, je dobrým odrazom 

prirodzenosti a štruktúry neživota negatívneho stavu, ľudského neživota a ich 

príslušných ég. Je to neplodný život (neživot), ktorý nie je schopný poskytnúť 

žiadnu podporu, aby sa v ňom ujalo čokoľvek skutočne žijúce a živé. A toto je 

úžitok, akým také stavy a kondície, aké nájdete len v medziach ľudského neživota 

a neživota negatívneho stavu a v ich príslušných egách, slúžia na zobrazenie a 

demonštrovanie toho, čo si nikdy nezvoliť a aký nikdy nebyť. 

Nuž, vo vzťahu k viditeľnému vesmíru, alebo v skutočnosti len vo vzťahu 

k viditeľnému pseudo-vesmíru (v pravom vesmíre sa nič tohto charakteru nemôže 

nikdy objaviť!), dávajú takéto kondície vznik galaxiám, slnečným sústavám a 

planétam, ktoré nemajú nič, čo by bolo schopné udržať vôbec nejaký život. 

V skutočnosti sú pre všetko živé a žijúce jedovaté a zničujúce. Môžete teda 

povedať, že ľudské kondície vyššie zmieneného charakteru umožňujú, aby také 

galaxie, slnečné sústavy a planéty vo sfére pseudo-vesmíru (v Zóne Vymiestnenia) 

vôbec boli a existovali. Takými ľudskými kondíciami je udržiavaný a bude 

udržiavaný chod ich súvzťažných nebeských (pseudo-nebeských) telies až do bodu 

vyčerpania ich užitočnosti. Prečo používame termín ,užitočnosť‘, keď v nich 

prakticky neexistuje nič užitočné? Vezmime si napríklad vašu slnečnú sústavu. 

Máte v nej niekoľko planét a ich mesiacov, ktoré sú, s výnimkou planéty Nula, buď 

ohnivým horúcim peklom (Merkúr a Venuša), alebo sú nepredstaviteľne chladné, 

pusté, plné vulkanického alebo iného besnenia (silné víchrice), alebo podobných 

podmienok, ktoré nie sú schopné udržať nič nažive ani zlomok nanosekundy 

(Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, Pluto a ich príslušné mesiace). V štruktúre 

vašej slnečnej sústavy však možno nájsť ich užitočnosť v ich príspevku k celkovej 

gravitačnej príťažlivosti, ktorá vašu planétu udržiava na jej obežnej dráhe 

v dostatočnej miere na to, aby jej nedovolila ani sa príliš priblížiť, ani sa príliš 
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vzdialiť vášmu slnku; umožňujúc tak, aby na nej prekvital ľudský neživot. Nech sa 

teda na túto štrukturálnu situáciu pozeráte akýmkoľvek spôsobom; nech niečo 

vyzerá akokoľvek neužitočne, napriek tomu to slúži nejakému dobrému účelu 

v schéme udalostí, ktoré sa odohrávajú v rámci súčasného cyklu času/stavu/ 

kondície/procesu. 

Ste schopní z vyššie uvedeného opisu zistiť príčinnú vzájomnú spojitosť napríklad 

medzi stavom a kondíciou vašej slnečnej sústavy a medzi stavom a kondíciou ľudí, 

ktorí preukazujú vývinovú poruchu alebo chronickú schizofréniu, alebo akékoľvek 

iné podobné stavy? Bez nich alebo bez toho, akí sú, by planéty vašej slnečnej 

sústavy nemohli byť také, aké vo svojom položení sú. Samozrejme, môžete 

povedať, že Moje vyhlásenie o tejto príčinnej vzájomnej spojitosti nedáva nijaký 

zmysel, pretože tieto planéty alebo galaxie, alebo čokoľvek, čo máte vo svojom 

pseudo-vesmíre, existovali už mnoho miliárd rokov predtým, než sa objavili 

akíkoľvek ľudia alebo akékoľvek sentientné entity. Toto je platný predpoklad, 

pokiaľ sa učiní z hľadiska vašej subjektívnej modality vnímania reality. 

V objektívnej modalite však k ich objaveniu sa došlo súčasne, simultánne a 

synchrónne — súc jedno závislé od druhého alebo jedno spôsobené druhým. 

Okrem toho, dokonca aj v subjektívnej modalite máte idey predchádzajúce takým 

stavom, zrodené potrebou vynájsť, aktivovať, nastoliť a manifestovať neživot 

negatívneho stavu, ľudský neživot a ich príslušné egá. Ako vieš, každá idea 

predchádza svoju manifestáciu v nejakej konkrétnej forme alebo kondícii. Preto 

kým dôjde k jej manifestácii v takej forme alebo kondícii, objavia sa rôzne nebeské 

(v tomto prípade pseudo-nebeské) telesá a štruktúry, aby vytvorili súvzťažné 

prostredie pre jej manifestáciu pri jej konkrétnom objavení sa, ktoré sú stelesnením 

obsahu takej idey a ktoré sa môžu objaviť ďaleko skôr, než vojdú do svojho 

vlastného pseudo-života akíkoľvek ľudia tohto charakteru. Ako však viete, všetky 

také idey sa objavujú v sentientnej mysli. Ak sa objaví idea ťažko vývinovo 

postihnutého jedinca alebo chronického schizofrenika, produkuje svoje dôsledky, 

výsledky a následky. Jedným z nich je vytvorenie pseudo-nebeských telies, ktoré 

odrážajú prirodzenosť, štruktúru a obsah tej idey. Ňou a jej obsahom sú vytvorené 

a následne udržiavané príslušné pseudo-nebeské telesá. Stelesnenie obsahu tých 

dotyčných ideí — napríklad vo forme ľudskej bytosti — sa môže udiať 

v ktoromkoľvek následnom čase alebo paračase (z hľadiska subjektívnej modality). 

Napriek tomu je však prostredníctvom takej idey zmienený pseudo-vesmír so 

všetkými svojimi pseudo-nebeskými telesami umožnený a udržiavaný takými 

ľuďmi v ich konkrétnej a hmatateľnej manifestácii dokonca predtým, ako dôjde 

k ich fyzickému objaveniu sa v priestorovo-časovom kontinuu (v tomto prípade 

v pseudo-priestorovo-časovom kontinuu). 

A toto je všetko, čo Som vám chcel dnes ráno objasniť. Teraz, Peter, zahrň, prosím 

ťa, do tohto Dialógu Danov list. Potom prejdeme k odpovediam na otázky Jozefa a 

Ardyth. 
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Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoje spresnenie tejto kozmologickej 

záležitosti. Tu je Danov list od slova doslova: 

S odvolaním sa na odpoveď Pána Ježiša Krista na list z Nemecka; toto by mohlo 

byť celkom dobre definitívne a najlepšie vysvetlenie — aké bolo kedy potrebné — 

dôvodu, prečo nemožno mať (alebo by nemal byť) žiadny hmatateľný ,dôkaz‘ sám 

osebe. Táto rozprava ozrejmuje, že ,dôkaz‘, ktorý by jedinca uspokojil, musí 

spočívať na samotnom princípe (Nového Zjavenia), na viere v tento princíp, 

prijímajúc ho a prijímajúc Pána Ježiša Krista — presne, ako sú On/Ona a Jeho/Jej 

Prirodzenosť a všetko ostatné v ňom vykreslené — na základe samotného princípu, 

bez ohľadu na akýkoľvek ľudský typ hmatateľného dôkazu (čo by bolo samozrejme 

úžasné, ako by to ľudská povaha potrebovala), jasne sa však ukázalo, že keby to 

bolo tak, celé využitie užitočnosti existencie negatívneho stavu by sa tým stalo 

diskutabilným. Dospel som k viere, že konečná viera v neho a jeho prijatie bude 

spočívať na samotnom princípe, a nie na hmatateľnom dôkaze. Zdalo by sa, že tam 

spočíva najväčšia kvalita viery alebo neviery v jeho pravdivosť. 

Je pravda, že v ľudskom zmysle, alebo takými spôsobmi, ktoré možno zhodnotiť 

ľudskými metódami overovania, nemáme žiadny dôkaz o pravdivosti Nového 

Zjavenia, predsa však máme svoju intuíciu, ktorá spôsobuje, že jednoducho musíme 

cítiť, že to ,musí byť pravda‘. Máme svoju logiku, rozum a rozlišovanie, ktoré nám 

hovoria to isté, a hoci nič ,nepotvrdzujú‘ — opäť v ľudskom zmysle — v najväčšej 

možnej miere umožňujú veriť, že je to Pravda, pretože nič iné sa ani zďaleka 

nepribližuje a ani by sa nepriblížilo jeho obsahu. Nič iné by jednoducho nemohlo 

byť tak vznešené. 

A na záver, nepovedal by som, že niet žiadneho dôkazu. V našich životoch je 

množstvo príhod a prejavov, ktoré v nijakom prípade nemohli byť náhodné, ani 

s najväčším vypätím fantázie. Každý má svoje vlastné osobné detaily. 

Ohľadom poslednej časti otázky, ktorú kladie: „Ako možno definovať pravdu?“, by 

bolo možné celkom dobre odpovedať, že presne ,definovanú‘ definíciu toho, čo je 

pravda, možno nájsť všade v celom samotnom Novom Zjavení. Čo by mohlo lepšie 

,definovať‘, čo je skutočne pravda, než všetky tie nespočetné podrobné pasáže 

v ňom týkajúce sa a vysvetľujúce každú možnú dôležitú tému, ktorá hovorí o tom, 

čo je a čo nie je pravda? Kde a ako by mohol niekto nájsť lepšiu definíciu Pravdy? 

Len samotný tento fakt evidentne poskytuje každému typ ,dôkazu‘, ktorý nie je 

typicky ľudský, čo sa týka jeho spôsobu ,verifikácie‘, ale je ďaleko lepší: Typ, ktorý 

samotným svojím charakterom znemožňuje, aby bol odmietnutý. Toto je ,dôkaz‘, 

ktorý možno pochopiť na ľudskej úrovni, ktorý ju však súčasne presahuje a nie je 

z nej. 

Úžasné, Peter! Práve som to zapísal a úplne sa mi zdá, že to bolo inšpirované 

Pánom Ježišom Kristom, aby to mohol jeden jednoduchý a pokorný predstaviteľ 

vysvetliť niektorým ,iným‘, ktorí to potrebujú počuť z tejto perspektívy. 
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Som presvedčený, že ak má niekto nejaké pochybnosti, raz a navždy sa môže 

obrátiť na tento jednotlivý Dialóg a nadobro sa ich zbaviť. Tento Dialóg je, 

domnievam sa, veľmi aktuálny, dôležitý a povzbudivý, pretože sa venuje, ako 

hovoríš ty, Peter, najdôležitejším záležitostiam. 

Čo myslíš? 

S láskou Dan a Oľga 

Pán Ježiš Kristus: Danovo stanovisko je trefné. V tomto ohľade sa počíta jedine 

vec samotného princípu. A nielen to, ale ďalším dôvodom, okrem dôvodov 

zjavených v Dialógu 133 a inde v Mojom Novom Zjavení, prečo nemožno 

poskytnúť ľuďom počas ich života na planéte Nula žiadne hmatateľné, racionálne, 

logické, externe skúsenostné alebo empirické overenie, svedectvo alebo dôkaz o 

pravých duchovných záležitostiach, o samotnej pravde, a zvlášť o Mne, Pánovi 

Ježišovi Kristovi ako o Jedinom Pravom Absolútnom SOM, KTORÝ/Á SOM, sú 

niektoré ďalšie dôležité duchovné zámery, kvôli ktorým bolo dovolené 

vyfabrikovať a založiť ľudstvo. Ako si pamätáte, ľudstvo bolo pôvodne 

vyfabrikované a založené takzvanými pseudo-tvorcami. Pri ich pátraní po 

Absolútnej Pravde a pri zodpovedaní všetkých tých existenciálnych otázok, ktoré 

sa chystali preniknúť do sentientných myslí existujúcich v tom čase/stave, 

potrebovali rozhodujúcu odpoveď, či je alebo nie je možné, aby niekto svojou 

mysľou, ktorú za tým účelom vyfabrikovali, v tomto prípade typickou ľudskou 

mysľou, dospel k presným, náležitým, správnym a pravdivým záverom ohľadom 

duchovných záležitostí a ohľadom Mojej Pravej Prirodzenosti, bez toho, aby mal 

akékoľvek vonkajšie hmatateľné, racionálne, logické, skúsenostné alebo empirické 

svedectvo alebo dôkaz; výlučne na báze samotného princípu; rozlíšením, či niečo 

je alebo nie je pravda. Ich predpokladom alebo hypotézou bolo, že pokiaľ má 

niekto túto typickú ľudskú myseľ, také niečo je úplne nemožné. 

Ani na chvíľu nezabúdajte, že pseudo-tvorcovia skonštruovali ľudskú myseľ takým 

spôsobom, aby ľuďom znemožnili, aby na základe funkcie svojej ľudskej mysle 

dospeli k akýmkoľvek správnym záverom o čomkoľvek vôbec. Napokon, ľudská 

myseľ bola skonštruovaná takým spôsobom, aby vyhľadávala odpovede na všetko 

vôbec z vonkajška, a nie zo svojho vlastného vnútrajška, cestu ku ktorému pseudo-

tvorcovia tak príhodne uzavreli. Podľa ich názoru by bolo nemožné, aby za takého 

usporiadania ľudia dospeli k pochopeniu a prijatiu akejkoľvek pravdy na základe 

samotného princípu. Čo by sa teda stalo, keby Som mal splniť napríklad 

Deziderovu prosbu (nemecký pán), aby Som dokázal — krok za krokom, navonok 

hmatateľnými, racionálnymi, rozumovými, logickými, skúsenostnými alebo 

empirickými prostriedkami — pravdivosť Môjho vyhlásenia, že Ja Som Jediný 

Pravý Boh (alebo podľa novej terminológie, Jediný Absolútny SOM, KTORÝ/Á 

SOM)? V tom prípade, okrem toho, že by Som ich uväznil v stave definitívnej 

voľby, ako to bolo uvedené v Dialógu 133 a inde, by ľudia dávali úplne nesprávne 

odpovede samotným pseudo-tvorcom. Pseudo-tvorcovia by povedali čosi takéto: 
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„Aha, povedali sme vám to. Mali sme pravdu. Ľudia nie sú schopní objaviť a 

overiť vôbec nič, čo sa týka duchovných vecí alebo Tvojej pravej Prirodzenosti, 

Pán Ježiš Kristus, výlučne na základe samotného princípu, zo svojho vnútra. 

Namiesto toho potrebujú všemožné vonkajšie dôkazy alebo svedectvo, že niečo je 

alebo nie je tak.“ Keby to bolo tak, potvrdili by sme ako pravdu nesprávnosť 

predpokladov pseudo-tvorcov a tí by následne na základe takého potvrdenia 

považovali niečo, čo je nesprávne, za správne a pravdivé. V tom prípade by 

nemohli byť pseudo-tvorcovia a následne ani celý pseudo-život negatívneho stavu 

a ľudský neživot nikdy konvertovaní späť do pozitívneho stavu, pretože takým 

potvrdením by sme ich uväznili v ich vlastných lžiach, ktoré by považovali za 

jedinú pravdu. 

Ale teraz, majúc jasný príklad niečoho, čo im nikdy nemohlo ani len prísť na um, 

môžu pseudo-tvorcovia jasne poznať, že ich predpoklad o ľudskej mysli a o tom, 

čo môže a čo nemôže urobiť, bol nesprávny alebo falošný, a preto možno dospieť 

k správnym záverom ohľadom duchovných vecí alebo ohľadom akýchkoľvek vecí 

na základe samotného princípu, bez akéhokoľvek ďalšieho vonkajšieho dôkazu 

alebo svedectva, dokonca aj s takou typickou ľudskou mysľou. Táto schopnosť 

ľudskej mysle pramení z Mojej prítomnosti v tej mysli. Chápete, pseudo-tvorcovia 

mylne predpokladali, že vyfabrikovaním typickej ľudskej mysle bude Moja 

prítomnosť z ľudí natrvalo vypudená. Opäť, dokonca aj v tomto ohľade sa dokázal 

ich omyl. Ako teda z týchto dôležitých faktov vidíte, vaša schopnosť prijať Pravdu 

Môjho Nového Zjavenia a pravdu, že JA SOM Jediný/á SOM, KTORÝ/Á SOM, 

pomáha pseudo-tvorcom dostať správne odpovede. Keby to tak nebolo, pseudo-

tvorcovia by usúdili, že pre ľudí by bolo príliš jednoduché prijať niečo, čo im je 

dané podľa požiadaviek ich typickej ľudskej mysle, a nie kvôli samotnému 

princípu. Ešte raz, v tom prípade by povedali, že mali pravdu a že preto neexistuje 

nijaká potreba, aby bol stav vnútrajška tým, čím je. Každý môže zo stavu svojho 

vonkajška dospieť k tým istým záverom, ako zo stavu svojho vnútrajška. Ako 

vidíte, podľa tohto predpokladu je vonkajšok daný do rovnosti s vnútrajškom, 

alebo, ako bolo uvedené predtým, vonkajšok je internalizovaný a vnútrajšok je 

externalizovaný. Nastoliť takú situáciu, keď by nikto, pokiaľ by bol v ľudskom 

neživote, nemohol dospieť k správnym záverom pomocou samotného princípu — 

vidiac, poznajúc, prijmúc a aplikujúc niečo, čo je alebo nie je pravdivé, bez 

vonkajšieho svedectva alebo dôkazu — by zaviedlo ľudstvo a pseudo-tvorcov, ako 

aj všetkých ostatných v Zóne Vymiestnenia do ich večnej záhuby. V tom prípade 

by upadli do nezvratného stavu, považujúc lži za jedinú pravdu a pravdu za úplné 

lži. 

Avšak vďaka vám, Mojim predstaviteľom na planéte Nula, na základe vašej 

schopnosti vidieť, uznať, prijať a aplikovať všetko, obsiahnuté v Mojom Novom 

Zjavení, ako skutočnú Pravdu na báze samotného princípu, dokazujete pseudo-

tvorcom, ako sa mýlili/mýlia vo svojich falošných predpokladoch v tejto alebo 

v akejkoľvek inej záležitosti. Uvádzate ich teda do pozície, z ktorej môžu dostať na 
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všetky svoje otázky jedine správne odpovede. A toto je jedna z najdôležitejších 

rolí, ktorú hráte v tomto ohľade, pokiaľ ste v ľudskom živote na planéte Nula. A 

my všetci by sme mali byť vďační a vyjadrujeme svoju vďaku Danovi a Oľge za 

to, že vo svojom produktívnom liste uviedli všetky tieto fakty do pozornosti 

všetkých. 

Peter: Presne tak. Sme pripravení pokračovať odpoveďami na predložené otázky? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, sme. 

Peter: V tom prípade tu sú. Dovoľ, aby som začal Jozefovou otázkou. Pýta sa na 

duchovný význam Tvojho zvláštneho správania, keď Si potom, ako Si vyhladol, 

hľadal figy na figovníku, aj keď ešte nebolo obdobie dozrievania ovocia. Keď si na 

ňom nenašiel žiadne plody, preklial si ho, a tak naveky vyschol. Jeho druhá otázka 

sa týka záležitosti Tvojho zmŕtvychvstania a následných stretnutí s Tvojimi 

učeníkmi. A teraz otázky Ardyth: ,V Dialógu 132 je uvedené, že voľby vykonané 

v duchovných a intermediárnych dimenziách určujú výsledky vo vonkajších 

dimenziách. Príčinnosť teda napokon spočíva vo vedomí. Ako sa Tvoja Myseľ 

zúčastňuje procesu (aká je rola) určovania výsledku alebo produktu Stvorenia?‘ 

Druhá otázka Ardyth: ,Tu, na našej planéte, je pre nás ako predstaviteľov naša 

sentientnosť veľmi význačným faktorom pri našej práci. Ako môžeme byť ako 

predstavitelia čo najzodpovednejšie „pri veci“, robiac vhodné rozhodnutia 

v sférach nášho vlastného životného priestoru? Sme čiastočne zodpovední aj za 

planétu ako celok? Za akékoľvek udalosti alebo aspekty Zóny Vymiestnenia? Za 

udalosti alebo aspekty Pozitívneho Stavu?‘ Jej tretia otázka: ,V plnšej miere sa 

vynárame ako naše pravé ,ja som‘, zbavujúc sa nášho ega. Akosi potrebujeme byť 

sentientní z pozície nášho pravého ,ja som‘, aby sme čo najprimeranejšie zavŕšili 

svoje úlohy. Aké inštrukcie a podporu nám poskytuješ, aby Si nám pomohol čo 

najlepšie uskutočniť túto premenu?‘ Štvrtá otázka Ardyth: ,Prívrženci hnutia „new 

age“ veľa hovoria o tom, ako sú myšlienka a viera príčinné. Zdá sa mi však, že 

klamú sami seba, keď plodia tvrdenia, ktoré sa podľa môjho vedomia zdajú byť 

v rozpore s objektívnymi skutočnosťami, a možno s faktormi určenými silami mimo 

našej planéty (ako sú napríklad aktivity odohrávajúce sa v iných dimenziách). Ako 

sa líši pozitívny duchovný svet, čo sa týka procesu a obsahu, od toho, o čo sa 

snažia ľudia na tejto planéte?’ Koniec otázok. Máš slovo. 

Pán Ježiš Kristus: Začnime odpoveďami na Jozefove otázky. Jeho druhá otázka, 

ako si si všimol, Peter, bola obšírne zodpovedaná v kapitole 9 Nového Zjavenia 

Pána Ježiša Krista — týkajúcej sa významu Poslednej večere; a Moje aktivity a 

stretnutia s Mojimi učeníkmi boli náležite opísané v zmienených Dialógoch. 

Jozefovi by sa odporúčalo, aby si dôkladne opätovne prečítal zmienenú kapitolu a 

Dialógy, aby si osviežil pamäť ohľadne týchto záležitostí. Nič viac by v tomto 

časovom bode nebolo užitočné zjaviť alebo vedieť. Informácie o týchto 

záležitostiach, obsiahnuté v zmienených textoch, sú pre túto dobu úplne 

dostačujúce a vyčerpávajúce. Jeho prvá otázka má význam súvisiaci so súčasným 
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stavom záležitostí. Uvedené epizódy, obsahujúce Moje správanie, sú stručne 

uvedené v Matúšovi 21:18-19 a trochu obšírnejšie v Markovi 11:12-14. Dovoľ mi 

citovať Markovu verziu: Teraz, keď nasledujúceho dňa vyšli z Betánie, vyhladol. A 

vidiac z diaľky figovník s listami, išiel sa pozrieť, či by na ňom azda niečo nenašiel. 

A keď prišiel k nemu, našiel na ňom iba listy, lebo nebolo obdobie fíg. Reagujúc na 

to, Ježiš figovníku povedal: „Nech z teba už nikto nikdy neje žiadne ovocie.“ 

Matúšov text pridáva potom nasledovné slová „Nech z teba už nikdy nevzíde žiadne 

ovocie:“ A figovník okamžite vyschol. 

Opísaná epizóda obsahuje istý všeobecný hlboký duchovný význam a význačné 

duchovné súvzťažnosti, týkajúce sa celého tohto cyklu času/stavu/procesu, a 

niektoré špecifické súvzťažnosti týkajúce sa času, keď Som bol fyzicky na planéte 

Nula. Vo všeobecnom zmysle figovník predstavuje alebo súvzťaží s prírodným 

dobrom. Prírodné dobro je nádobou a nohami, v ktorej je a na ktorých stojí 

duchovné dobro a ktorá prostredníctvom duchovného dobra obsahuje nebeské 

dobro. Tieto tri významné aspekty dobra sú nádobami, cez ktoré, pomocou ktorých 

a v ktorých je Môjmu Absolútnemu Dobru umožnené manifestovať sa a preniesť sa 

k celému Môjmu Stvoreniu a pseudo-stvoreniu (v pseudo-stvorení je to v tom 

zmysle, ako Som to uviedol v Matúšovi 5:45: „Lebo On pôsobí, že Jeho slnko 

vychádza nad zlými a nad dobrými, a posiela dážď na spravodlivých i na 

nespravodlivých). Tieto tri aspekty dobra sú súčasne vo Mne v Stave Absolútneho 

Zjednotenia a Jednoty. Ako sú však prenesené k zvyšku Stvorenia a na všetky 

miesta a ku všetkým ostatným, toto Absolútne Dobro manifestuje svoj význam 

prispôsobený a upravený podľa obsahu a významu každej príslušnej dimenzie, 

respektíve pseudo-dimenzie, v ich relatívnej kondícii. Z týchto faktov je zrejmé, že 

akýkoľvek život vôbec, ako aj akýkoľvek pseudo-život vôbec, je nepretržite 

udržiavaný Mojím neustálym vyžarovaním Môjho Absolútneho Dobra ku všetkým 

a ku všetkému. 

V zmienených príhodách, kým Som urobil to, čo Som urobil, vyšiel Som so 

svojimi učeníkmi z Betánie. ,Betánia‘ súvzťaží, čo sa týka významu tejto 

jednotlivej príhody, so sfalšovanou duchovnou pravdou, ktorá nie je schopná 

obsahovať vôbec nijaké dobro (ani nebeské, ani duchovné, ani prírodné). Dobro sa 

vždy prejavuje prostredníctvom svojej pravdy, ako sa láska prejavuje 

prostredníctvom svojej múdrosti, a naopak. Preto ak chýba duchovná pravda alebo 

akákoľvek pravda vôbec, dobro nemá žiadne prostriedky, ako sa prejaviť alebo ako 

ožiť a byť funkčným. To, že Som vyšiel z Betánie, znamená vystúpenie zo stavu, 

ktorý nemá nič zo žiadnej pravdy, a teda nemá ani žiadne dobro. Súc v tom stave, 

dostal Som hlad po prírodnom dobre, ktoré v tomto prípade nemalo žiadnu 

možnosť vyjadriť svoju nebeskú a duchovnú prirodzenosť, ani Moje Absolútne 

Dobro. To, že Som videl figovník, ktorý mal zelené listy, znamená Moju nádej, že 

nájdem na tejto planéte a v Zóne Vymiestnenia vôbec niečo, čo by umožnilo 

prejavenie sa Môjho Absolútneho Dobra, aby sa manifestovalo cez svoje nebeské, 
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duchovné a prírodné aspekty a ujalo sa v životoch (neživotoch) ľudí a všetkých 

ostatných v Zóne Vymiestnenia. 

Samozrejme, v stave a v položení, ktoré boli náchylné produkovať len zlá a lži, 

nebolo možné nájsť nič tejto povahy. To, že nebolo obdobie, keď sa na figovníku 

objavujú figy, znamená, že súčasný cyklus času/stavu/procesu, v ktorom sú 

negatívny stav a jeho ľudské produkty a ich príslušné egá v plnom činnom 

rozkvete, ešte nenaplnil svoj účel, neposlúžil svojmu úžitku a ešte neposkytol 

všetky nevyhnutné odpovede na otázky ohľadom prirodzenosti nejakého iného 

typu života (neživota), odlišného od pravého života pozitívneho stavu. To, že Som 

ten strom nechal vyschnúť, aby už nikdy naveky nemohol prinášať ovocie, 

znamená, že Som zabránil, aby ktokoľvek alebo čokoľvek z negatívneho stavu a 

z ľudského neživota dostal čokoľvek duchovne náležité a správne, čo by im 

umožnilo pokračovať v ich úsilí produkovať na nepretržitej báze do večnosti ich 

zlá a lži. Keby Som im poskytol čokoľvek zo Svojho Absolútneho Dobra, 

prostredníctvom sprístupnenia im nebeského, duchovného a prírodného dobra, kým 

boli v ich zlách a lžiach, len by Som posilnil a opätovne potvrdil ich zlá a lži ako 

jediné dobro a pravdu. Keby bolo niekedy dovolené, aby sa stalo niečo takéto, 

všetci tvorcovia takých zlých skutkov by boli naveky zablokovaní vo svojom stave 

a vôbec by nemohli byť spasení. V tom prípade by týmto faktorom následne 

negatívny stav a tento jednotlivý cyklus času/stavu/procesu nemohol byť nikdy 

ukončený. A ako viete, v tom prípade by nemohlo dôjsť ani k želateľnému 

uskutočneniu sa plnosti a kompletnosti pravého života pozitívneho stavu. 

To, že Som nechal figovník vyschnúť, znamená ešte aj prorocké predvídanie, že 

negatívny stav vo všetkých jeho aspektoch, ako aj ľudský neživot vo všetkých jeho 

vlastných aspektoch, s ich príslušnými egami, majú dovolené prekvitať a plodiť 

svoje zlé skutky len na dočasnej a prechodnej báze, kým nebudú náležite, 

skúsenostne a plne poskytnuté všetky nevyhnutné odpovede na všetky 

existenciálne otázky sentientných myslí k spokojnosti všetkých. To, že nebolo 

obdobie fíg, ilustruje ešte aj Moje preventívne opatrenia, ktoré by nedovolili 

predčasný príchod Môjho Absolútneho Dobra, v tomto prípade prostredníctvom 

prírodného dobra cez nebeské a duchovné dobro, do stavu a položenia, ktoré 

nemali žiadny náležitý základ na jeho prijatie. Prijatie plnosti takého Dobra vo 

všetkých jeho aspektoch do stavu ziel a lží znamená sprofanovanie Absolútneho 

Dobra a všetkých jeho Absolútnych, ako aj relatívnych aspektov. Sprofanovať 

Absolútne Dobro by v tomto prípade v biblickom ponímaní znamenalo spáchať 

neodpustiteľný hriech. Dôsledkom takého skutku je kompletná strata práv a výsad 

každého, kto by sa ocitol v takom stave, byť a existovať alebo pseudo-byť a 

pseudo-existovať. Keby sa teda niekedy mohlo stať niečo tohto charakteru, v tom 

prípade by všetci, ktorí by sa na takých skutkoch podieľali, museli naveky 

zahynúť; to znamená, že v pravom zmysle tohto slova by stratili svoje životy alebo 

čokoľvek, čo majú; čiže do večnosti by ich už viac nebolo. Aby Som zabránil, aby 

niekedy došlo k tomuto strašnému výsledku, urobil Som všetky opatrenia, aby sa 
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nič tohto charakteru nemohlo v životoch alebo neživotoch nikoho uskutočniť. Toto 

je dôvod, prečo Som dotyčnému figovníku pred obdobím dozrievania fíg nedovolil 

ani v budúcnosti prinášať nijaké plody. 

Nuž, ako z tohto vysvetlenia vidíte, všetko, čo Som vykonal alebo urobil v čase 

Svojho života na planéte Nula, malo vážny a hlboký duchovný význam a 

súvzťažnosť. Vyššie uvedený význam dotyčnej príhody má rozsiahly dopad na 

všetkých a na všetko v bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii. Má to 

však aj užšie vymedzený význam, týkajúci sa židovského národa, ktorý mal Moje 

Slovo, ktorý však aj externalizoval a zritualizoval všetky duchovné princípy, ktoré 

boli obsiahnuté v Mojom Slove, do tej miery, že v ničom, čo ten národ urobil alebo 

čo vyprodukoval, nezostalo nič zo skutočnej pravdy, a následne ani zo skutočného 

prírodného dobra. Figovník reprezentoval v tejto jednotlivej konotácii židovský 

národ a jeho externalizovanú a zritualizovanú pseudo-duchovnosť. Zelené listy 

znamenali, že mali Moje Slovo, pomocou ktorého žili (pseudo-žili), boli nažive 

(pseudo-nažive) a fungovali. To, že sa na figovníku nenašlo žiadne ovocie, 

znamená ich neschopnosť vytvoriť kvôli totálnej externalizácii a ritualizácii 

všetkého duchovného čokoľvek pozitívne a dobré v žiadnych aspektoch ich 

životov (neživotov), zrušiac v tom duchovnom tým procesom akýkoľvek pravý 

život. To, že nebolo obdobie fíg, znamenalo, že v tom časovom bode ešte nebola 

znázorňovacia fáza ich skutkov a činov v ich plnosti a kompletnosti. Napokon, 

v tom čase Ma ešte neukrižovali. To, že Som ten strom nechal vyschnúť, a tým 

činom Som mu naveky znemožnil prinášať akékoľvek ovocie, znamenalo, že Som 

preventívne skoncoval s akýmikoľvek zvyškami všetkého, čo by v budúcnosti 

reprezentoval židovský národ, aby to nemohlo byť prenesené alebo prevedené do 

nasledujúceho cyklu času/stavu/procesu, čo vopred vylúči, aby sa v nasledujúcom 

cykle ujalo čokoľvek z externalizácie, ritualizácie a podobných negatívnych 

faktorov. 

Z týchto príkladov môžete ľahko vydedukovať, že v tomto ohľade židovský národ 

a jeho externalizovaná a zritualizovaná pseudo-duchovnosť so všetkými jej zlami a 

klamstvami reprezentovali a symbolizovali všetkými svojimi skutkami a činmi 

nielen celé ľudstvo, ale aj celý negatívny stav a ich konečný výsledok. A toto je 

skutočný, pravý význam príhody so zmieneným figovníkom. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto plodné vysvetlenie. Teraz tá príhoda 

skutočne dáva zmysel. Predtým bolo pre moju myseľ vždy problémom, prečo by si 

Ty, súc jediný Zdroj akéhokoľvek života, urobil takú strašnú vec, že by Si žijúcu a 

dýchajúcu entitu, aj keď len strom, nemilosrdne zabil, aj keď nebolo obdobie fíg. 

Podľa Tvojho vysvetlenia dáva tá udalosť dokonalý zmysel. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, dáva, však? V tejto chvíli sa venujme otázkam 

Ardyth. Odpovede na väčšinu aspektov jej otázok by mali byť veľmi ľahko 

dedukovateľné z toho, čo vám bolo tlmočené v pár posledných Dialógoch, ktoré 

predchádzajú Dialóg zaznamenávaný práve teraz, ako aj v prvej časti tohto 
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Dialógu. Všetky dôsledky všetkého vôbec sa riadia multivesmírnym zákonom 

Stvorenia, ktorý stanovuje, že všetko postupuje od vnútorného, duchovného 

k intermediárnemu, duševnému a k vonkajšiemu, fyzickému. Ak Som Absolútny 

vo všetkých aspektoch Svojich funkcií, skutkov a činov, a teda vo Svojej 

Absolútnej Mysli, a ak Som tým faktorom plne prítomný v každom, s každým a pri 

každom a vo všetkom, so všetkým a pri všetkom, a ak tou prítomnosťou 

umožňujem uskutočnenie sa akýchkoľvek výsledkov, v tom prípade Som 

Tým/Tou, Kto stanovuje každý výsledok alebo produkt Stvorenia a pseudo-

stvorenia. Na základe Absolútnej Funkcie Mojej Absolútnej Mysle a na základe 

definitívneho účelu, kvôli ktorému bolo Moje Stvorenie stvorené, a z dôvodu, kvôli 

ktorému Som dovolil vyfabrikovať pseudo-stvorenie, je jasné, že Ja stanovujem 

v absolútnom zmysle úplne všetky výsledky alebo produkty, nech sa manifestujú 

kdekoľvek a v akomkoľvek čase. Také výsledky alebo produkty, alebo ich 

špecifický charakter a obsah, ako aj akému druhu úžitku pre všetkých môžu slúžiť, 

sú závislé od obsahu Môjho Veľkého Plánu, ktorý mám ohľadne významu a účelu 

súčasného cyklu času/stavu/procesu. 

Moji praví predstavitelia na planéte Nula súhlasili s demonštrovaním a 

ilustrovaním týchto faktov vo svojom relatívnom položení. Prostredníctvom ich 

životného štýlu, skutkov, činov, správaní, výtvorov alebo čohokoľvek, čo robia 

alebo nerobia, prenášam všetky aspekty zmieneného účelu a Môjho Veľkého Plánu 

do stavu, na miesto a do položenia, kde sú v stave plnej aktivácie a manifestácie 

neživot negatívneho stavu a ľudský neživot s ich príslušnými egami. Takže 

pomocou nich a prostredníctvom nich neustále nastoľujem niečo (čo to je, 

nemožno z bezpečnostných dôvodov zjaviť; dozviete sa o tom, keď už viac 

negatívny stav a ľudstvo v ich súčasnom položení nebudú jestvovať), čo bude viesť 

ku konečnej eliminácii negatívneho stavu a ľudského neživota. Súčasne tým, že sú 

Moji predstavitelia spojení s rôznymi regiónmi iných svetov a pseudo-svetov, 

svojimi celkovými funkciami a pozíciami, či si už vedome uvedomujú alebo 

neuvedomujú (väčšinou si to neuvedomujú), že je to tak, významne prispievajú 

z pozície svojich jedinečných, individuálnych a nekonečne odlišných aspektov 

svojich vlastných sentientných myslí k správnej funkcii a údržbe tých svetov a 

pseudo-svetov, prispievajúc tak k stanoveniu ich výsledkov alebo produktov. 

Zodpovednosťou vás ako Mojich pravých predstaviteľov na planéte Nula je 

ilustrovať a demonštrovať pravý život pozitívneho stavu vaším vlastným 

jedinečným, individuálnym, osobným a odlišným spôsobom, tým, ako sa správate, 

konáte, fungujete, myslíte, cítite, po čom túžite, ako nadväzujete vzťahy a čo 

produkujete. Model pre toto máte uvedený v Mojom Novom Zjavení. Jedným 

z dôležitých účelov, kvôli ktorým Som vám dal Svoje Nové Zjavenie, je poskytnúť 

vám taký model. Ak prijmete a ak budete aplikovať všetko, čo je obsiahnuté vo 

všetkých zdrojoch Môjho Nového Zjavenia, na základe toho budete schopní činiť 

,v doménach vášho vlastného životného priestoru‘ správne rozhodnutia. Z toho 

dôvodu a s týmto na pamäti, ako aj z dôvodov zjavených ohľadom tohto 
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v posledných Dialógoch a v tomto Dialógu, zodpovedáte čiastočne aj za planétu 

ako celok, za akékoľvek udalosti alebo aspekty Zóny Vymiestnenia; ako aj za 

udalosti alebo aspekty v pozitívnom stave. Nezabúdajte, že význam slov „Moji 

predstavitelia“ znamená vaše umiestnenie doprostred pozitívneho stavu, aby ste 

z tej pozície boli schopní v súlade s Mojím Veľkým Plánom ovplyvňovať, akým 

kurzom sa uberá vaša planéta, Zóna Vymiestnenia a pozitívny stav v rámci 

súčasného cyklu času/stavu/procesu. Ak zasvätíte celý svoj život vo všetkých jeho 

individuálnych, osobných, jedinečných a odlišných aspektoch uplatňovaniu a 

praktizovaniu všetkých princípov a ideí obsiahnutých v Mojom Novom Zjavení, 

v tom prípade bude váš príspevok v tomto ohľade významný v jeho pozitívnom 

zmysle. Ak to však neurobíte, váš príspevok ohľadom tohto bude významný v 

jeho negatívnom zmysle. 

Chcem, aby ste vedeli, že štrukturálna koncepcia vašej mysle, ako som ju zapojil Ja 

— špecificky a zvlášť na pamäti s vaším inkarnovaním sa na planétu Nula — je 

taká, že odráža alebo obsahuje všetky nevyhnutné ingrediencie a schopnosti 

potrebné a požadované pre život a pseudo-život všetkých príslušných vesmírov 

multivesmíru a pseudo-vesmírov Zóny Vymiestnenia a planéty Nula, aby tieto 

zobrazili, demonštrovali, manifestovali a poskytli všetko nevyyhnutné pre ich bytie 

a existenciu a pseudo-bytie a pseudo-existenciu, tak, ako sú a ako fungujú. Aby 

Som opäť zopakoval: Vôbec nič nie je možné bez tejto funkcie sentientných myslí 

vo všeobecnosti, a zvlášť vašich sentientných myslí. Ešte raz, ako bolo uvedené 

predtým, vy zodpovedáte a skladáte účty za tú špecifickú, jedinečnú a odlišnú 

zložku multivesmíru a jeho príslušné vesmíry, galaxie, slnečné sústavy, planéty či 

čokoľvek, čo majú, ako aj za ich náprotivky v Zóne Vymiestnenia a planétu Nula, 

ktoré úplne závisia od vašej vlastnej špecifickej, jedinečnej a odlišnej individuálnej 

sentientnej mysle. Prostredníctvom vášho pravého ,ja som‘ a tým, čo obsahuje, a 

vašou pravou a rýdzou sentientnou mysľou ovplyvňujete všetko v tom 

špecifickom, jedinečnom a odlišnom komponente na pozitívnej strane. Naproti 

tomu, typickými ľudskými aspektmi vašej sentientnej mysle ovplyvňujete všetko 

v Zóne Vymiestnenia a planétu Nula. 

Vlastne, v Zóne Vymiestnenia a na planéte Nula vychádza váš vplyv z oboch 

aspektov vašej sentientnej mysle — z jej ľudských aspektov i z aspektov 

pozitívneho stavu. Ľudskými aspektmi im umožňujete, aby boli takí, akí sú, aby 

svojimi pseudo-životmi umožnili správne odpovede na všetky existenciálne otázky; 

a pozitívnymi aspektmi svojej sentientnej mysle pripravujete podmienky, ktoré 

budú viesť k eliminácii všetkého negatívneho, zlého, lživého a skresleného v ich 

doméne a v ich osobných a individuálnych pseudo-životoch. Ako teda vidíte, vaša 

zodpovednosť a povinnosti sú v tomto ohľade veľké. 

Kvôli tomuto dvojakému pôsobeniu, ktoré máte ako Moji predstavitelia na planéte 

Nula alebo z pozície vášho bytia na planéte Nula, nebude možné, aby ste sa plne a 

kompletne vynorili ako vaše pravé ,ja som‘ a vzdali sa alebo sa zbavili vašich ego 

stavov. Pokiaľ žijete na planéte Nula, aby ste poskytli nutnú podporu pre 
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pokračovanie tejto planéty a Zóny Vymiestnenia až do doby, keď budú dané všetky 

odpovede na zmienené existenciálne otázky, bude treba, aby ste si svoje ego 

ponechali. Také pokračovanie je umožnené z pozície vášho ega. Avšak vo vašich 

osobných a individuálnych životoch a vo vzťahu k pozitívnemu stavu, ku Mne a k 

sebe navzájom, ako Mojim predstaviteľom, máte fungovať len z pozície svojho 

pravého ,ja som‘. Tentoraz teda nejde o zbavenie sa svojho ega, čo je nemožné, 

kým ste v ľudskom ne-živote na planéte Nula, ale ide o to naučiť sa, ako ovládať 

svoje ego takým spôsobom, aby ste mu nedovolili nepriaznivo ovplyvňovať, riadiť 

alebo ovládať váš život. To, ako to urobiť, je obsiahnuté v celom Mojom Novom 

Zjavení. V Mojom Novom Zjavení vám boli dané všetky nevyhnutné princípy a 

ingrediencie, aby vám bolo umožnené fungovať z pozície vášho pravého ,ja som‘ a 

úspešne ovládať vaše ego, aby ste neboli pod jeho vplyvom, riadením alebo 

nadvládou. Len sa riaďte tými princípmi a nepomýlite sa. Takýmto spôsobom vás 

inštruujem a podporujem v tomto ohľade. 

Táto jednotlivá záležitosť je však vyložene individualizovaná a zosobnená. Preto 

nemôžem dať také špecifické inštrukcie a podporu prostredníctvom 

neobmedzeného, paušálneho vyhlásenia alebo neobmedzene aplikovateľného 

spôsobu, ktorý by sa hodil bez rozdielu na všetkých. V momente, keby Som niečo 

také poskytol, okamžite by sa to stalo vlastníctvom negatívneho stavu/renegátov. 

Už Ma teda nikdy viac nežiadajte, aby Som vám poskytol inštrukcie a podporu, 

ktoré by boli aplikovateľné na vás všetkých. To by bolo porušením vašej vlastnej 

individuality, jedinečnosti a nekonečnej odlišnosti, na ktorých je založený 

pozitívny stav. Namiesto toho sa vám odporúča, ak potrebujete akúkoľvek podporu 

a/alebo inštrukcie v tomto ohľade, aby ste Mňa osobne poprosili svojím vlastným 

individuálnym prístupom, aby Som vám ich poskytol najvhodnejším spôsobom a 

štýlom, prispôsobeným vašim špecifickým potrebám a vášmu pravému ,ja som‘. 

Nakoľko by bol tento spôsob alebo štýl veľmi odlišný a jedinečný od jedného 

jedinca k druhému, duchovne by bolo veľmi nebezpečné uviesť na platforme 

týchto Dialógov alebo Môjho Nového Zjavenia vo všeobecnosti, aký by mohol byť 

alebo aký by bol. Je plnou zodpovednosťou vás všetkých, aby ste zo svojho 

vlastného vnútra tieto jednotlivé potreby zistili akýmkoľvek spôsobom alebo 

prístupom, ktorý máte k dispozícii. 

Ak porovnáte duchovný svet, čo sa týka jeho procesu a obsahu, s tým, o čo sa 

pokúšajú ľudia na tejto planéte, môžete všeobecne povedať, že v pozitívnom stave 

je v tejto dobe všetko orientované na ukončenie tohto cyklu času/stavu/procesu, a 

v dôsledku toho na úplnú a kompletnú elimináciu negatívneho stavu a ľudského 

neživota s ich egami a na nastolenie plnosti a kompletnosti pravého života 

pozitívneho stavu. Všeobecne povedané, všetci pracujeme na dosiahnutí tohto 

cieľa. Z bezpečnostných dôvodov nemožno v tomto ohľade v tejto dobe poskytnúť 

žiadne špecifiká. Bolo by to, akoby ste svojmu nepriateľovi poskytli všetky detaily 

svojej pevnosti. Na druhej strane, všetko, o čo sa pokúšajú ľudia na tejto planéte a 

v negatívnom stave vo všeobecnosti, s výnimkou Mojich skrytých a otvorených 
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predstaviteľov v ich pseudo-doméne, je zamerané na zachovanie, predlžovanie a 

podporu — všetkými im dostupnými prostriedkami — ich pseudo-života alebo 

neživota. V tejto dobe neexistujú medzi nimi žiadne iné formy aktivít. Inými 

slovami, všetky ich skutky sú zamerané na pseudo-víťazstvo negatívneho stavu na 

tejto planéte a na zaistenie toho, aby bol neživot negatívneho stavu vo všetkých 

jeho formách a manifestáciách naveky zachovaný. A toto je všetko, čo sme 

potrebovali prediskutovať v rámci tohto Dialógu. Chcem, Peter, aby si si dal cez 

víkend prestávku a aby si počas tej doby nezaznamenával žiadne Dialógy — ak 

vôbec niekedy. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne. A rád prijmem Tvoju radu. Veľmi ma bolia kríže. 
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Sto Tridsiaty Šiesty Dialóg 

25. apríla 2000 

Peter: Pri reakcii na obsah Dialógu 135 a obsah predchádzajúcich Dialógov 

Ardyth položila otázku ohľadom budúceho osudu ega ako takého. Ako tomu 

rozumiem ja, otázkou je: Čo sa stane s typickým egom po eliminácii negatívneho 

stavu a ľudského neživota? Predpokladá sa, že ego má nejakú formu alebo stav 

sentiencie. Ak vezmeme do úvahy, že sentiencia ako taká nemôže byť do večnosti 

zničená (koniec koncov, pochádza z Tvojej Absolútnej Sentiencie), aký by bol 

v tom prípade výsledný záver akéhokoľvek typu ega, či už ľudského typu, alebo 

typu, ktorý majú všetky ostatné tvory a sub-tvory Zóny Vymiestnenia? Súčasne by 

bolo zaujímavé vedieť, či je nejaký rozdiel medzi ľudským typom ega a ich typom 

ega. Samozrejme, ako vždy, než sa budeme venovať týmto otázkam, je niečo, o 

čom by si chcel Ty najskôr hovoriť? 

Pán Ježiš Kristus: Ako zvyčajne, cením si tvoju ponuku, Peter, aby som hovoril 

najskôr Ja. Skutočne mám niečo, čo by Som chcel uviesť do vašej pozornosti 

(všetkých čitateľov týchto Dialógov). Je čas ďalej rozviesť záležitosť takých 

pojmov ako viera, slepá viera, dôvera, spoľahnutie sa a presvedčenie. Ohľadom 

toho, ako definujú, chápu a ponímajú tieto pojmy ľudia a ostatní v Zóne 

Vymiestnenia, existuje veľa zmätkov. Tieto pojmy sú veľmi často používané ako 

vzájomne zameniteľné. Avšak z duchovného hľadiska, ako sú tieto pojmy chápané 

v pozitívnom stave, nie sú nikdy vzájomne zameniteľné, alebo jeden pojem nie je 

nikdy použitý namiesto iného. Všetky majú svoj vlastný vzájomne nezávislý, 

dôležitý význam. Súčasne majú predsa len niečo spoločné v tom zmysle, že 

pomenúvajú tie isté dôležité aspekty niečoho poznateľného, ale z odlišného uhla. 

Ak sa na tieto pojmy pozriete pozorne, všimnete si, že sa v podstate vzťahujú na 

stav sentientnej mysle, ktorá ich využíva na stanovenie postoja k niekomu alebo 

niečomu. Súčasne sú tieto pojmy využívané aj na stanovenie postoja k sebe 

samému/samej a postoja ku všetkému, čo jedinec robí, poskytuje, vyjadruje, ako sa 

správa alebo ako nadväzuje vzťahy. V tomto zmysle tu teda máte dvojsmerné 

využitie týchto pojmov: jedno je zamerané na seba samého/samu a na to, ako kto 

vníma svoj vlastný stav, položenie a funkciu, a druhé je zamerané na druhých 

jedincov a ich stavy, položenia a funkcie, ako aj na akékoľvek javy, ktoré sa 

odohrávajú mimo každého dotyčného jedinca. 

Kvôli faktu, že tieto pojmy sú derivátmi sentientnej mysle, sú vo svojej absolútnej 

kondícii derivátmi Absolútnej Mysle — Mňa — Pána Ježia Krista. A pretože každá 

sentientná myseľ, ako aj Moja Absolútna Sentientná Myseľ, sa skladá 

z najvnútornejšieho Duchovného aspektu, z intermediárneho/prostredného aspektu 

a z vonkajšieho aspektu, v tom prípade existuje duchovná hierarchia toho, ako sú 

tieto pojmy vytvárané a manifestované na každej úrovni alebo aspekte sentientnej 

mysle a ako interagujú od jedného aspektu k druhému, ako aj medzi sebou 
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navzájom. Jediný pojem, ktorý nie je obsiahnutý v pravej sentientnej mysli, je 

pojem slepá viera. K tomuto pojmu došlo oveľa neskôr, po vynájdení, aktivácii a 

manifestácii negatívneho stavu, ľudského neživota a ich ég. Preto je termín ,slepá 

viera‘ aplikovateľný len na ne. V pravom živote pozitívneho stavu nemá nijaké 

miesto. O ňom budeme hovoriť trochu neskôr. 

Ak sa teda pozriete na tieto pojmy z pozície duchovnej hierarchie ich objavenia sa, 

postupovania a stávania sa tým, čím sú, keďže ich výsledok sa prejavuje v pozícii 

zameranej určitým smerom — od niekoho k niekomu alebo niečomu — v tom 

zmysle ich možno považovať za integrálnu súčasť vonkajšieho aspektu sentientnej 

mysle. Ako však viete, všetko, čo sa deje vo vonkajšej mysli, je dôsledkom 

niečoho, čo sa udialo vo vnútornej mysli. Všetko, čo sa deje vo vnútornej mysli, je 

konečným výsledkom Duchovnej Mysle. Na druhej strane, všetko, čo sa deje 

v Duchovnej Mysli, deje sa vždy na základe prísunu z Mojej Absolútnej 

Zjednotenej Sentientnej Mysle. V tomto prípade je otázkou: Čo dáva zrod takým 

pojmom ako viera, dôvera, spoľahnutie sa a presvedčenie, ak sú tieto pojmy 

vlastnosťami vonkajšej mysle, ktorá funguje na základe prísunu a vstupu 

z Duchovnej Mysle, prostredníctvom vnútornej mysle; a ak Duchovná Myseľ zas 

funguje na základe prísunu a vstupu z Mojej Absolútnej Zjednotenej Sentientnej 

Mysle? 

Úplne prvým procesom, ktorý je neoddeliteľným vlastníctvom Duchovnej Mysle, 

je proces múdrosti, ktorý pochádza z Procesu Mojej Absolútnej Múdrosti 

prostredníctvom Mojej Absolútnej Lásky. V tomto zmysle možno múdrosť 

ponímať ako fundamentálny a substanciálny (v zmysle substancie – podstaty) jav, 

z ktorého pramení chápanie a prijatie všetkého vôbec, čo sa odohráva vnútri i 

mimo každého subjektu alebo objektu. Toto je rozpoloženie absolútneho poznania 

všetkého — na základe samotného procesu rozlišovania zvnútra vlastného stavu a 

procesu toho — o všetkých javoch a ich prirodzenosti, štruktúre, dynamike a 

funkcii. Prostredníctvom tohto absolútneho poznania všetkého, ako postupuje 

k vnútornej mysli a ako ju ovplyvňuje, také poznanie dáva na tejto úrovni vznik 

pravde o všetkých veciach. Takže v tomto zmysle dáva múdrosť Duchovnej Mysle 

vznik pravde vnútornej mysle. Ak viete niečo v absolútnom zmysle alebo v tom 

zmysle, že to skutočne je alebo nie je tak, v tom prípade ustanovíte život pravdy. 

Vnútorná myseľ žije a funguje na základe svojej pravdy. Poznanie pravdy, 

prameniace zo vševediacej múdrosti, vytvára priaznivé podmienky pre zrod a 

manifestáciu všetkých dôsledkov, následkov a výsledkov objavujúcej sa múdrosti a 

postupujúcej pravdy, aby sa mohli stať aktualizovanou a realizovanou 

skutočnosťou. A pretože platformou a manifestáciou tohto dôležitého nastania je 

vonkajšia myseľ, toto je tá úroveň, na ktorej dáva pravda svojej múdrosti vznik 

viere, dôvere, spoľahnutiu sa a presvedčeniu. Ako teda vidíte, jednou z hlavných 

vlastností vonkajšej mysle sú tieto pojmy. 

Podľa logickej dedukcie tejto duchovnej hierarchie môžete preto jasne vidieť, že 

bytie múdrym vás vedie k poznaniu pravdy; vlastnenie poznania pravdy vám dáva 
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vieru, že vaše poznanie je pravdivé; znalosť, že je pravdivé, vám dáva dôveru 

vo vašu schopnosť rozlíšiť, spoznať, odlíšiť a prijať pravdu; to, že máte takú 

dôveru, vám poskytuje spoľahnutie sa na seba samého/samu a na svoju vlastnú 

pozíciu ako na najhodnotnejšiu a najpotrebnejšiu schránku všetkého, čo pramení 

z múdrosti prostredníctvom jej pravdy; to, že máte toto spoľahnutie sa na pravdu 

z múdrosti, ktorej dôverujete, ustanovuje váš systém presvedčenia, ktorý vám dáva 

vnútorný pocit, že to, o čom ste presvedčení, je skutočne tak, že je to pravda a že 

vy ste ten/tá, kto je zodpovedný a povinný skladať účty za poznanie a prijatie 

pravdy. Koniec koncov, také dôležité pojmy ako múdrosť, pravda, viera, dôvera, 

spoľahnutie sa a presvedčenie sú nepredstaviteľné bez bytia a existencie sentientnej 

mysle. Tieto pojmy sa nemôžu objaviť mimo sentientnej mysle alebo nezávisle od 

sentientnej mysle, ako nezávislé entity samé od seba a samé osebe. Sú produkciou 

a manifestáciou stavov, procesov a dynamiky sentientnej mysle. 

Keď už veríte, dôverujete, spoliehate sa a ste presvedčení, že poznáte múdrosť 

prostredníctvom jej pravdy, tým procesom ustanovujete v sentientnej mysli také 

podmienky, ktoré by bolo možné opísať ako logiku, rozum, racionalitu, intelekt a 

inteligenciu. Ako z tejto duchovnej hierarchie vidíte, vševediaca múdrosť dáva 

prostredníctvom svojej pravdy cez svoju vieru, dôveru, spoľahnutie sa a 

presvedčenie vznik logike, rozumu, racionalite, intelektu a inteligencii. V tomto 

zmysle možno logiku, rozum, racionalitu, intelekt a inteligenciu vonkajšej 

sentientnej mysle považovať za dôležité nástroje v rukách múdrosti a pravdy na 

zdôvodnenie, dosvedčenie a potvrdenie jej viery, dôvery, spoľahnutia sa a 

presvedčenia. Logika, rozum, racionalita intelekt a inteligencia teda nemôžu dať 

z duchovného hľadiska, čo sa týka pravej štruktúry a povahy ich funkcie, vznik 

alebo byť iniciátormi múdrosti a pravdy a ich derivátov — viery, dôvery, 

spoľahnutia sa a presvedčenia, ale namiesto toho múdrosť cez svoju pravdu 

prostredníctvom jej viery, dôvery, spoľahnutia sa a presvedčenia umožňuje, aby sa 

objavila a aby vôbec bola nastolená logika, rozum, racionalita, intelekt a 

inteligencia. Toto je najsprávnejší spôsob ponímania všetkých vyššie uvedených 

pojmov a toho, ako interagujú. Takto je to ponímané a chápané v pozitívnom stave. 

Pokiaľ sa však zachová toto jednotlivé usporiadanie, nejestvuje žiadna možnosť 

založenia akéhokoľvek iného typu života, než je život pozitívneho stavu. Ešte raz, 

do myslí sentientných entít sa chystala preniknúť dôležitá existenciálna otázka. 

Otázkou bolo: Ako môže niekto vedieť, či je toto usporiadanie jediné možné a 

uskutočniteľné a či je skutočným základom pravého života pozitívneho stavu? 

S čím môžeme porovnať pravdu o tejto veci, ak tam vonku nejestvuje nič, z čoho 

by bolo jasné, či je to tak? Aby bola daná odpoveď na túto otázku, bolo nutné 

vynájsť a nastoliť niečo úplne iné. Ak je aktuálna hierarchia duchovnej organizácie 

založená na princípe zvnútra do vonka, alebo, v našom prípade, ak múdrosť je 

objavením sa, pravda postúpením a viera, dôvera, spoľahnutie sa a presvedčenie 

nastaním ich reality (inými slovami, najvnútornejším, vnútorným a vonkajším) a ak 

v konglomeráte svojej prirodzenosti a interakcie produkujú svoje vlastné nástroje 
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vo forme logiky, rozumu, racionality, intelektu a inteligencie, v tom prípade je 

nevyhnutné vzdať sa tohto usporiadania a nastoliť opačné smerovanie všetkých 

objavení sa, postúpení a ich nastaní. 

Pri tomto opačnom smerovaní potrebujete dať logiku, rozum, racionalitu, intelekt a 

inteligenciu na prvé miesto (najskôr sa objavia ony), čo dá vznik viere, dôvere, 

spoľahnutiu sa a presvedčeniu v ich moc a závery, čo zas postúpi k nastoleniu 

pravdy vedúcej k zmúdreniu. Takto došlo k škodlivému uskutočneniu sa skreslení a 

lží negatívneho stavu a ľudského neživota. Toto bola však jediná cesta, ako nastoliť 

akýkoľvek iný typ života (neživota), odlišný od pravého života pozitívneho stavu. 

Z tejto situácie začína byť teda jasné, že požadovanie akéhokoľvek potvrdenia, 

svedectva alebo dôkazu prostredníctvom usporiadania existujúceho v negatívnom 

stave a v ľudskom živote (neživote) nemôže viesť k ničomu inému než 

k skresleniam a klamstvám. Nanešťastie, získanie akéhokoľvek poznania (pseudo-

poznania) týmito prostriedkami alebo nástrojmi vedie každého, kto sa spolieha na 

také metódy získavania poznania — kvôli jeho/jej úplnej viere, dôvere, 

spoľahnutiu sa a presvedčeniu o pravdivosti svojich záverov — k prijatiu skreslení 

a lží ako jedinej možnej pravdy. Takto nastavil negatívny stav pascu všetkým 

ľuďom a svojim vlastným obyvateľom, ktorí prijímajú tento vedecký podvod. 

Ako vieš, táto vedecká pseudo-metodológia hľadá všetky odpovede na svoje 

otázky pomocou vonkajších vstupov. Jedine tak považuje čokoľvek za platné, ak je 

to získané vonkajším pozorovaním, zhromažďovaním a klasifikovaním vonkajších 

dát a ich kvantifikáciou bez akéhokoľvek ohľadu na vnútorný vstup. V skutočnosti 

má tendenciu čokoľvek, čo prichádza zvnútra, ignorovať alebo odmietať ako 

subjektívne a neoveriteľné žiadnymi takzvanými objektívnymi metódami. Táto 

metodológia, ktorú pôvodne vynašli pseudo-tvorcovia, bola nastolená za jediným 

účelom: Brániť všetkým ich podriadeným a ľuďom v poznaní skutočnej pravdy 

prehlásením, že akúkoľvek pravdu možno získať jedine takým vedeckým 

prístupom (na hlavu postaveným prístupom). 

Na druhej strane, v pozitívnom stave a v živote Mojich predstaviteľov na planéte 

Nula je nastolený odlišný prístup. Každý hľadá odpovede v stave svojho vlastného 

vnútra, kde sídli múdrosť plodiaca pravdu a všetky nevyhnutné ingrediencie pre 

vnútorné intuitívne rozlíšenie — bez akéhokoľvek pôvodného vstupu zvonka — že 

je to pravda. Na základe poznania pravdy z jej múdrosti jedinec dospieva k plnej 

viere, dôvere, spoľahnutiu sa a k presvedčeniu, že je to pravda. Jeho/jej logika, 

rozum, racionalita, intelekt a inteligencia mu/jej jasne ukazujú, že jeho/jej 

dosiahnutie takého dôležitého poznania nielenže mu/jej zjavuje skutočnú pravdu, 

no dodávajú mu/jej aj spoľahnutie sa, vieru, dôveru a presvedčenie, že to je jediný 

spôsob, ako dosiahnuť alebo ako získať skutočnú pravdu. V tomto náležitom 

usporiadaní sú teda Moji ľudia v pozitívnom stave, ako aj Moji predstavitelia na 

planéte Nula vždy, keď natrafia na akékoľvek vyhlásenia alebo tvrdenia o 

čomkoľvek vôbec, schopní s použitím tejto správnej metodológie spoznať, či to je 

alebo nie je pravda, bez akejkoľvek potreby vonkajšieho odôvodňovania, pomocou 
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rozumu, logickým, empirickým alebo zmyslovým dôkazom a dokladom. 

V skutočnosti len čo spoznajú svojím vnútorným stavom, že niečo je alebo nie je 

tak, náhle sa ich logika, rozum, racionalita, intelekt a inteligencia naplno otvoria 

v pozitívnom zmysle ich funkcií a oni sú schopní vidieť pravdu aj z ich pozície. Ak 

však pristupujete k verifikácii opačne — z vonkajška alebo zo zmienenej na hlavu 

postavenej pozície — nemôžete dospieť k ničomu pravdivému. 

Ako teda z vyššie uvedeného vidíte, v jednom prípade máte správnu postupnosť 

objavení sa, postupovaní a nastaní múdrosti, pravdy, viery, dôvery, spoľahnutia sa, 

presvedčenia a ich derivátov — logiky, racionality, procesu uvažovania, intelektu, 

inteligencie, atď.; v druhom prípade je tu pokus obrátiť túto postupnosť, a tým 

faktorom porušiť multivesmírny zákon, ktorý ustanovuje realitu všetkých a 

všetkého. Pri tom druhom prístupe, pretože múdrosť, pravda, viera, dôvera, 

spoľahnutie sa, presvedčenie, atď., paradoxne pochádzajú zo svojich derivátov — 

z logiky, rozumu, racionality, intelektu, inteligencie a podobných faktorov, v jeho 

konečnom dôsledku tu dostanete pseudo-logiku, iracionalitu, pseudo-rozum, 

pseudo-inteligenciu, pseudo-intelekt a pseudo-všetko ostatné. Vo svojej pravej 

prirodzenosti sú len ilúziami a zdaním pravej logiky, rozumu, racionality, 

inteligencie a intelektu. Kvôli faktu, že v konečnom zmysle pochádza múdrosť, 

pravda, viera, dôvera, spoľahnutie sa, presvedčenie a všetko ostatné, čo sa ich týka; 

ako aj ich deriváty — logika, rozum, racionalita, inteligencia, intelekt a všetko, čo 

sa ich týka, z Mojej Absolútnej Múdrosti, Pravdy, Viery, Dôvery, Spoľahnutia sa, 

Presvedčenia, Logiky, Rozumu, Racionality, Intelektu, Inteligencie a všetkého, čo 

obsahujú a produkujú, Ja Som Jediný/Jediná, Kto môže preniesť všetky tieto 

atribúty na všetky sentientné mysle. A pretože, ako si pamätáte, pôvodne Som 

stvoril všetky sentientné mysle na Svoju Vlastnú Podobu a Obraz, odrážajú vo 

svojej štrukturálnej koncepcii, vo svojej relatívnej prirodzenosti ten istý stav, 

kondíciu a proces. Preto akýkoľvek iný prístup k získavaniu akéhokoľvek poznania 

o komkoľvek alebo o čomkoľvek, ktorý neberie do úvahy tento správny duchovný 

faktor, vedie jedinca k nastoleniu presného opaku toho, čo tie Moje 

Charakteristické Črty skutočne znamenajú alebo značia. 

Pretože negatívny stav a jeho vedeckí poskokovia popierajú, že toto je jediný 

rozumný a logický fakt, končia ako iracionálni, blázniví, tupí, nelogickí, 

neinteligentní a pseudo-intelektuálni, bez akejkoľvek stopy čohokoľvek, čo môže 

prejavovať každý pravý proces uvažovania. Samozrejme, v ich vlastných očiach, 

pretože fungujú z pozície svojho arogantného ega, ktoré zaslepuje všetky ich 

príslušné zmysly, považujú tieto svoje pseudo-charakteristiky za pravé a rýdze. 

Ako si pamätáte, toto bol jediný spôsob, ako mohli byť nastolené zlá, skreslenia a 

lži a všetky ich početné negatívne deriváty. Takto preto došlo k negatívnemu stavu. 

V doméne negatívneho stavu a v ľudskom neživote však jestvuje ďalší extrém, 

ktorý hojne prekvitá. Ak takzvaný vedecký prístup požaduje, aby bolo všetko 

dokázané ich typom pseudo-logiky, pseudo-racionality, procesmi pseudo-

uvažovania, pseudo-inteligenciou a pseudo-intelektom, pričom to všetko je 
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založené na vonkajšom pozorovaní, zhromažďovaní dát a na ich klasifikácii a 

kvantifikácii, v tom prípade ich takzvaný pseudo-duchovný a náboženský prístup 

bol založený na slepej viere. Slepú vieru vyfabrikovali v Peklách sily negatívneho 

stavu, aby zakryli bláznivosť, iracionalitu, pseudo-logiku, pseudo-rozum a pseudo-

všetko, na čom je založený neživot negatívneho stavu a ľudský neživot. Slepá viera 

bola nastolená aj ako prostriedok, ktorý mal ľudí v ich ríši odradiť od toho, aby 

boli schopní objaviť stav svojho vnútra, kde je obsiahnutá pravda a v nej Moja 

prítomnosť. 

Takže, nakoľko väčšina vyhlásení obsiahnutých v rôznych náboženských dogmách 

a doktrínach nedáva príliš veľký zmysel, ak vôbec nejaký, a nakoľko ich 

vyhlásenia sa vzpierajú dokonca aj najelementárnejšiemu a najjednoduchšiemu 

zdravému rozumu, aby donútili ľudí, aby ich prijali, bolo nevyhnutné prísť 

s pojmom slepá viera alebo viera v niečo bez rozmyslu. Tento pojem mal 

presvedčiť ich veriacich, že akýkoľvek pokus odmietnuť ich, lebo nedávajú žiadny 

zmysel, prichádza od samotného diabla. Strachom z večného zatratenia sú 

nasledovníci týchto náboženských dogiem a doktrín nútení slepo veriť všetkému, 

čo im je prezentované, bez akejkoľvek túžby alebo potreby použiť svoj vnútorný 

stav mysle alebo svoju intuíciu, aby nanášali akékoľvek otázky ohľadom 

pravdivosti takých tvrdení. V tomto zmysle teda slepá viera odmieta úplne všetko, 

čo je z pravej múdrosti, pravdy, viery, dôvery, spoľahnutia sa, presvedčenia a z ich 

racionality, logiky, procesov uvažovania, intelektu a inteligencie. A nielen to, ale 

na základe tohto faktora odborníci na slepú vieru odmietajú aj vedecký prístup 

propagovaný vedcami negatívneho stavu. Ako z týchto faktov vidíte, nech sa na 

situáciu v negatívnom stave a v ľudskom neživote pozeráte akýmkoľvek 

spôsobom, vo všetkých svojich manifestáciách, metódach, prístupoch a snahách 

negatívny stav a jeho ľudský neživot neobsahujú ani v najmenšej miere nič z pravej 

múdrosti, pravdy, viery, dôvery, spoľahnutia sa, presvedčenia, logiky, rozumu, 

racionality, intelektu, inteligencie a z akýchkoľvek ich odvodenín. Oni si myslia, že 

obsahujú, no neobsahujú. Inak by bolo všetko na vašej planéte a inde v Zóne 

Vymiestnenia úplne iné, než to bolo a je počas celej minulosti a než to bude 

v budúcnosti — pokiaľ budú pokračovať v ich neživote, kým nevyčerpajú svoju 

užitočnosť a neposlúžia plne svojmu účelu. 

Ako na základe týchto faktov ponímame alebo definujeme z nášho hľadiska pojmy 

viera, dôvera, spoľahnutie sa a presvedčenie? Vieru možno považovať za 

integrálnu zložku múdrosti Duchovnej Mysle, nastolenú vo vonkajšej mysli 

prostredníctvom a pomocou jej pravdy vo vnútornej mysli, poskytujúcu celej mysli 

jedinca uistenie o správnosti jej vnímania najvnútornejšej, vnútornej a vonkajšej 

reality vo všetkých jej aspektoch a manifestáciách. Dôvera je integrálnou zložkou 

Duchovnej Mysle, nastolená vo vonkajšej mysli pomocou a prostredníctvom jej 

pravdy vo vnútornej mysli, dávajúca celkovej mysli jedinca pocit jej schopnosti 

správne ponímať všetky udalosti, diania a javy najvnútornejšej, vnútornej a 

vonkajšej reality také, aké sú, bez akýchkoľvek skreslení alebo nepochopení ich 
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pravej prirodzenosti. Spoľahnutie sa je integrálnou zložkou Duchovnej Mysle, 

nastolené vo vonkajšej mysli prostredníctvom a pomocou pravdy vnútornej mysle, 

umožňujúce objavenie sa toho aspektu jedincovej duševnosti, ktorý dáva celkovej 

mysli jedinca a jej duši pocit ich vlastnej schopnosti dospieť k náležitým a 

správnym záverom o sebe a o komkoľvek alebo o čomkoľvek inom vo všetkých 

aspektoch ich najvnútornejších, vnútorných a vonkajších stavov a rozpoložení. 

Presvedčenie možno ponímať ako integrálnu zložku Duchovnej Mysle, ktoré je 

nastolené vo vonkajšej mysli pomocou a prostredníctvom čistej pravdy vnútornej 

mysle, dávajúce celkovej mysli jedinca základ, na ktorom je schopná intuitívne 

vnímať, že všetko, čo je tej mysli prezentované ako pravda, je vo všetkých jej 

aspektoch bez akýchkoľvek pochybností alebo neistoty skutočne tak. 

Z konglomerátu a vzájomnej spojitosti všetkých aspektov týchto pojmov alebo 

stavov a procesov sa rodí racionalita, proces uvažovania, logika, intelekt a 

inteligencia. 

Nech sa na ponímanie alebo definíciu týchto dôležitých pojmov pozeráte 

akýmkoľvek spôsobom, jasne môžete zistiť, že všetky pochádzajú zo štruktúry a 

prirodzenosti sentientnej mysle ako reflexia štruktúry a prirodzenosti Mojej 

Absolútnej Sentientnej Mysle. Nie sú čímsi, čo je tam vonku, oddelené a nezávislé 

od sentientnej mysle. Pokiaľ teda tieto fakty nezistíte a neprijmete a pokiaľ všetko 

vôbec nebudujete na takom správnom ponímaní, tak ako je to v pravej realite 

Môjho Stvorenia, skončíte pri niečom, čo je neoddeliteľnou súčasťou pseudo-

života negatívneho stavu, ľudského pseudo-života alebo neživota a ich príslušných 

ég. V tomto zmysle — kozmologicky povedané — keďže viditeľný vesmír (vo 

vašom prípade aj viditeľný pseudo-vesmír) sa javí byť oddelený a nezávislý od 

sentientnej mysle, nemajúci samostatne a sám osebe žiadne také vnútorné 

sentientné zložky — ktoré nie sú integrálnou súčasťou toho vesmíru (ako aj 

pseudo-vesmíru) — čiže neobsahujúc bytie a existenciu sentientnej mysle v jej 

objektívnej a subjektívnej modalite, nie je vesmír (ako ani pseudo-vesmír) vo 

všetkých jeho aspektoch a manifestáciách absolútne ničím — akoby vôbec 

neexistoval. Z týchto faktov jasne vidíte, že vesmír (a pseudo-vesmír) nie je 

sentientný samostatne, sám od seba alebo sám osebe. Preto mu chýba 

najdôležitejšia podmienka potrebná pre jeho nezávislosť — uvedomenie si 

sebauvedomenia, že skutočne je a existuje v jeho vlastnom  zmysle ,ja som‘. 

Ako vidíte, akékoľvek bytie a existencia sú závislé od bytia a existencie 

uvedomelého a sebauvedomelého ,ja som‘. Tento faktor je určený Absolútnym 

Bytím a Absolútnou Existenciou Môjho Absolútneho Uvedomelého a 

Sebauvedomelého ,JA SOM‘. Ako viete, všetky ostatné sentientné mysle odrážajú 

túto dôležitú kondíciu vo svojom vlastnom relatívnom stave a manifestácii. Preto 

Stvorenie aj pseudo-stvorenie závisia vo svojom vlastnom bytí a existencii a 

pseudo-bytí a pseudo-existencii vo všetkých svojich funkciách a manifestáciách od 

bytia a existencie sentientnej mysle a od jej funkcií, aktivít a manifestácií. Tento 

faktor bol po dlhú dobu pred ľuďmi utajený. Ak založíte nejaký druh života, ktorý 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Druhý diel 

- 418 - 

je úplne odlišný od známej a dobre zavedenej reality, nemôžete dovoliť, aby ten 

život (neživot) sám seba ponímal takým istým spôsobom ako pravý život. V tomto 

prípade teda vyfabrikujete úplne odlišné položenie, ako aj vnímanie vzájomnej 

závislosti, v ktorých je navodené vnímanie, že všetko je presne naopak, 

v porovnaní so skutočnou situáciou pravého života. Aby ste to dosiahli, 

vyfabrikujete špeciálny typ tela, v našom prípade typické ľudské telo, ktoré svojou 

funkciou úplne závisí od vstupov zo svojho vonkajšieho prostredia. V takej situácii 

nemá ľudská myseľ žiadne iné východisko, než usúdiť, že viditeľný vesmír a 

pseudo-vesmír sú nezávislé od ľudskej sentientnej mysle a že ľudský život je 

v skutočnosti vo všetkých svojich aspektoch závislý od bytia a existencie 

dotyčného vesmíru alebo pseudo-vesmíru, a nie naopak — že vesmír a pseudo-

vesmír sú závislé od sentientnej mysle. 

Takto bolo možné založiť neživot negatívneho stavu, ľudský neživot a ich 

príslušné egá. V tomto položení je pevne nastolená úplná závislosť od vonkajších 

faktorov, s úplným ignorovaním vnútorných faktorov. Takýmto spôsobom sú ľudia 

a všetky ostatné tvory a sub-tvory držaní ďalej od stavu ich vnútrajška a učinení 

otrokmi všetkého, čo sa nachádza mimo nich — v ich vonkajšku. Majúc taký život 

nastolený, všetko, čo je obsiahnuté v sentientnej mysli, v stave jej pravého 

vnútrajška, je zablokované, dajúc vznik falošnému vnímaniu reality, s ilúziami a 

zdaním alebo náhradami takých pojmov ako viera, dôvera, spoľahnutie sa a 

presvedčenie. Že je to tak a že pravá sentientná myseľ v skutočnosti úplne ovláda 

vonkajší svet, nech je to v ríši negatívneho stavu akokoľvek popierané, je pekne 

ilustrované Mojím správaním a tým, čo Som povedal ohľadom zmieneného 

figovníka (Dialóg 135). 

Všimli ste si, že v tom čase Som Svojim učeníkom neposkytol nijaké vysvetlenie 

ohľadom pravého významu Svojho správania sa voči zmienenému figovníku, aké 

Som podal v Dialógu 135? Prečo to bolo tak? Pretože boli v stave vonkajška alebo 

v stave externalizácie a ritualizácie všetkého, na čo narazili. Dať im za takých 

podmienok správne vysvetlenie, aké bolo vylíčené v Dialógu 135, by im nedávalo 

vôbec žiadny zmysel. Nemali ani poňatia o vnútornom stave ľudskej mysle. Preto 

predtým, ako im môžete povedať čokoľvek vnútornej povahy, musíte najskôr 

preukázať alebo ich poučiť o tom, že majú taký vnútrajšok, a tým faktorom ich 

uviesť do pozície poznania, že vonkajšok je závislý od vnútrajška alebo v tomto 

prípade od sentientnej mysle, a nie naopak — ako tomu falošne verili. Keď Mi teda 

Môj učeník Peter povedal: ,Figovník, ktorý Si preklial, vyschol‘, aká bola Moja 

odpoveď na toto vyhlásenie? Namiesto vysvetľovania pravého duchovného 

významu, symboliky, reprezentácie a súvzťažnosti Svojho správania vo vzťahu 

k zmienenému figovníku Som odvetil a povedal Svojim učeníkom: „Verte v Boha. 

Lebo pravdivo vám hovorím, že ktokoľvek povie tomuto vrchu: ,Zodvihni sa a hoď 

sa do mora‘, a vo svojom srdci nepochybuje, ale verí, že to, čo hovorí, sa 

uskutoční, stane sa mu všetko, čo hovorí.“ (Marek 11:21-23). 
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Z vyššie citovaného textu sú zrejmé dve veci. Prvá sa týka nevyhnutnosti nastoliť 

podmienky viery a presvedčenia tak, ako boli definované vyššie. Kto má vieru a 

presvedčenie? V tomto prípade ich sentientná myseľ. Každá sentientná myseľ je vo 

svojom vlastnom sebavnímaní a sebauvedomení samotným stavom jedincovho 

vnútrajška zakoreneného v jeho/jej pravom ,ja som‘. Najprv bolo teda nevyhnutné 

zdôrazniť, že treba mať vieru vo svoje vlastné schopnosti niečo urobiť, čiže mať 

vieru v seba. Dôvodom, prečo bolo nevyhnutné zdôrazniť najskôr tento fakt, bolo 

to, že ak si myslíte alebo ak veríte, že nemáte absolútne žiadnu moc nad vonkajšími 

silami, ako ani nad vonkajšou hmotou, z ktorej sa skladá vaše prostredie a 

viditeľný vesmír (ako aj pseudo-vesmír), nebudete mať žiadnu vieru v seba alebo 

vo svoje schopnosti mať takú moc. Druhá záležitosť, ktorú bolo treba uviesť do ich 

pozornosti, bola, že je ilúziou a  klamom (podvodom) negatívneho stavu, vnúteným 

ľudskej mysli, myslieť si, že nemá nijakú moc nad hmotou. Tento fakt možno 

ilustrovať tým, ako sa ľudia vtedajšej doby správali vo vzťahu k svojmu 

vonkajšiemu vesmíru a/alebo pseudo-vesmíru. Nemajúc vôbec poňatia, že dokážu 

a môžu ovládať, manipulovať, ovplyvňovať a určovať beh vesmíru (a pseudo-

vesmíru) vo všetkých jeho aspektoch, veriac, že sú otrokmi jeho síl, zaviedli 

ohavnosť modloslužby, pri ktorej uctievali ako bohov také vonkajšie objekty alebo 

entity ako slnko, mesiac, prírodu, stromy a neživé i živé objekty. Samozrejme, ak si 

myslíte, že nemáte nad nimi žiadnu moc a ak veríte, že ony sú tým, čo ovláda, 

manipuluje, ovplyvňuje a určuje všetky aspekty vášho života, v tom prípade 

nemáte žiadne iné východisko, než ich uctievať, aby ste si ich uzmierili, veriac, že 

učinia váš ľudský život (neživot) znesiteľnejším a príjemnejším. 

Na druhej strane, ako dosiahnete niečo tak ohavné a falošné, ako je presvedčenie 

ľudí, že ich závislosť od tých vonkajších objektov, v našom prípade od vonkajšieho 

viditeľného vesmíru alebo pseudo-vesmíru, je absolútna a nevyhnutná a že 

neexistuje nijaký spôsob, ako by ste ich mohli ovládať svojou vlastnou mysľou? 

Nuž, vyfabrikujete ľudský typ tela, uzavriete vedomý prístup k vašej pravej mysli a 

k vášmu pravému ,ja som‘, polapíte v tom tele vášho ducha a dušu, učiniac ich 

závislými od funkcií toho tela tým, že im umožníte prejavovať ich aktivity len 

prostredníctvom toho tela, a učiníte to telo totálne závislým od vonkajšieho 

prostredia, z ktorého bolo to telo v prvom rade vyfabrikované. Odpojením toho tela 

od kontroly vašej vlastnej mysle tak, že ho učiníte závislým od vonkajších vstupov, 

máte teraz vhodný základ, na ktorom môžete vybudovať ilúziu a zdanie, že vy ste 

ovládaní vonkajškom a že nič z vášho vlastného vnútrajška nemá žiadny dopad 

alebo vplyv na nič okolo vás. Takto bol nastolený pseudo-život negatívneho stavu 

a ľudský neživot s ich príslušnými egami. 

Svojím správaním sa voči zmienenému figovníku a Svojou špecifickou odpoveďou 

učeníkom Som vyvrátil lož, že sentientná myseľ je závislá od čohokoľvek 

vonkajšieho. Namiesto toho Som do ich pozornosti uviedol, že ak majú vieru, 

dôveru, ak sa spoliehajú a ak sú presvedčení o sebe samých, že potom oni sú tí, kto 

riadi a že nie sú ovládaní nijakými vonkajšími silami. ,Vrch‘ v tomto ohľade 
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predstavuje všetku hmotu, z ktorej sa skladá viditeľný vesmír a pseudo-vesmír, so 

všetkými ich galaxiami, slnečnými sústavami, planétami a všetkými ostatnými 

nebeskými telesami. Tým, že Som Svojim učeníkom povedal, že ak majú vieru 

v Boha, a tým faktorom v seba samých, a ak veria, že to, čo premietajú do 

vonkajška, sa uskutoční, všetkým a všetkému Som oznamoval, že konečná moc 

nad behom vesmíru a pseudo-vesmíru so všetkým, čo má a obsahuje, tkvie 

v stavoch, rozpoloženiach, funkciách a aktivitách sentientnej mysle a v jej 

uvedomení si sebauvedomenia ,ja som‘. Teda, že multivesmír vo všetkých svojich 

komponentoch a manifestáciách je dôsledkom, výsledkom a následkom sentientnej 

mysle, prostredníctvom Mojej Absolútnej Sentientnej Mysle, a že bez sentientnej 

mysle, a teda bez Mojej Absolútnej Sentientnej Mysle, by nemohol byť a 

existovať. 

Ako si pamätáš, pred pár desaťročiami, alebo nie tak dávno, prišli v dôsledku 

dostupnosti Môjho Nového Zjavenia, ako aj v dôsledku Môjho vyhlásenia 

citovaného vyššie, niektorí z vašich vedcov spoločenských vied s takzvanou 

koncepciou ,myseľ nad hmotou‘. Aj keď tejto ich koncepcii chýba náležitý 

duchovný základ, odráža tú skutočnosť, kto alebo čo má moc, alebo kto alebo čo 

určuje výsledok všetkého vôbec. Pretože dokonca aj v tomto ponímaní je hmota 

čímsi, z čoho pozostáva alebo z čoho sa skladá viditeľný fyzický vesmír a pseudo-

vesmír, je to sentientná myseľ, čo má nad nimi definitívnu moc. Samozrejme, v 

ľudskom neživote, tak ako bol štrukturálne koncipovaný, nie je vo svojej typickej 

prirodzenosti schopná vedome pochopiť, že je to tak. Koniec koncov, koľko ľudí je 

schopných vedome ovládať svojou vlastnou mysľou čo i len funkciu svojich 

vlastných tiel, nehovoriac o funkcii ich najbližšieho prostredia a — podľa ich 

vnímania — obrovského a nezmerného vonkajšieho vesmíru alebo pseudo-

vesmíru? Len veľmi málo alebo len veľmi zriedkavé výnimky. A dokonca aj v ich 

prípade, v prípade týchto zriedkavých výnimiek, aby dosiahli túto vedomú 

kontrolu, musia prejsť veľmi zložitými, komplikovanými a ťažkými, 

dlhotrvajúcimi cvičeniami (meditácia, joga, stavy hlbokého tranzu, riadené 

predstavy a podobné metódy, vyvinuté za tým účelom vedcami spoločenských 

vied). 

Ako teda z týchto faktov vidíte, ľudský neživot bol nastolený ako prostriedok na 

dokázanie, že nič nie je závislé od vnútorných, duchovných faktorov života, ale že 

je to namiesto toho závislé od vonkajšieho, neduchovného, hmotného typu pseudo-

života alebo neživota. Celé ľudstvo bolo vyfabrikované presne za tým účelom. 

Vašou rolou ako Mojich pravých predstaviteľov na planéte Nula je v tomto ohľade 

to, aby ste svojím životným štýlom, opísaným v Mojom Novom Zjavení, a svojou 

snahou odvodzovať všetko z vášho vnútrajška, čiže zo Mňa vo vašom vnútrajšku, 

odmietali toto prekliate postavenie ľudstva. Prijatím tejto roly nastolíte v ľudských 

mysliach trvalý stav, ktorý ich nakoniec dovedie k odhaleniu skutočnej pravdy 

ohľadom tejto záležitosti, čím budú schopní, keď príde správny čas, získať pravú a 
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skutočnú vieru, dôveru, spoľahnutie sa a presvedčenie, tak ako sú ponímané a 

chápané v pravom živote pozitívneho stavu. 

A toto nás privádza k odpovedi na otázku Ardyth ohľadom sentientnosti typického 

ľudského ega a k odpovedi na tvoju otázku, Peter, ohľadom rozdielu, ak je nejaký, 

medzi ľudským egom a egom tých, ktorí sa nachádzajú v Zóne Vymiestnenia. Ako 

si pamätáš, sentientnosť ega je ukradnutým komponentom všeobecnej sentientnosti 

pozitívneho stavu. Počas odštiepenia predtým zmieneného kusiska hmoty a nie-

hmoty, ktorý bol potrebný na vyfabrikovanie pseudo-vesmíru alebo Zóny 

Vymiestnenia, bola v nie-hmotnej časti toho odštiepenia zahrnutá zložka 

sentiencie. 

Z tej jednotlivej zložky bolo zložitou a komplikovanou manipuláciou súvzťažností 

a ďalších zákonov a princípov sentientného života všetko, týkajúce sa pravej reality 

bytia a existencie, buď odstránené, alebo, keď to nebolo možné odstrániť, bolo to 

potlačené a utlmené takým spôsobom, že prístup k tomu bol úplne zablokovaný. 

Z takejto značne modifikovanej sentiencie bolo vyfabrikované ego. Čo sa týka 

konečného výsledku pseudo-života ega, len čo taký neživot vyčerpá svoju 

užitočnosť a poslúži svojmu účelu, tá odštiepená sentientnosť bude z toho ega 

vyňatá a vrátená na svoje právoplatné miesto, z ktorého bola takým hrubým a 

násilným spôsobom odštiepená. Vyňatie tej sentientnosti z ega spôsobí jeho totálny 

rozpad a opätovné nastolenie vlády pravého ,ja som‘. 

Čo sa týka rozdielov medzi prirodzenosťou ľudského ega a prirodzenosťou 

akéhokoľvek ega vo zvyšku domény negatívneho stavu, rozdiely nespočívajú 

v štrukturálnej koncepcii každého, ale v miere, v akej sa každé jedno z nich 

manifestuje. V tomto zmysle môžete povedať, že všetko, čo pozorujete v správaní 

typického ľudského ega, je v tom istom správaní v ostatných pseudo-svetoch 

znásobené do nepredstaviteľných rozmerov. Žiadne iné rozdiely nie sú zistiteľné 

alebo neexistujú. 

Nuž, Peter, odporúčal by Som, aby sme tentoraz pre dnešok skončili. Ako vieš, 

zajtra k tebe pricestuje naša Ľudmila (Lucy) z Moskvy. Potrebuješ s ňou tráviť čas, 

aby ste mohli v Mojich službách vykonať dôležitú prácu. Ak bude počas toho 

obdobia potrebné viesť nejaké dialógy, dám ti vedieť. Zatiaľ si daj dlhú prestávku a 

uži si Ľudmilinej (Lucy) návštevy u teba. 

Peter: Veľmi pekne Ti ďakujem za všetko, čo bolo dnes zjavené. Poslúchnem 

Tvoju radu a urobím čokoľvek, čo povieš. 
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Sto Tridsiaty Siedmy Dialóg 

29. apríla 2000 

Peter: Nuž, pred pár dňami som dostal niekoľko otázok od Tvojich predstaviteľov 

z Českej a Slovenskej republiky. Zdá sa mi, že sa títo jednotliví čitatelia neriadia 

Tvojou požiadavkou, zaznamenanou v 131 Dialógu, aby získali odpovede na svoje 

otázky najprv samostatne, bez toho, aby Ti ich predložili cezo mňa. Mali by tak 

urobiť len vtedy, ak im je naznačené, že konkrétne ich otázka by Ti mala byť 

položená cezo mňa. Tvoji predstavitelia, ktorí položili tieto otázky, samozrejme, 

nevedia po anglicky. Domnievam sa, že Dialóg 131 ešte nebol preložený do ich 

príslušného jazyka. Z toho dôvodu nevedia o tejto požiadavke. Okrem toho, ako 

vieš, u nás doma máme vážne problémy. Druhý deň po príchode Ľudmily (Lucy) 

do Santa Barbary a v ďalší deň ju musela Glória vziať na pohotovosť s prudkými 

obličkovými bolesťami, pokúšajúc sa vyplaviť obličkový kameň. Ešte stále má 

bolesti a kameň sa jej ešte nevyplavil. Presne v ten istý deň sa sčista-jasna zhoršil 

môj fyzický stav. Dostal som horúčku a v hornej časti hrude sa mi objavil nejaký 

záhadný tlak. Môj lekár mi nasadil antibiotiká. Ako teda vidíš, je to tu veľmi 

nepríjemné. Chcel by Si poskytnúť nejaké komentáre ohľadom tejto situácie, kým 

sformulujem spomínané otázky v mene Tvojich predstaviteľov vo východnej 

Európe? Alebo tu je niečo, o čom by si chcel najprv Ty hovoriť a čo potrebujeme 

vedieť? 

Pán Ježiš Kristus: Predloženým otázkam sa budeme venovať trochu neskôr. Čo sa 

týka Ľudmilinho (Lucy) a tvojho stavu, skutočný dôvod ich objavenia sa nemôže 

byť teraz z nášho hľadiska zjavený. Dozviete sa o ňom trochu neskôr. Maj však na 

pamäti, prosím, že nebola náhoda, že Ľudmila bola požiadaná, aby prišla do Santa 

Barbary v tento konkrétny dátum. Jej i tvoj stav, ktoré sa z veľmi dôležitých 

duchovných dôvodov objavili v tom istom čase, museli nastať, kým bola u Glórie a 

u teba, Peter. 

Hoci je však pre vás predčasné vedieť skutočné dôvody tohto, chcem, aby ste 

vedeli, že aj keď navonok a zdanlivo sa nevykonáva žiadna práca, pokiaľ ste vy 

traja spolu, napriek tomu sa v duchovnom svete deje niečo veľmi dôležité, na čom 

sa vy traja veľmi aktívne podieľate. Vaša spoluúčasť na týchto udalostiach 

v duchovnom svete si vyžadovala Moje dovolenie, aby ste s Ľudmilou ochoreli, 

Peter, a aby sa Glória postarala o Ľudmilu tak, že ju vezme k doktorovi. To všetko 

má dôležitý význam. Netráp sa teda a nebuď vystrašený týmito nepríjemnými 

udalosťami, pretože skutočne slúžia nejakému veľmi dobrému a dôležitému účelu. 

Ako vždy, pominie to. 

V tvojom konkrétnom prípade, Peter, sa tvoj fyzický stav trocha zhoršil a následky 

ostávajú viditeľné v závislosti od istých dôležitých volieb, ktoré sa chystajú urobiť 

všetci zainteresovaní na tvojom prípade. Buď teda trpezlivý a vydrž do samého 

konca.  
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Než sa pustíme do formulácie zmienených otázok, chcel by Som v krátkosti uviesť 

do vašej pozornosti (do pozornosti všetkých čitateľov tohto Dialógu) nasledovné 

fakty: Ako si pamätáš, v posledných Dialógoch sme veľmi veľa hovorili o 

závislosti multivesmíru a všetkých svetov v Zóne Vymiestnenia od bytia a 

existencie a aktivít sentientných myslí, a zvlášť o ich závislosti od Mojej 

Absolútnej Sentientnej Mysle. Aj keď je túto koncepciu veľmi ťažké, ak nie 

nemožné vidieť alebo zistiť vašou ľudskou vedomou mysľou, napriek tomu je 

jednoduchosť tohto faktu úplne jasná. Samozrejme, Peter, ako dobre vieš, čím sú 

odpovede na nejaké veci jednoduchšie, tým je pre ľudí ťažšie prijať ich ako 

pravdivé vysvetlenie akýchkoľvek pozorovateľných javov. Ľudská myseľ je 

zvyknutá na komplikované, spletité a ťažko pochopiteľné vysvetlenia ohľadom 

čohokoľvek, čo jej je prezentované, najmä čo sa týka duchovných a 

kozmologických záležitostí. Preto, ak je niečo veľmi jasné a jednoduché, sú 

náchylní odmietnuť to ako nepravdivé. 

A predsa, faktor závislosti multivesmíru a pseudo-vesmíru od sentientnej mysle 

alebo v tomto prípade od Mojej Absolútnej Sentientnej Mysle — a na základe 

faktora, že všetky ostatné sentientné mysle odrážajú štruktúru a prirodzenosť Mojej 

Absolútnej Sentientnej Mysle v ich relatívnej kondícii — je úplne jasný na základe 

jednoduchého poznania axiomatického faktu, že Stvorenie bolo stvorené Mnou 

alebo z Mojej Absolútnej Sentientnej Mysle, a pseudo-stvorenie bolo 

vyfabrikované relatívnymi sentientnými entitami alebo z ich sentientných myslí. 

Ak niečo stvoríš alebo vyfabrikuješ, to niečo je absolútne závislé od teba a vôbec 

to nemôže byť a existovať bez teba či bez tvojej vedomej, ako aj nevedomej snahy. 

Prečo opakujeme tento jasný a jednoduchý fakt? Ak akceptujete toto vyhlásenie 

ako pravdivé, v tom prípade ste svojimi aktivitami, správaním, postojmi, 

myslením, cítením, životným štýlom, atď., plne zodpovední za to, ako tá zložka 

Stvorenia a/alebo pseudo-stvorenia, s ktorou súvzťažíte a ktorá je závislá od vašej 

sentientnej mysle, funguje a aká je jej prirodzenosť, štruktúra a dynamika. V tom 

prípade akékoľvek zmeny vášho stavu, či už na všetkých úrovniach vašej mysle, 

alebo na niektorej z jej úrovní, spôsobia zmeny v prirodzenosti, štruktúre a 

dynamike tej zložky. A pretože existuje úplná vzájomná prepojenosť všetkých 

takých zložiek, na základe toho vaše zmeny tak či onak ovplyvňujú alebo pôsobia 

na súhrn všetkých takých zložiek, z ktorých sa skladá multivesmír a pseudo-

vesmír. 

Vy ako Moji predstavitelia na planéte Nula, tým, že máte vedomé poznatky o 

týchto dôležitých faktoch, ste uvádzaní do pozície, v ktorej ste schopní pozitívnym 

spôsobom ovplyvňovať prejav a fungovanie všetkých zmienených zložiek, a 

hlavne zložiek v pseudo-stvorení, ktoré závisia od funkcie vášho ľudského ega. 

Ako dobre vieš, vášmu ľudskému egu nemožno pripísať nič pozitívne a dobré. 

Preto vždy, keď fungujete z pozície vášho ega, ktorá je vždy negatívna, takým 

fungovaním udržujete a umožňujete tým zložkám pseudo-stvorenia, ktoré závisia 

od vášho ľudského ega, aby boli tiež negatívne; alebo aby boli také, aké sú v 
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svojom škodlivom, násilnom type chaosu a v podobných nežiaducich stavoch. 

V tomto zmysle teda, pokiaľ fungujete z pozície vášho ľudského ega, prispievate 

k zachovávaniu pseudo-života alebo neživota negatívneho stavu a ľudského 

neživota. 

Vediac však, že je to fakt, môžete túto situáciu zmeniť takým spôsobom, že všetky 

negatívne a násilnícke aspekty zmienených zložiek budú značne zmiernené, takže 

ich výsledok nebude tak škodlivý či negatívny. Tým, že sa naučíte, ako 

kontrolovať svoje ego stavy, a tým, že im nedovolíte, aby vládli vášmu životu, a 

tým, že budete prepínať viac a viac vo všetkých vašich funkciách, správaniach a 

postojoch na vaše pravé ,ja som‘, tým, že sa stanete čoraz pozitívnejšími, 

láskavejšími, milujúcejšími, múdrejšími, trpezlivejšími, ohľaduplnejšími, 

chápavejšími, milosrdnejšími, odpúšťajúcejšími, tolerantnejšími, zdvorilejšími, 

oceňujúcejšími, súcitnejšími, empatickejšími, akceptujúcejšími, a tým, že budete 

mať podobné pozitívne atribúty vo svojom správaní k iným a k sebe 

samému/samej, pozitívne ovplyvňujete chod a výsledok zmienených zložiek a 

pripravujete v nich predpoklad, ktorý umožní ich návrat do pozitívneho stavu. 

Inými slovami, týmito faktormi významne prispievate k možnosti, že sa Zóna 

Vymiestnenia stane Zónou Umiestnenia, alebo že sa vráti do stavu, položenia a na 

miesto, z ktorých bola tak násilne odlúčená. 

Ako teda z týchto faktov vidíte, vaša zodpovednosť je v tomto ohľade veľká. Preto 

sa nepodceňujte; a skôr, ako urobíte akékoľvek rozhodnutie vo vašom živote, 

niekoľkokrát si ho premyslite. Ako vidíte, vaše rozhodnutia, nech by boli 

akékoľvek, majú okamžitý dopad na zmienené zložky multivesmíru a pseudo-

vesmíru. A vždy, keď niečo konáte alebo podnikáte nejaké kroky, uistite sa, že také 

skutky a kroky nepramenia z vášho ľudského ega, ale že pramenia namiesto toho 

z vášho pravého ,ja som‘. Tak budete pripravovať zmienené zložky pseudo-

vesmíru na to, aby boli modifikované takým spôsobom, že sa stanú vhodnými na 

ich návrat späť do pozitívneho stavu. 

A toto je všetko, čím Som chcel dnes ráno prispieť. Môžeš sa dať do toho, Peter, a 

formulovať všetky otázky položené Mojimi predstaviteľmi z východnej Európy. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto aktuálnu pripomienku. Jej význam je 

nesmierny. Dúfam, že každý, kto bude čítať tieto slová, plne pochopí a uzná túto 

dôležitosť a zodpovednosť, ktorú všetci v tomto ohľade máme. A teraz k otázkam. 

Položím ich postupne, ako prišli. Prvá otázka prišla od Romana Mórocza. Rád by 

vedel, aký je význam, ak je nejaký, termínu alter ego. Druhú otázku položila Petra 

z Českej republiky. Pýta sa, či je možné, aby Tvoji predstavitelia na planéte Nula, 

potom, ako nahradia svoje ego Tvojou vôľou, a potom, ako budú schopní prevziať 

kontrolu svojho ega buď úplne, alebo čiastočne, zažili v takých okamihoch svoje 

pravé ,ja som‘ tak, ako bolo stvorené z pôvodného Absolútneho ,JA SOM‘. Tretia a 

štvrtá otázka prišla od Kolomana Pušku. Pýta sa nasledovné: Ako sú v súčasnom 

posune energií tieto energie využívané počas pohlavného styku, keď sa takýto styk 
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deje medzi niekým, kto je Tvojím predstaviteľom, a niekým, kto nie je od Tvojho 

Nového Zjavenia? Sú tieto energie využité Veľkou Alianciou alebo sú zneužité 

renegátmi? Môže mať tento typ sexuálneho aktu nejaký pozitívny dopad na osobu, 

ktorá nie je od Tvojho Nového Zjavenia a na dimenzie, s ktorými je spojená? 

Kolomanova druhá otázka je: Aký má význam pre súčasný posun alebo pre 

súčasné obdobie Tvoja rada opísaná v Lukášovi 12:22-31? Koniec otázok. Máš 

slovo. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem, Peter. Začnime Romanovou otázkou o alter egu. Na 

samom začiatku odpovede na jeho otázku Mi dovoľ, aby Som vás všetkých uistil, 

že tento pojem neobsahuje nič pozitívne. Ego je egom, či už je pôvodné, alebo 

alter. V ľudskom ponímaní tohto termínu sa môže zdať pozitívne a príjemné. 

Avšak v pravej realite pozitívneho stavu v ňom nie je obsiahnuté nič pozitívne. 

Ako ľudia definujú tento termín? Pomenovávajú ním akéhosi neoddeliteľného 

priateľa; druhé ja; dokonalého zástupcu; ďalší aspekt jedincovej osobnosti. Ak sa 

dôkladne pozriete na význam tejto definície, môžete jasne vidieť, že pochádza zo 

štruktúry, prirodzenosti a dynamiky pôvodného ega. Všetko, čo je odvodené 

z originálneho stavu, nesie všetky negatívne aspekty originálu a je tak negatívne 

alebo zlé ako originál. Navyše, vo význame tejto definície, súc neoddeliteľný 

priateľ, je zahrnutý faktor závislosti. A nielen to, ale v tom prípade existuje 

tendencia vzdať sa svojej vlastnej pravej osobnosti a všetkého, čo obsahuje a 

umelo sa snažiť byť ako niekto iný alebo ako nejaká iná osobnosť. Ako si pamätáš 

z Môjho Nového Zjavenia, akýkoľvek pokus byť ako niekto iný, a tým faktorom 

popierať to, čím jedinec je, sa rovná duchovnému cudzoložstvu. Takže, aby Som to 

zopakoval, čo sa týka alter ega, nie je na ňom nič pozitívne. A toto je všetko, čo 

možno v tomto čase ohľadom tohto termínu povedať. 

Venujme sa teraz otázke Petry. Odpoveďou na jej otázku je v podstate ,áno‘, je 

možné mať taký zážitok. Avšak, ako vždy, všetko to závisí od vašich vlastných 

osobných a individuálnych úmyslov a motivácií, s akými pristupujete k tejto 

záležitosti. Koniec koncov, nezabúdajte, že vaše pravé ,ja som‘, ktoré pochádza vo 

svojej esencii a substancii z Môjho Absolútneho ,JA SOM‘, je hlboko pochované 

vnútri vašej vlastnej sentientnej mysle. Preto je taký zážitok možný iba v stave 

vášho najhlbšieho zvnútornenia počas vašich hlbokých meditatívnych stavov. A 

pretože výsledok a význam vašich hlbokých stavov alebo zvnútornenia závisí 

výlučne od vašich úmyslov a motivácií, s ktorými pristupujete k týmto stavom, 

kontaktovanie sa a zažitie vášho pravého ,ja som‘ závisí od týchto faktorov. Ak sú 

vaše úmysly a motivácie čisté, ak to robíte kvôli princípom, aby ste sa stali lepšími, 

milujúcejšími, múdrejšími, láskavejšími, ohľaduplnejšími, chápavejšími, atď., 

predstaviteľmi, v tom prípade je pravdepodobnosť zažívania vášho pravého ,ja 

som‘, ako bolo pôvodne stvorené z Môjho Absolútneho ,JA SOM‘, veľmi 

pravdepodobná a uskutočniteľná. Ak však takému prístupu chýba táto čistota, 

v tom prípade zažijete akúsi negatívnu náhradu, ktorú budete cítiť a vnímať ako 

vaše pravé ,ja som‘, ktorá však bude len zhora opísaným alter egom. 
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Ako teda z týchto faktov vidíte, v podstate to všetko závisí od vás a od vášho 

postoja. Kvôli tomu, čo bolo povedané vyššie o vašej zodpovednosti a povinnosti 

skladať účty, týkajúcich sa funkcie a činnosti multivesmíru a pseudo-vesmíru a ako 

môžete zmeniť ich výsledok, je dobré nielen pre vás osobne, ale je dobré aj pre 

všetkých a pre všetko v bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii, aby ste 

nadviazali také kontakty so svojím pravým ,ja som‘, aby ste sa naučili fungovať 

z jeho pozície, a nie z pozície vášho ľudského ega. Z tej pozície sa môžete naučiť 

aj to, ako kontrolovať vaše ego stavy, fungovanie ega a jeho negatívne vplyvy na 

váš každodenný život. Aj keď nie je ľahké dosiahnuť tento cieľ počas vášho bytia 

v ľudskom živote na planéte Nula, napriek tomu, ak vytrváte a ľahko sa nevzdáte 

vždy, keď budete frustrovaní ohľadom toho, že nie ste schopní vo svojom 

každodennom živote navodiť fungovanie vášho pravého ,ja som‘, uspejete v tomto 

ohľade.  

Takže sa, prosím vás, nevzdávajte. Táto situácia vám súčasne hovorí, ako je pre 

vás dôležité nepretržite si udržiavať stav vášho zvnútornenia, aby ste boli schopní 

zabrániť vášmu egu, aby ovládalo váš život v ktoromkoľvek z jeho aspektov. 

V tomto čase aj tak nejestvuje žiadny iný spôsob, ako sa spojiť s vaším pravým ,ja 

som‘, jedine stav vášho zvnútornenia. Napokon, vnútorný stav je jeho pravou 

prirodzenosťou. Vaše ,ja som‘ vytvára a udržiava tento stav v skutočnosti 

samotnou svojou prirodzenosťou. Táto prirodzenosť a funkcia vášho pravého ,ja 

som‘ pramení z Prirodzenosti a Funkcie Môjho Absolútneho ,JA SOM‘. Vaše ,ja 

som‘ odzrkadľuje túto situáciu. Ako si pamätáte, pôvodne Som bol v Stave a 

Kondícii Svojho Absolútneho Zvnútornenia, kde sídli Moje Absolútne ,JA SOM‘, 

udržiavajúc ten Stav na trvalom základe. Z tej pozície riadim a udržiavam Svoje 

Stvorenie. Preto je vaše ,ja som‘ vo svojej relatívnej kondícii vo všetkých svojich 

funkciách a prejavoch presne v tej istej pozícii. Preto tak, ako som Ja Zodpovedný 

v Absolútnom Zmysle za každého a za všetko v Mojom Stvorení a v pseudo-

stvorení, tak isto ste aj vy zodpovední za nich v relatívnom zmysle. Pamätajte si 

tento dôležitý fakt! 

Venujme sa teraz záležitosti nastolenej Kolomanom (Koloman je policajt a Róm, 

ale čo je najdôležitejšie, je Mojím pravým predstaviteľom na planéte Nula, oddaný 

svojím životom veci Môjho Nového Zjavenia). Jeho prvá otázka sa týka využitia 

energií prameniacich z pohlavného styku medzi Mojím predstaviteľom a niekým, 

kto nie je spojený s Mojím Novým Zjavením. Na túto situáciu neexistuje žiadna 

jednoduchá alebo všetko zahrnujúca odpoveď. Je to tak trochu individualizovaná a 

zosobnená záležitosť. Všetko to závisí od toho, s akým úmyslom a motiváciou 

pristupujú k svojmu pohlavnému styku. Ak v tom nie sú negatívne, manipulujúce, 

sebecké, postranné alebo akékoľvek podobné dôvody a ak k nemu pristupujú kvôli 

vzájomnému blahu, radosti, rozkoši, potešeniu a zdieľaniu, bez akýchkoľvek 

podmienok, v tom prípade energie vyprodukované takouto interakciou môžu byť 

použité Veľkou Alianciou alebo v Mojich službách. 
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Ak však jeden alebo obaja partneri majú v tomto ohľade vo svojich mysliach alebo 

správaní niečo negatívne a postranné, v tom prípade sú tie energie premárnené a 

môžu byť využité renegátmi na ich vlastné negatívne a zlé ciele. Na druhej strane, 

čo by sa stalo v tomto prípade, keby mal Môj predstaviteľ veľmi pozitívny, čisto 

duchovný úmysel a motiváciu, a druhý partner by ich nemal? Ako by mohli byť, 

alebo ako by boli využité energie vyprodukované takým stykom? Pamätáte sa na 

metaforu barelu dechtu a lyžičky medu alebo, na druhej strane, barelu medu a 

lyžičky dechtu? Táto metafora je na túto situáciu plne aplikovateľná. Nech 

vyprodukujete zo svojej pozície čokoľvek dobré a pozitívne, ak je váš partner 

negatívny a zlý, vaša pozitívnosť a dobrota bude účinne absorbovaná dechtom bez 

toho, aby mala akýkoľvek dopad alebo vplyv na vlastnosti dechtu. Na druhej 

strane, skutočné nebezpečenstvo takého styku, ak je váš sexuálny partner otvorene 

alebo skryto negatívny a zlý, môže celkom dobre kontaminovať vašu pozitívnosť a 

dobrotu do takej miery, že z nej nič nezostane. V tom prípade bol barel medu 

zmieneným dechtom úplne skazený a znehodnotený. Tak či onak, energie 

vyprodukované počas takej interakcie by mohli ľahko využiť renegáti. Musíte byť 

teda veľmi opatrní, s kým nadviažete taký sexuálny vzťah. Ten môže veľmi dobre 

slúžiť veci negatívneho stavu. 

Druhá časť Kolomanovej otázky sa venuje záležitosti pozitívneho vplyvu takých 

sexuálnych aktov na osobu, ktorá nie je spojená s Mojím Novým Zjavením. Ani na 

túto otázku nejestvuje jednoduchá odpoveď. Ešte raz, všetko to závisí od 

prirodzenosti tej druhej osoby a od toho, akú by mala taká osoba duchovnú 

konštitúciu a poverenie. Je možné, že taká osoba by mohla byť skrytým 

predstaviteľom pozitívneho stavu. Tiež by však mohla byť skrytým predstaviteľom 

negatívneho stavu, ktorý sa navonok javí ako dobrý a pozitívny, kto však v pravej 

esencii a substancii svojej osobnostnej konštitúcie taký nie je. Na druhej strane, aj 

keby výsledok takého pozitívneho vplyvu v obidvoch prípadoch nebol okamžite 

poznateľný, alebo dokonca ani počas celého priebehu života takej osoby na planéte 

Nula, bol by veľmi dobre využitý potom, ako taká osoba opustí planétu Nula. Ako 

teda vidíte, váš pozitívny, dobrý, milujúci a múdry prístup a správanie môžu 

v takýchto prípadoch slúžiť nejakému veľmi dobrému účelu. Neočakávajte však, že 

sa to nutne odohrá počas vášho života na planéte Nula. Môže, ale aj nemusí sa to 

udiať počas toho. 

Ak však taká osoba nepociťuje žiadne vnútorné či vonkajšie nepriateľstvo alebo 

odmietavý postoj voči Môjmu Novému Zjaveniu (ak vie o jeho existencii alebo 

vie, že ste jeho nasledovníkom a praktikantom), v tom prípade môže mať vaše 

pozitívne a dobré správanie počas takého sexuálneho aktu alebo počas akejkoľvek 

doby vôbec pozitívny dopad na takú osobu. Môže sa začať zaujímať o pravé 

dôvody vášho pozitívneho a dobrého postoja a správania a môže vás požiadať, aby 

ste mu/jej poskytli výtlačok Môjho Nového Zjavenia. Ak však taká osoba nemá 

nijaké poznatky o tom, že Moje Nové Zjavenie je k dispozícii alebo že ste jeho 

nasledovníkom a praktikantom, v tom prípade môže váš pozitívny a dobrý postoj a 

správanie počas takýchto chvíľ alebo kedykoľvek vôbec slúžiť ako základ pre 
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pozitívne a dobré zmeny takej osoby. Nech by sa jednalo o akýkoľvek prípad, 

všetko to závisí od pôvodnej dohody a volieb, ktoré urobila taká osoba predtým, 

ako sa inkarnovala na planétu Nula. 

Dovoľ mi zopakovať to zas a znova: Kedykoľvek sa chystáte prikročiť k takému 

sexuálnemu aktu alebo k čomukoľvek vôbec v tej veci, dôrazne sa vám odporúča 

— ak si tak zvolíte svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou — aby ste sa vždy 

opýtali Mňa osobne a individuálne, akýmkoľvek spôsobom, ktorý máte k dispozícii 

na položenie Mi takej otázky, či by bolo prospešné a užitočné pre všetkých 

zúčastnených a zaangažovaných, aby ste vykonali takýto akt. Vždy sa riaďte podľa 

odpovede, ktorú dostanete zo svojho vnútra na základe Môjho vplyvu a na základe 

vašej intuície. Ak budete konať takýmto spôsobom, nikdy sa nepomýlite. 

Trochu iná situácia je u tých, ktorí sú manželia a ktorých manželský partner nie je 

zapojený do Môjho Nového Zjavenia. Výsledok sexuálneho pomeru s vaším 

manželským partnerom a energie vyprodukované počas takých chvíľ budú opäť 

závisieť od prirodzenosti a poslania vášho manželského partnera. Otvorené 

nepriateľstvo a odmietanie čohokoľvek, čo sa týka Môjho Nového Zjavenia, 

nemôže produkovať nijaké energie, ktoré by mohli byť využité Veľkou Alianciou 

alebo čímkoľvek pozitívnej prirodzenosti. V tom prípade by sa vám odporúčalo, 

aby ste prehodnotili váš manželský stav, aby ste so Mnou vo svojej mysli určili, či 

vaše manželstvo vyčerpalo svoju užitočnosť a poslúžilo svojmu účelu a či by bolo 

prospešné v ňom pokračovať. Na druhej strane, ak voči vám — za to, že ste Mojím 

predstaviteľom — alebo voči Môjmu Novému Zjaveniu vo všeobecnosti nemá váš 

manželský partner žiadny nepriateľský či odmietavý postoj, a ak nijako nevyužíva 

pohlavné akty s vami na to, aby vás otvorene či skryto ovplyvňoval tak, že by vám 

to bránilo byť Mojím predstaviteľom alebo nasledovníkom Môjho Nového 

Zjavenia, v tom prípade energie vyprodukované takým aktom počas vášho 

pohlavného styku s vaším manželským partnerom môžu byť využité v službách 

Môjho pozitívneho stavu. 

Ako teda z týchto príkladov vidíte, všetko to závisí od toho, aký typ postoja má váš 

manželský partner voči Môjmu Novému Zjaveniu a ako sa správa voči vám 

s plným poznaním, že ste spojení s Mojím Novým Zjavením, a že ste preto na 

základe praktizovania jeho princípov Mojím pravým predstaviteľom na planéte 

Nula. Pretože diskutované záležitosti majú skôr individualizovaný a zosobnený 

charakter, než všetko zahrnujúci, aplikovateľný na všetkých, je zodpovednosťou 

každého Môjho pravého predstaviteľa, aby určil zo seba samého/samej, aký 

najlepší možný postup by mal v tomto ohľade realizovať. Ako však bolo uvedené 

vyššie, vaše pozitívne a dobré správanie či vaše pozitívne príklady v súlade 

s princípmi Môjho Nového Zjavenia budú určite využité na privedenie takej osoby 

späť do pozitívneho stavu, ak nie počas vášho života na planéte Nula, tak potom. 

Takže, pre vás všetkých, ako aj pre nás všetkých je prospešné, aby ste sa vždy 

správali a konali v súlade s princípmi Môjho Nového Zjavenia. Takým správaním a 

konaním si aj vy sami vytvárate dobrý základ, aby ste kontrolovali a ovládali svoje 
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ego stavy. Správať sa a konať v súlade s princípmi a ideami Môjho Nového 

Zjavenia je možné len z pozície vášho pravého ,ja som‘, ktoré obsahuje Moju 

prítomnosť vo vás, ktorá vám umožňuje byť vaším pravým ,ja som‘, a preto vám 

tiež umožňuje takto sa správať a konať. 

Môžem ťa poprosiť, Peter, kým prejdeme k odpovediam na Kolomanovu druhú 

otázku, aby si kompletne citoval zmienený biblický text uvedený v Lukášovi. 

Vopred ti ďakujem. 

Peter: Je mi potešením urobiť to. Tu to je: Lukáš 12:22-31: „A povedal Svojim 

učeníkom: ,Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť; 

ani o svoje telo, čo si oblečiete. Život je viac než jedlo, a telo je viac než odev. 

Všimnite si havrany, lebo ani nesejú ani nežnú, a nemajú ani komory ani stodoly; a 

Boh ich živí. O koľko cennejší ste vy než vtáky? A kto z vás môže pridať čo i len 

lakeť k svojej veľkosti tým, že je ustarostený? Ak teda nemôžete urobiť ani len to 

najmenšie, prečo sa obávate o to ostatné? Všimnite si ľalie, ako rastú: ani sa 

nelopotia ani nepradú, a predsa hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve 

nebol odiaty ako jedna z nich. Ak teda Boh tak odieva trávu, ktorá je dnes na poli a 

zajtra sa hodí do pece; o koľko skôr zaodeje vás, ó, maloverní? A nehľadajte, čo by 

ste jedli alebo čo by ste pili, ani sa tým neumárajte. Lebo to všetko hľadajú národy 

tohto sveta, a váš Otec vie, že to potrebujete. Ale hľadajte kráľovstvo Božie, a to 

všetko vám bude pridané. Neboj sa malé stádočko, lebo sa zaľúbilo vášmu Otcovi 

dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte a dávajte almužny; zaopatrite si mešce, 

ktoré sa neobnosia, nepominuteľný poklad v nebesiach, ku ktorému sa nedostane 

žiadny zlodej, ktorý ani moľ nezničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše 

srdce.‘“ Koniec citátu. Myslím si, že v moskovských Dialógoch 87 a 88 sme sa už 

predtým venovali niektorým aspektom významu tohto textu. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, venovali; a Kolomanovi, ako aj všetkým ostatným by sa 

odporúčalo znovu si prečítať časti tých dvoch Dialógov, ktoré sa zaoberajú touto 

záležitosťou. Vo verši 31 a 34 je obsiahnutý ústredný bod tohto textu. 

V zmienených dvoch moskovských Dialógoch bol význam týchto dvoch veršov 

obšírne prediskutovaný. Rozoberme si však význam citovaného textu z hľadiska 

súčasne existujúcej duchovnej pozície. Všimnite si predovšetkým rozdiel, ktorý 

Som učinil medzi Svojimi učeníkmi a zvyškom sveta. Hovoril Som teda 

predovšetkým k Svojim učeníkom. A keďže v konotácii zmieneného textu Moji 

učeníci reprezentovali všetkých obyvateľov pozitívneho stavu, a zvlášť obyvateľov 

prírodnej dimenzie pozitívneho stavu, hovoril Som prevažne k nim. Rozdiel je tu v 

zásade medzi prirodzenosťou Môjho pravého Stvorenia a prirodzenosťou Zóny 

Vymiestnenia a planéty Nula. V podstate je tu obrazne opísaný životný štýl 

každého jedného z nich. 

Ak vezmete do úvahy len doslovný význam citovaného textu, na prvý pohľad sa 

vám zdá, akoby Som nútil tých, ktorí Mi načúvali, aby sa stali pasívnymi 

automatmi; akoby mali nečinne posedávať a čakať, kým im Boh — Nebeský Otec 
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— nedodá ich poživeň a všetko, čo potrebujú k pohodlnému životu. V pravom 

význame tých slov bola však táto záležitosť oveľa hlbšia. Najdôležitejší aspekt, 

ktorý bol v celom tomto texte zdôraznený, bola potreba nastoliť v živote každého 

správne priority alebo správnu hierarchiu duchovného usporiadania. 

Ako vieš, v negatívnom stave a v ľudskom neživote bola táto hierarchia a 

priorizácia hrubo porušená. Nemôžeš dosť dobre založiť odlišný typ života 

(neživota), ktorý by nemal nič spoločného s prirodzenosťou pravého života, keby si 

sa mal riadiť tou istou štrukturálnou konštitúciou, priorizáciou a hierarchiou. Aby 

sa podarilo založiť taký neživot, bolo nutné odkloniť sa od pôvodného 

usporiadania, ktoré existovalo v pravom živote. Ako teda vieš, dôraz bol daný na 

vonkajšok, nastoliac úplnú závislosť od neho. Najdôležitejšími a najvýznamnejšími 

boli učinené vonkajšie veci, zatiaľ čo všetko ostatné bolo buď úplne popreté, alebo 

to bolo dané na koniec zoznamu priorít. Takto prekvitá neživot negatívneho stavu a 

ľudský neživot. 

Pravý význam citovaného biblického textu má však isté ďalšie dôležité stránky. 

Prvá sa týka faktora uvedenia do pozornosti každého, že pravý život je viac než 

potrava a že prostredie, v ktorom sa ten život prejavuje (tu reprezentované telom), 

je viac než to, čo sa zdá vonkajšej mysli. Inými slovami, ak je život stavom 

vnútrajška a telo je prostriedkom, ktorým sa ten život prejavuje, potom v tom 

prípade všetko ostatné, umiestnené mimo nich, je v stave vonkajška. Pravá hodnota 

všetkého spočíva v stave vnútrajška, lebo stav vnútrajška určuje prirodzenosť, 

štruktúru, dynamiku a hodnotu všetkého, čo je mimo vnútrajška — života a formy 

jeho manifestácie. Tento faktor bolo potrebné uviesť do pozornosti každého. A 

pretože sa Moji učeníci mali v tom čase stať Mojimi predstaviteľmi na planéte 

Nula a vo všeobecnosti v doméne negatívneho stavu, oni boli tí, od ktorých sa 

vyžadovalo, aby dali príklad, ako to správne má byť a aký je pravý význam 

všetkého, alebo aká by mala byť správna priorizácia a pravá duchovná hierarchia.  

V doméne negatívneho stavu bolo nevyhnutné mať takéto príklady, aby sa neustále 

udržiavala možnosť budúceho spasenia všetkých z pseudo-života alebo neživota. 

Ako vieš, z tohto dôležitého dôvodu vždy držím v doméne negatívneho stavu a na 

planéte Nula niekoho, kto by nepretržite vykonával toto dôležité poslanie. A 

pretože sa v typickom životnom štýle ľudí a všetkých ostatných v negatívnom 

stave, alebo v tom, čomu pripisujú vo svojom živote (neživote) priority alebo ako 

hodnotia svoj život (neživot), v tomto ohľade nič nezmenilo, v súčasnosti spočíva 

rola udržiavať alebo poskytovať príklady správneho života a jeho priorizácie a 

hierarchie na vašich pleciach — na pleciach Mojich predstaviteľov. 

Najdôležitejší význam citovaného textu však možno nájsť v niečom, čo vtedy 

nebolo k dispozícii na predloženie. Kým bolo možné zjaviť a uviesť do pozornosti 

tých, ktorí boli/sú v pozícii Mojich pravých predstaviteľov (predtým Moji agenti), 

niečo tohto charakteru, bolo potrebné, aby sa v priebehu ľudskej histórie a 

v priebehu histórie negatívneho stavu udialo mnoho ďalších osudových a 
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závažných duchovných vecí. Až potom, ako bolo na planéte Nula poskytnuté Moje 

Nové Zjavenie, a tým faktorom bolo sprístupnené aj všetkým v negatívnom stave, 

bola zjavená najdôležitejšia záležitosť — záležitosť dohody a voľby. Po prvýkrát 

bolo v tomto ohľade zjavené, že každý, všade a v každej dobe je v každej pozícii, 

situácii, na každom mieste, či čokoľvek, čo máte, bez výnimky a vylúčenia na 

základe predchádzajúcej dohody, voľby alebo dovolenia. V žiadnej modalite, stave, 

podmienkach a procese života alebo neživota nie je a neexistuje vôbec nikto, kto 

by tam bol a existoval bez predchádzajúcej voľby, dohody alebo dovolenia. Je to 

niečo, čo je definitívne medzi Mnou a ním/ňou. 

Ak sa teda pozriete na túto situáciu z pozície tejto voľby, dohody alebo dovolenia a 

ak je každý, v každom čase a nie-čase, v takej role, úlohe, pozícii či čomkoľvek, čo 

má, aké boli dohodnuté pred jeho/jej inkarnovaním sa do akéhokoľvek stavu, 

kondície, miesta alebo situácie, v tom prípade, nech by sa akokoľvek ktokoľvek 

snažil byť alebo mať niečo, čo nebolo integrálnou súčasťou tej dohody, voľby 

alebo dovolenia, nemohol by dosiahnuť nič, čo je mimo jeho/jej dohody, voľby 

alebo dovolenia. Zároveň, keď boli táto dohoda, voľba a dovolenie učinené, bolo 

jasne určené a prisľúbené, že všetko vôbec, čo bude potrebné pre náležité, 

efektívne a úspešné naplnenie všetkých aspektov toho, čo si kto dohodol, zvolil 

alebo čo mu/jej bolo dovolené, bude podľa potreby plne poskytnuté bez toho, aby 

na splnenie pravého účelu života alebo neživota každého čokoľvek chýbalo. 

Preto snažiť sa alebo márniť svoj čas túžbou po niečom ďalšom alebo po niečom 

inom, alebo znepokojovať sa — obrazne povedané — ohľadom toho, čo jesť, čo si 

obliecť alebo čo robiť atď., by podkopávalo účel, kvôli ktorému ste súhlasili s bytím 

a existovaním v akejkoľvek role, pozícii, mieste, stave alebo v čomkoľvek, čo máte 

(či už je to pozitívne, alebo negatívne) v dôsledku vašej voľby a súhlasu, ktoré ste 

učinili pred ich prijatím svojou vlastnou slobodnou vôľou a slobodnou voľbou. 

V tomto zmysle alebo v konotácii súčasného chápania toho, o čo tu vlastne ide, 

môžete interpretovať slová ,hľadajte kráľovstvo Božie, a všetky tieto veci vám budú 

pridané‘ ako hľadanie všetkých prostriedkov na to, aby ste boli takí, akí by ste mali 

byť a aby ste robili to, čo by ste mali robiť na základe našej vzájomnej 

predchádzajúcej dohody. Ak to budete robiť a ak sa sústredíte na to, a len na to, 

v tom prípade vám bude všetko ostatné, čo potrebujete, poskytnuté alebo pridané. 

A nielen to, ale tým, že to, akí by ste mali byť a čo by ste mali robiť, učiníte 

najvyššou prioritou svojho života, nastoľujete správnu hierarchiu duchovnej 

organizácie v stave, kondícii a na mieste, ktoré ju neustále porušuje a odmieta. 

V podstate to teda nie je tak, že by ste sa museli vzdať všetkého ostatného 

vo svojom živote, alebo že by ste mali pasívne sedieť a čakať na Mňa, aby Som 

vám dal všetko, čo potrebujete, ale ide o to, aby ste uznali a prijali, kto ste, aká je 

vaša rola a pozícia a aby ste vo všetkých aspektoch svojho života fungovali podľa 

svojich najlepších schopností, bez toho, aby ste za to niečo očakávali alebo aby ste 

túžili mať akékoľvek materiálne bohatstvo alebo čokoľvek vôbec, čo je mimo našej 
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vzájomnej predchádzajúcej dohody. V tomto zmysle musíte uznať a prijať 

nasledujúci dôležitý fakt: Nech robíte čokoľvek, nech sa nachádzate v akejkoľvek 

pozícii, role, profesii, zamestnaní, práci, vzťahu, atď., v každom jednotlivom čase 

(či už v úplne pozitívnych, alebo úplne negatívnych) nachádzate sa v nich preto, 

lebo sa v nich máte nachádzať. Nič iné by nebolo prospešné a užitočné, nech by to 

podľa vášho vnímania vyzeralo akokoľvek bezútešne, nezmyselne, zle, negatívne, 

márne, nenaplňujúco, neproduktívne alebo neužitočne. Pamätajte si to! 

Preto je z vašej strany veľkou múdrosťou vo všetkej skromnosti, pokore a 

poníženosti dokázať prijať svoju rolu, pozíciu, úlohu a všetko, čo k vám a k nim 

patrí, také, aké sú, bez túžby, požadovania, očakávania alebo vyhľadávania niečoho 

iného alebo niečoho odlišného, čo nemáte mať. Ak by ste tak konali, stavali by ste 

sa proti článkom našej vzájomnej dohody, a tým momentom by ste podporovali 

negatívny stav. Nezabúdajte, čo Som povedal v citovanom texte na konci Môjho 

kázania, ,Lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce‘. 

Odpovedajúc na Kolomanovu otázku, je jasné, že čokoľvek, čo Som v tom čase 

povedal, je v súčasnej dobe v životoch Mojich pravých predstaviteľov na planéte 

Nula aplikovateľné v zhora opísanom význame. Ak to robíte, opätovne 

potvrdzujete správnu hierarchiu duchovej organizácie, tým, že hľadáte najskôr a 

hlavne kráľovstvo Božie. V tom prípade všetko ostatné, čo potrebujete (a nie to, čo 

chcete alebo po čom túžite), vám bude bez akejkoľvek výhrady alebo bez 

akýchkoľvek podmienok pridané. A to je všetko, čo treba v tomto ohľade povedať. 

Peter: Veľmi pekne Ti ďakujem za tento výklad. Je tu ešte niečo iné, o čom by Si 

chcel dnes diskutoval? 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Jediná vec, ktorú by Som chcel dnes 

zdôrazniť, je Ľudmilin a tvoj fyzický stav, Peter. Ako si si vedomý, Ľudmila 

nebola doteraz schopná vyplaviť svoj obličkový kameň. Naďalej teda trpí fyzickou 

bolesťou a nevoľnosťou. V tvojom prípade došlo pod vplyvom antibiotík, ktoré 

berieš, k určitému zlepšeniu. Tieto stavy, ktorými teraz obaja trpíte, budú trvať, 

kým sa nevykoná nejaká dôležitá duchovná práca v iných dimenziách. Nanešťastie 

pre vás si táto práca od vás vyžaduje, aby ste boli vo vašom súčasnom fyzickom 

stave. Nič iné by nebolo účinné. 

Ako bolo uvedené na začiatku tohto Dialógu, dôvod tohto všetkého bude jasný 

neskôr — potom, ako sa uskutoční všetko, čo je potrebné. Buďte teda obaja 

trpezliví a vydržte do konca. Zatiaľ neveďme žiadne dialógy, kým to všetko 

nepominie; alebo, keby bol pre teba osobne, Peter, výsledok iný, môžeš tento 

Dialóg považovať za úplne posledný. V tvojom záujme, ako aj v záujme všetkých 

Mojich predstaviteľov dúfajme, že to do tohto bodu nedospeje. Všetko to však 

bude závisieť od vyšších potrieb a od volieb všetkých, ktoré siahajú mimo vašu 

planétu. A toto je všetko. 

Peter: Ešte raz Ti za všetko veľmi pekne ďakujem.  
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Sto Tridsiaty Ôsmy Dialóg 

9. mája 2000 

Peter: Aj keď nemám žiadne konkrétne otázky multivesmírneho významu a ani 

nikto iný sa neopýtal nič tohto významu, mám dojem, že by Si chcel uviesť nejaké 

ďalšie spresnenia ohľadom dôležitých duchovných záležitostí. Okrem toho, ako 

vieš, Ľudmilin (Luciin) stav sa zhoršil, a v dôsledku toho sa musela podrobiť 

naliehavej operácii v nemocnici. V tomto momente vyzerá byť veľmi slabá, 

majúc veľmi málo energie alebo sily. Aj ja sa cítim značne oslabený a, 

takpovediac, bez dychu. Zdá sa mi, akoby niekto alebo niečo vynakladalo 

všemožné úsilie, aby nám zabránil/o v tom, aby sme spolu urobili akúkoľvek 

dôležitú prácu na tejto úrovni — na vonkajšej úrovni (preklady, redigovanie alebo 

akékoľvek iné dôležité činnosti). Máš nejaký komentár k tejto alebo k akýmkoľvek 

iným záležitostiam? 

Pán Ježiš Kristus: Aj keď správne predpokladáš, Peter, že niekto v negatívnom 

stave (renegáti) vynakladá maximálne úsilie, aby vám zabránil, aby ste urobili 

čokoľvek, čo ste s Ľudmilou plánovali urobiť, napriek tomu význam vašich stavov 

tkvie niekde alebo v niečom inom. Ani na chvíľu nezabúdaj, že zo strany síl 

negatívneho stavu (obzvlášť renegátov) stále dochádzalo a bude dochádzať 

k pokusu narúšať čokoľvek, čo v každom jednotlivom čase robíte. Toto sa deje na 

24-hodinovej báze. A toto sa netýka len vás dvoch, ale všetkých Mojich 

predstaviteľov na planéte Nula. V tomto prípade teda ich pokus nie je to hlavné. 

Ide o niečo iné. Je potrebné dať určitý príklad a je potrebné znovu zopakovať alebo 

uviesť do pozornosti všetkých v tomto jednotlivom čase určitý dôležitý súvzťažný 

význam. Týka sa funkcie ľudských obličiek a toho, s čím tá funkcia duchovne 

súvzťaží. 

Ako vieš, bol to Swedenborg, kto po prvýkrát v histórii ľudstva správne opísal 

alebo zjavil duchovnú súvzťažnosť funkcie obličiek. Aký je základný a 

najdôležitejší účel a funkcia obličiek? Môžeš ich zhrnúť do dvoch dôležitých slov: 

čistenie a separácia. Otázkou je: Čo sa čistí a separuje a od čoho a kam? 

V typickom doslovnom zmysle je krv ľudského tela očisťovaná od všetkých 

nečistôt a vedľajších produktov vyprodukovaných požívaním rôznych výrobkov 

potrebných pre prežitie ľudského tela. Počas takého požívania mnohé zložky 

takých výrobkov nie sú prospešné pre skutočné potreby tela. Preto treba tieto 

zložky separovať od tých, ktoré môžu byť využité pre správnu údržbu funkcií 

všetkých telesných orgánov a ich buniek, a tie sú následne vyvrhnuté do 

kanalizácie. Inými slovami, stanú sa tým, čo je známe ako ľudský odpad. 

Z typickej vonkajšej pozície môžete povedať, že nech ľudia prijmú do svojich tiel 

čokoľvek, nikdy to nie je bez nečistôt a jedovatých substancií, ktoré treba vylúčiť 

prostredníctvom ľudského moču a výkalov. Čo vám hovorí táto situácia s ľuďmi? 

Hovorí vám, že v ľudskom živote (neživote) neexistuje nič, čo by bolo čisté, číre, 
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nekontaminované a zbavené takých škodlivých, znečisťujúcich látok. Táto situácia 

je jednou z dôležitých charakteristík typického ľudského života (neživota). Ten si 

vyžaduje zložité zariadenia, ktoré sa rozsiahle zaoberajú takzvaným ľudským 

odpadom. Môžete teda povedať, že ľudské telo je v istom zmysle továrňou, ktorá 

nepretržite pracuje na sebazáchove prostredníctvom separácie a eliminácie toho zo 

svojho vnútra, čo nie je prospešné pre jeho správnu funkciu a prežitie. 

Ako si si všimol, vyššie opísaná funkcia je koncipovaná z typickej neduchovnej, 

vonkajšej pozície. Za ňou je však niekoľko veľmi dôležitých duchovných 

súvzťažností (ako boli zjavené napríklad cez Swedenborga). Čo je to, čo napája a 

udržiava život každej sentientnej mysle? Je to Pravda Dobra a Múdrosť Lásky 

prameniace priamo zo Mňa ako ich Absolútneho Zdroja. V tomto ohľade je 

prostredníctvom poznania a prijatia skutočnej Pravdy bránené uskutočneniu sa 

čohokoľvek, čo by ohrozilo alebo čo by mohlo ohroziť život akejkoľvek 

sentientnej mysle. Preto môžete povedať, že to, čo je tu reprezentované napríklad 

funkciou obličiek, je vo všeobecnom zmysle boj pravdy s nepravdami, ktoré sa 

pokúšajú preniknúť do sentientnej mysle za účelom jej zničenia alebo zničenia 

pravého života vo všeobecnosti. Táto pozícia alebo reprezentácia znamená 

schopnosť rozlíšiť pravdu od lží v každom jedincovi. Len čo ste ich schopní 

rozlíšiť, máte správne prostriedky alebo základ na ich vzájomné separovanie a na 

vypudenie všetkých lží medzi splašky. Splašky tu predstavujú negatívny stav. 

V tomto zmysle môžete povedať, že pravda viery očisťuje každého jedinca od 

jeho/jej lží, držiac ho/ju tak ďalej od negatívneho stavu/splaškov. 

V tejto konotácii môžete povedať, že faktorom reprezentácie a duchovnej 

súvzťažnosti funkcie obličiek, vo všeobecnom a všetko zahrnujúcom zmysle, Ja, 

Pán Ježiš Kristus, každému v negatívnom stave neustále poskytujem prostriedky na 

to, aby sa očistil a zbavil svojich lží, aby mohol byť naplnený skutočnou pravdou 

pozitívneho stavu. Toto je každému v negatívnom stave a v ľudskom neživote 

k dispozícii na nepretržitej báze tým istým spôsobom, akým obličky zabezpečujú 

nepretržité čistenie a separovanie všetkého, čo by bolo pre správnu funkciu 

ľudského tela jedovaté. 

V tomto ohľade môžete povedať, že takým zaopatrením bol v čase/nie-čase 

vynájdenia, aktivácie a manifestácie neživota negatívneho stavu a ľudského 

neživota vybudovaný pevný základ, aby mali neustálu príležitosť oslobodiť sa od 

všetkých svojich ziel a lží, a tým byť spasení z ich typu neživota. Táto situácia 

alebo okolnosť bude obdobne vo vhodnom čase využitá na otvorenie Duchovnej 

Mysle každého, nachádzajúceho sa v negatívnom stave a v ľudskom neživote, aby 

bol schopný vidieť a spoznať, po prvé, svoje zlá a lži; a po druhé, ako a akými 

prostriedkami sa ich natrvalo zbaviť. Samozrejme, ako vieš, pretože ich zlá a lži sú 

zdrojom samotného ich neživota a pretože na nich lipnú, zaplavujúc a prestupujúc 

celú ich myseľ, tieto zlá a lži odolávajú akémukoľvek pokusu separovať ich a 

odstrániť ich zo všetkého, čo je z pravého života. Nezabúdajte, že nakoľko nikto 

nie je absolútne zlý alebo v absolútnych lžiach (žiadne absolútne zlá a absolútne lži 
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neexistujú), všetci v sebe obsahujú niečo, čo je z dobra a pravdy, čiže čo pramení 

priamo zo Mňa a v čom Som prítomný. Moja prítomnosť im nielen umožňuje 

prežiť v ich vlastnom druhu neživota, ale poskytuje aj prostriedky na zabránenie 

kontaminácii, znečisteniu a otráveniu tých zvyškov dobier a právd ich zlami a 

lžami. Odtiaľ teda nepretržitý proces čistenia a separovania v ich vnútri bez toho, 

aby o tom vedome vedeli alebo si to uvedomovali. Takto sú akékoľvek zvyšky 

dobra a pravdy, ktoré sú v nich obsiahnuté, vďaka tomuto procesu udržiavané 

nedotknuté v ich čistom, rýdzom a neporušenom stave. Ako vieš, toto sú tie 

zvyšky, z ktorých bude každý v negatívnom stave a v ľudskom neživote nakoniec 

spasený. 

Ako bolo uvedené vyššie, ich zlá a lži nechcú byť separované od svojich nositeľov 

a vyhodené von. Preto majú tendenciu formovať sa alebo koncentrovať sa 

v jednom kompaktnom tvare, ktorý je schopný blokovať svoje odstránenie z ich 

sústavy. Tento faktor je reprezentovaný alebo súvzťaží s obličkovými kameňmi. Aj 

keď sú také obličkové kamene v mnohých prípadoch schopné prejsť, a tak byť 

vylúčené z ľudského tela, v niektorých prípadoch cestou von uviaznu, blokujúc 

náležité prúdenie tekutiny, ktorú treba vylúčiť. V tomto prípade hrozí 

nebezpečenstvo otravy a dokonca možnej smrti fyzického tela, pokiaľ tie kamene 

nie sú promptne odstránené. Keby sa stalo niečo také, je nutné chirurgické 

odstránenie tých kameňov. A presne toto sa stalo našej Ľudmile. V negatívnom 

stave sú určité kontingenty entít, ktoré sú už-už pripravené prejsť procesom svojho 

vlastného uvedomenia ohľadom svojich ziel a lží. Prvým krokom v tomto ohľade je 

zaoberanie sa lžami, ktoré napájajú stimulmi život ich ziel. Len čo ste schopní 

odstrániť všetky také lži, nezostanú žiadne stimuly, ktoré by mohli naďalej 

udržiavať toto napájanie. V tom prípade sa tieto zlá stávajú pre svojich nositeľov 

ohromným kontaminujúcim a jedovatým bremenom a oni sa ich túžia zbaviť. Tým, 

že Ma poprosia, aby Som im v tomto procese pomohol, sú schopní oslobodiť sa 

nielen od všetkého, čo sa týka lží, ale aj čo sa týka ziel. Aby to však dosiahli, 

potrebujú nejaké konkrétne a hmatateľné príklady, ako to urobiť alebo aký je 

proces zbavovania sa ich. 

Svojím utrpením v tomto ohľade bola Ľudmila schopná ilustrovať a demonštrovať 

zmieneným kontingentom cestu von z ich kritickej situácie. Ľudmiliným príkladom 

bol ukázaný proces postupného a bolestivého odstraňovania ich lží. Okrem toho, 

jasne ukázala, aké je nebezpečné, keď také koncentrované lži vo forme ich 

súvzťažností s obličkovými kameňmi nechcú vyjsť von, a čo robiť za účelom ich 

odstránenia a ako to urobiť. Toto je všeobecný význam Ľudmilinej kritickej 

situácie. Jestvujú však isté individualizované a zosobnené záležitosti týkajúce sa jej 

osobne. Nakoľko majú tento charakter, len ona zo Mňa v sebe môže zistiť, ktoré to 

sú a ako sa ich zbaviť. Jediné, čo možno v tomto ohľade zjaviť, je to, že bolo alebo 

je najmenej päť špecifických a konkrétnych lží, ktoré treba z jej mysle separovať a 

vylúčiť. Súvzťažne povedané, boli sústredené v jej dvoch obličkových kameňoch. 

Tri z nich boli obsiahnuté vo väčšom kameni a dve v menšom kameni. Počas jej 
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utrpenia ich bola Ľudmila zbavená a očistená od nich. Ešte raz, špecifiká a 

charakter tých lží musí určiť ona. Nikto iný to nemôže urobiť za ňu. 

Vo všeobecnom zmysle u niektorých jedincov negatívneho stavu diskutovaná 

duchovná súvzťažnosť znamená, že pravda, ktorú poznajú, je obsiahnutá len v ich 

vonkajšej pamäti, nie však v ich vôli a skutkoch. Inými slovami, možno poznajú 

pravdu, no nemajú žiadnu vôľu robiť ohľadom tohto poznania nič konkrétne. 

Následne, pretože ich vôľa je niekde inde alebo ju majú pre niečo iné, čo odporuje 

ich poznaniu pravdy, vôbec netúžia po jej realizácii vo svojich vlastných 

individuálnych a zosobnených životoch. 

Vyššie opísaná situácia o ilustrácii a demonštrácii je plne aplikovateľná na Mojich 

predstaviteľov. Ako vieš, vy všetci ste v pozícii, medzi mnohým iným, 

ilustratívnych a demonštračných príkladov toho či onoho faktora týkajúceho sa 

potreby zbaviť sa nejakých špecifických ziel a lží a ich súvzťažných stavov a 

položení. Vy všetci ste teda dobrovoľne súhlasili alebo prechádzate procesom 

takého dobrovoľného súhlasu stať sa takými príkladmi tým, že vo svojich 

vlastných zosobnených a individualizovaných životoch zažijete rôzne duševné, 

fyzické, spoločenské, finančné a podobné útrapy. Na druhej strane, pár z vás má 

v tomto ohľade úplne iný účel. Tým, že nemáte žiadne také zjavné útrapy a že máte 

zabezpečený veľmi istý a pohodlný životný štýl (v ľudskom ponímaní tohto 

významu, majúc napríklad viac než dosť peňazí a/alebo ďalších hodnotných 

komodít), poskytujete veľmi dôležitú ilustráciu a demonštráciu, že napriek takému 

materiálnemu a finančnému zaopatreniu nie ste ich otrokmi a ony neslúžia ako 

prostriedky na odradenie vás od vašej správnej duchovnej cesty alebo, v tomto 

prípade, odo Mňa a od Môjho Nového Zjavenia. A nielen to, ale jasne zobrazujete, 

že také komodity sú Mojimi darmi pre vás, a že preto nepatria vám alebo že vy nie 

ste ich vlastníkmi, ale len ich správcami v Mojom mene. 

Ako teda z týchto príkladov vidíte, vy všetci ste ako Moji predstavitelia v modalite 

neustáleho zobrazovania a demonštrovania, prostredníctvom udalostí vo vašich 

individuálnych životoch, niečoho duchovne veľmi dôležitého, čo by mohlo byť 

využité a čo bude využité na spásu všetkých tých, ktorí sú predstaviteľmi 

negatívneho stavu a ľudského neživota. 

Nakoľko hovoríme o duchovných súvzťažnostiach funkcie ľudských obličiek, 

dotknime sa istého ich ďalšieho duchovného významu. Ako si pamätáš 

z predošlých Dialógov, pravda je vlastnosťou vnútornej mysle z múdrosti 

Duchovnej Mysle. Pomocou tejto pravdy, obsiahnutej vo vnútornej mysli, je 

vonkajšia myseľ schopná preskúmať, očistiť a napraviť všetko, čo nie je z tej 

pravdy. Inými slovami, preskúmanie, očistenie a naprávanie je vlastnosťou 

vonkajšej mysle. Sústredením sa na pravdu vnútornej mysle z múdrosti Duchovnej 

Mysle je vonkajšia myseľ z tej pozície schopná jasne vidieť, čo je a čo nie je 

náležité, správne a pravdivé. Táto schopnosť sentientnej mysle vo všeobecnosti 

pramení a je reflexiou Mojej Absolútnej Schopnosti vidieť kvalitu pravdy u 
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každého a poznať lži a pravdu každého jedinca. Ešte raz, ide tu o schopnosť 

rozlíšiť pravdu od lží. Moja Absolútna Funkcia v tomto ohľade v Jej Absolútnych 

Schopnostiach poznať Pravdu, pretože Ja som Absolútna Pravda, umožňuje 

každému relatívnemu jedincovi mať tú istú schopnosť rozlišovania. Z tejto Mojej 

Absolútnej Schopnosti je odvodená štrukturálna koncepcia obličiek, ktoré na 

najexternejšej, fyzickej úrovni odrážajú túto súvzťažnosť tým, že sú schopné 

rozlišovať medzi tým, čo je a čo nie je náležité, vhodné, správne a zdravé pre 

ľudské telo. A nielen to, no sú schopné zbaviť sa všetkého alebo odstrániť všetko, 

čo do toho tela nepatrí. Vidíte, ako duchovné súvzťažnosti určujú funkciu úplne 

všetkého a ako je každá funkcia umožnená tým, že má také dôležité duchovné 

súvzťažnosti? 

Jestvuje však ešte vyššie chápanie tejto záležitosti. Ako viete, akákoľvek pravda je 

nažive a funkčná svojím dobrom. Akákoľvek múdrosť je nažive a funkčná svojou 

láskou. Akákoľvek láska je potvrdzovaná a umožňovaná svojimi pozitívnymi 

skutkami. Ako teda z tejto situácie vidíte, jestvuje absolútne vzájomné prepojenie a 

integrácia všetkých a všetkého prostredníctvom vzájomnej závislosti týchto 

najdôležitejších duchovných atribútov a kvalít. Jedno bez druhého nemôže byť a 

existovať. V tomto ohľade môžete povedať, že najskôr je láska, dobro, pozitívne 

skutky a ich deriváty; a múdrosť, pravda, viera a všetky ich deriváty sú formami 

alebo nádobami, pomocou a prostredníctvom ktorých je láske, dobru, pozitívnym 

skutkom a ich derivátom umožnené prejavovať sa v životoch všetkých 

sentientných entít. Ako sa toto vzájomné prepojenie a integrácia týka funkcie 

obličiek? Pokiaľ by obličky pri svojom fungovaní neboli schopné objaviť, spoznať, 

separovať a vypudiť z fyzickej telesnej sústavy všetko, čo tam nepatrí, zvyšok 

telesných orgánov by bol postupne otrávený a prestal by fungovať. Inými slovami, 

telo by zomrelo. 

Naproti tomu, keby nebola obličkám dodávaná všetka nevyhnutná výživa, 

zabezpečovaná funkciou niektorých iných telesných orgánov, nemohli by si plniť 

účel, kvôli ktorému boli vôbec vytvorené. Táto nevyhnutná výživa súvzťaží 

s dobrotou lásky a s jej pozitívnymi skutkami, s ktorými súvzťažia niektoré ďalšie 

orgány a ktoré zabezpečujú, aby všetky funkcie tela (alebo v tomto prípade 

sentientnej mysle) bežali hladko a efektívne, poskytujúc organizmu všetko 

potrebné na to, aby bol nažive a žil. 

Ako teda vidíte, všetko v bytí a existencii slúži nejakému veľmi dobrému účelu a 

úžitku. Tento účel a úžitok pochádza z prirodzenosti lásky, dobroty, pozitívnych 

skutkov a ich derivátov prostredníctvom múdrosti, pravdy, viery a ich derivátov. 

Všetky orgány a nástroje, pomocou a prostredníctvom ktorých sa život a žitie 

manifestujú a sú tým, čím majú byť, sú v skutočnosti vytvárané alebo iniciované na 

spôsob týchto vynikajúcich duchovných atribútov alebo charakteristických čŕt. A 

toto je všetko, o čom teraz potrebujeme ohľadom tejto záležitosti diskutovať. 
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Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. Sme pripravení pokračovať 

niektorými ďalšími záležitosťami? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, sme pripravení. V tomto bode zaznamenávania by 

Som chcel urobiť krátku zachádzku do histórie raných rokov vývoja takzvaného 

kresťanstva. Ako vieš, po Mojom odchode z planéty Nula sily negatívneho stavu 

vynaložili všemožné úsilie, aby zmarili šírenie Môjho Slova a pravého významu 

Mojich Skutkov a Môjho inkarnovania sa na planéte Nula. Ako si pritom počínali? 

V prvom kole, počas asi 330-ich rokov po Mojom odchode, sa pokúšali fyzicky 

vyhubiť všetkých členov kresťanskej cirkvi. Kruto teda prenasledovali, mučili, 

mrzačili, zosmiešňovali a zabíjali každého, kto patril k tej cirkvi. Takto vznikol 

pojem martýrstvo. Avšak, čím viac to robili, tým viac narastal počet jej členov. 

Vidiac, že ich metódy a taktiky v tomto ohľade úplne zlyhávajú a nevedú nikam, 

sily negatívneho stavu sa rozhodli, že svoj prístup v tomto ohľade zmenia. 

Namiesto toho, aby sa ju pokúšali zničiť fyzicky zvonka, vynašli metódu, pomocou 

ktorej by mohli úspešne skaziť, skresliť, znečistiť, otráviť a sfalšovať jej rýdze a 

pôvodné duchovné princípy zvnútra kresťanského hnutia. Aby to urobili, prijali 

kresťanskú doktrínu do svojej vlastnej sféry. Ako vieš, za týmto účelom rímsky 

cisár Konštantín I (Flavius Valerius Aurelius Constantinus) zákonne schválil 

kresťanskú bohoslužbu, učiniac kresťanstvo oficiálnou duchovnou doktrínou 

Rímskej ríše. Z tejto novej pozície bol už len veľmi malý krok k skorumpovaniu, 

prekrúteniu, skomoleniu, skresleniu a sfalšovaniu všetkého, čo sa týkalo skutočnej 

nebeskej, duchovnej a prírodnej pravdy a ich príslušného dobra. Inými slovami, 

sily negatívneho stavu uspeli v ovládnutí budúceho vývoja kresťanského hnutia a 

učinili si z neho svoj obľúbený nástroj v boji s pozitívnym stavom a s Mojou 

Pravou Absolútnou Prirodzenosťou. Dôvod tohto ovládnutia bol vysvetlený 

mnohokrát v knihách Môjho Nového Zjavenia. Tu to nie je potrebné opakovať. 

V úplne prvej časti dejín kresťanstva sa jeho členovia považovali za 

privilegovaných, že sú martýrmi v Mojej veci, nasledujúc Môj príklad. Ak som Ja 

zomrel takým hrozným spôsobom, oni sa chceli uberať tou istou cestou, 

stotožňujúc sa so všetkým, čo som musel v tomto ohľade zažiť Ja. Títo martýri 

dávali úplne prvý príklad, ilustrujúc a demonštrujúc fakt, že nech im spôsobujú sily 

negatívneho stavu čokoľvek, nech by akokoľvek chceli zničiť všetko týkajúce sa 

Mňa a Môjho pozitívneho stavu, nech používajú akékoľvek metódy, nikdy nemôžu 

uspieť. V skutočnosti svojimi hnusnými snahami v tomto ohľade dosiahli presný 

opak toho, čo hodlali dosiahnuť. V súčasnosti ste vy ako Moji praví predstavitelia 

na planéte Nula nositeľmi týchto ilustratívnych a demonštračných príkladov. A 

hoci si súčasná duchovná klíma od vás nevyžaduje, aby ste boli martýrmi vo 

fyzickom zmysle, ako boli prví kresťania, napriek tomu možno vaše znášanie 

všetkého, čo sa deje na tejto planéte a vo vašich osobných a individuálnych 

životoch, považovať za špecifický typ martýrstva, ktoré sa v určitom zmysle rovná 

martýrstvu prvých kresťanov. Pamätajte si to! V tomto momente ukončíme túto 

krátku historickú zachádzku a budeme sa venovať niečomu inému. 
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Chcel by Som stručne rozviesť niektoré ďalšie aspekty Kolomanovej otázky 

týkajúcej sa textu v Lukášovi 12:22-34. V tejto chvíli by Som chcel dať dôraz na 

dva aspekty toho textu. Po prvé, z toho, čo Som vtedy povedal, je jasné, že pravou 

duchovnou alebo akoukoľvek inou hodnotou akéhokoľvek života je sentientná 

myseľ. Všetky ostatné formy života, formy, ktoré v sebe neobsahujú žiadne 

známky sentiencie, a teda si neuvedomujú svoje sebauvedomenie prostredníctvom 

svojho ,ja som‘, majú len prechodný a dočasný význam. Ich hodnota spočíva 

v dočasnom a prechodnom úžitku, ktorý plnia pre sentientnú myseľ. V momente, 

ako je ich úžitok vyčerpaný, prestávajú ako singulárne nesentientné entity, či už sú 

to živočíšne, alebo rastlinné entity, existovať — v pravom zmysle toho slova. Ako 

si pamätáš z moskovského Dialógu 85, táto situácia odráža faktor závislosti od 

všetkého, čo sentientná myseľ premieta prostredníctvom svojich ideí, kvalitou ich 

individualizovaného a zosobneného života, a prostredníctvom podobných faktorov, 

pričom sa všetko týka štruktúry, prirodzenosti a dynamiky sentientnej mysle. 

Zatiaľ čo v konečnom zmysle, teoreticky povedané, sentientná myseľ vo svojej 

esencii a substancii nezávisí od bytia a existencie týchto nesentientných životných 

foriem, tieto formy plne závisia od bytia a existencie sentientnej mysle a nemôžu 

bez nej byť a existovať. Faktor závislosti sentientnej mysle spočíva v Absolútnom 

Zdroji jej pôvodu — v Pánovi Ježišovi Kristovi. V tomto zmysle môžete povedať, 

že tak ako nesentientné životné formy nemôžu byť a existovať bez bytia a 

existencie sentientnej mysle, tak isto ani bytie a existencia sentientnej mysle nie sú 

predstaviteľné bez Absolútneho Bytia a Absolútnej Existencie Absolútnej 

Sentientnej Mysle. Nesentientné životné formy odrážajú, ilustrujú a demonštrujú 

tento faktor závislosti. 

Pretože je však sentientná myseľ pravým derivátom Absolútnej Sentientnej Mysle, 

a nesentientné životné formy sú derivátmi relatívnej sentientnej mysle, sentientná 

myseľ má absolútnu hodnotu vo svojej relatívnej kondícii, a nesentientné životné 

formy majú len relatívnu hodnotu vo svojej relatívnej kondícii k relatívnej kondícii. 

Ak teda niekto vkladá absolútnu hodnotu do niečoho, čo ju nemá, robí si z toho 

márnu modlu, umožňujúc, aby ovládala jeho/jej život. Toto je jeden z mnohých 

zdrojov duchovného cudzoložstva a ohavnosti modloslužby. Preto každý, kto 

uctieva prírodu a to, čo obsahuje v jej nesentientných životných formách, akoby to 

malo absolútnu hodnotu, bez akéhokoľvek ohľadu na pravý zdroj vzniku ich 

dočasného a prechodného bytia a existencie, pácha duchovné cudzoložstvo a 

uctieva modly. Tento trend je v určitom zmysle propagovaný niektorými z 

prívržencov takzvaného hnutia „new age“. Buďte, prosím vás, obozretní a nechyťte 

sa do ich ,lákavých‘ pascí. 

Druhá záležitosť zmieneného textu Lukáša sa týka verša 33, ktorý znie nasledovne: 

,Predajte, čo máte a dávajte almužny; zaopatrite si mešce, ktoré sa neobnosia...‘ 

Doslovní interpretátori týchto veršov si myslia, že sa vám skutočne radí, aby ste 

predali, čo máte vo forme vašich materiálnych statkov a aby ste dávali almužny 

chudobným a núdznym, sami tým schudobnejúc. Skutočný význam tejto 
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požiadavky alebo rady je však úplne iný. Nemá nič spoločné s predávaním toho, čo 

máte vo svojom materiálnom alebo akomkoľvek inom vlastníctve, a s rozdaním 

všetkého takzvaným núdznym. ,Predať všetko, čo máte‘ znamená zbaviť sa vo 

svojom živote všetkého, čo vám bráni v správnom duchovnom vnímaní významu 

života a jeho skutočných hodnôt a vo vašom správnom duchovnom pokroku a 

vývoji. A pretože všetko, čo vám bráni v tomto dôležitom procese, je vám a vášmu 

životu vnútené negatívnym stavom alebo to vzniklo v negatívnom stave, 

potrebujete sa toho zbaviť alebo predať to späť tam, kam to patrí — negatívnemu 

stavu. 

Ako vieš, negatívny stav si cení len to, čo má negatívnu prirodzenosť. Tým, že 

predáte negatívnemu stavu späť, čo v tomto ohľade máte, opätovne potvrdzujete 

dve veci: Po prvé, že vo svojom živote vôbec nepotrebujete mať nič, čo by vám 

bránilo, aby ste veci, ako aj seba a ostatných videli takých, akí oni i vy ste vo svojej 

esencii a substancii, bez akýchkoľvek skreslení alebo falzifikácií týchto faktov; a 

po druhé, ilustrujete negatívnemu stavu, že jeho takzvané hodnoty nemajú vôbec 

nijakú cenu. Pretože si však negatívny stav cení len to, čo nemá vôbec nijakú cenu, 

aby ste tento fakt opätovne potvrdili, predáte všetky vaše duchovne bezcenné rysy, 

charakteristické črty a vlastníctvo negatívnemu stavu. Vo svojej arogantnej a 

chvastavej nafúkanosti negatívny stav nedokáže pochopiť, prečo by sa chcel niekto 

zbavovať niečoho, čo si každý v negatívnom stave tak cení. Tento fakt nastolí 

vnútri neživota negatívneho stavu situáciu, ktorá bude nakoniec viesť každého v 

neživote negatívneho stavu k uvedomeniu, že to, čo si tak vysoko cenia, nemá 

v skutočnosti vôbec nijakú cenu. Preto v tom bode času/stavu zrušia voľbu mať 

alebo lipnúť na všetkých ich bezcenných črtách, charakteristických rysoch, 

vlastníctve či čomkoľvek, čo v tomto ohľade majú. 

,Dávať almužny‘ núdznym v konotácii citovaného textu znamená zdieľať vaše 

poznanie skutočnej pravdy s tými, ktorým také poznanie chýba a ktorí ho túžia 

získať zo správnych dôvodov. Vždy, keď Biblia hovorí o chudobných ľuďoch, 

nehovorí o materiálne chudobných. Namiesto toho hovorí o chudobných v poznaní 

pravdy a všetkých jej derivátov, prameniacich z ich východiskového dobra, ktorí 

smädia po takom poznaní. Ak nemáte žiadnu pravdu, bude vám chýbať aj 

akékoľvek dobro. Preto zdieľaním bohatstva Pravdy, venovanej vám 

prostredníctvom Môjho Nového Zjavenia, s tými, ktorí o ňu žiadajú, im 

poskytujete, čo potrebujú. A hoci v niektorých prípadoch, napríklad za účelom 

sprístupnenia Môjho Nového Zjavenia každému, je náležité a správne dávať 

almužny (alebo v modernejšej štylistike, darovať niečo zo svojich peňazí alebo 

materiálnych statkov na taký vznešený účel) v doslovnom zmysle významu tohto 

slova; napriek tomu to nie je to, o čo v tomto texte ide alebo čo ten text naznačuje 

vo svojom pravom význame. Jeho pravý význam možno nájsť v hore uvedenom 

vysvetlení. 

,Zaopatriť si mešce, ktoré sa neobnosia‘ v konotácii tohto textu znamená brať do 

úvahy duchovné faktory života, a čokoľvek neduchovné (napríklad vo forme 
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peňazí alebo materiálneho bohatstva) používať ako prostriedky, nie ako cieľ, na 

dosiahnutie správnych vonkajších podmienok, za ktorých sa môže uskutočniť váš 

duchovný rozvoj a pokrok bez akéhokoľvek rušenia zo strany neduchovných 

hodnôt. Ak sú využité ako prostriedky, a nie ako cieľ vášho života, v tom prípade 

môžu náležite slúžiť vyššej hodnote duchovného blaha, blaha, ktoré umožňuje váš 

duchovný vývoj a pokrok. Keďže duchovné hodnoty sa vo svojej progresívnej 

modalite stále vyvíjajú, bez akejkoľvek regresie alebo stagnácie, nemôžu sa nikdy 

obnosiť/ošúchať. A toto je skutočný význam citovaného textu. A toto je všetko, 

čím Som dnes chcel prispieť. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za tento dôležitý vstup. Ako Si si vedomý, 

uprostred zaznamenávania tohto Dialógu som dostal päť otázok od Tvojich 

predstaviteľov v Českej republike. Chcel by Si, aby som ich sformuloval na 

platforme tohto Dialógu, aby Si teraz na ne odpovedal? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, to by bolo vhodné urobiť. Začni a prelož ich 

postupne tak, ako boli položené. 

Peter: Veľmi dobre, tu sú: Monika z Českej republiky kladie nasledovnú otázku: 

Prečo sa Posledný Súd nazýva Posledný, ak v podstate nikdy nie je posledný, 

pretože sa z času na čas odohráva vo všetkých dimenziách Stvorenia a Zóny 

Vymiestnenia, ako aj globálne na konci každého časového cyklu? Bude po 

eliminácii a po Poslednom Súde negatívneho stavu niečo v novom cykle 

času/stavu/procesu, čo by sa podobalo Poslednému Súdu? Nasledujúcu otázku 

položila Monika spolu s Romanom: Akým spôsobom je využívaná sexuálna 

energia, ktorá sa uvoľňuje počas masturbácie, keď: a) niekto masturbuje preto, 

lebo nemá sexuálneho partnera tej istej duchovnej úrovne; b) masturbuje preto, 

lebo chce vybiť sexuálne energie, ktoré cíti. Je v súčasnosti možné využiť sexuálne 

energie, ktoré jedinec cíti (ak nemá žiadnu príležitosť sexuálneho styku), nejakým 

iným užitočným spôsobom než len masturbáciou, aby v tomto ohľade nedochádzalo 

k plytvaniu? S čím súvzťaží masturbácia? Dve ďalšie otázky položil Peter Bazala 

z Českej republiky: Aká je duchovná súvzťažnosť, ak je nejaká, rozostavenia planét 

našej slnečnej sústavy, ku ktorému došlo 5. mája 2000? V posledných pár rokoch 

sa veľa hovorí o škodlivosti ultrafialových lúčov a zväčšovaní ozónovej diery. Majú 

tieto informácie nejaký dôležitý význam pre Tvojich pravých predstaviteľov? 

Koniec otázok. Máš slovo. 

Pán Ježiš Kristus: Začnime odpoveďou na Monikinu otázku ohľadom Posledného 

Súdu. Odpoveď na jej otázku je veľmi jednoduchá a mala by byť úplne jasná zo 

všetkého, čo bolo zjavené v knihách Nového Zjavenia. Neprestajne hovoríme o 

duchovnom vývoji, rozvoji a pokroku. Okrem toho, veľakrát bolo zdôraznené, že 

nič v Novom Zjavení nemôže nikdy zostarnúť alebo zastarať. A tu prichádza 

význam Posledného Súdu. Ako viete, každý jednotlivý jedinec, spoločnosť, národ, 

krajina, planéta, slnečná sústava, galaxia, vesmír, multivesmír a celé Stvorenie a 

pseudo-stvorenie sú riadené veľmi špecifickým duchovným princípom alebo ideou, 
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ktorá je prispôsobená potrebám každej entity, či už je to nejaký jedinec, alebo 

práve spomenutá postupnosť v celom rozsahu až po celé Stvorenie. Každý a všetko 

hrá v rámci svojho postavenia určitú rolu, plní určitú úlohu a má veľmi konkrétny 

osud. 

Z hľadiska duchovného vývinu, rozvoja a pokroku sú v rámci každého 

jednotlivého kroku, stavu, času, paračasu, situácie či čohokoľvek, čo máte, taká 

rola, úloha, osud a ich špecifické charakteristické črty a rysy aplikovateľné len a 

len na ten špecifický krok, atď. Vždy, keď každý jednotlivý krok a všetko, čo 

obsahuje a čím je riadený a čím sa manifestuje, vyčerpá svoju užitočnosť a doslúži 

svojmu účelu, dospieva k svojmu koncu, aby mohol byť zahájený nový krok a 

všetko, čo sa ho týka. V momente, keď sa dostáva do centra pozornosti toto 

ukončenie, dochádza k Poslednému Súdu. A nie je to len Posledný Súd toho kroku, 

ale všetkých a všetkého, čo bolo jeho integrálnou súčasťou, naplniac si svoj účel a 

cieľ, kvôli ktorému to bolo vôbec ustanovené. Dôvod, prečo sa to nazýva Posledný 

Súd, je ten, že je to úplne posledný proces hodnotenia všetkého, čo ten krok 

obsahuje. Kvôli faktu, že nič zo starého alebo predchádzajúceho kroku nemôže byť 

vo svojej veľmi špecifickej a jedinečnej prirodzenosti a štruktúre prenesené alebo 

prevedené do ďalšieho, nadchádzajúceho kroku; a pretože nič, čo ten krok mal 

alebo obsahoval, už viac nemôže byť a existovať alebo pseudo-byť a pseudo-

existovať také, aké to bolo v predchádzajúcom kroku; a pretože všetky jeho zážitky 

boli do najmenších podrobností plne zaregistrované a zahrnuté do Univerzality-

Toho-Všetkého; pre ten jednotlivý krok a pre všetkých a pre všetko v ňom je to 

úplne Posledný Súd, a preto pre ten krok už viac nebude žiadny taký Posledný Súd, 

nakoľko po ňom už viac nebude ani ten krok a ani to, čo obsahuje vo svojej 

špecifickosti. 

Na základe týchto faktov je jasné, že Posledný Súd bude vždy a že vždy bude 

Posledný pre každý jednotlivý krok, cyklus, jedinca či čokoľvek, čo máte, kvôli 

novej a odlišnej duchovnej zložke, ktorá je uvoľňovaná z Absolútneho Jadra Mojej 

Absolútnej Novej Prirodzenosti v čase/stave/kondícii, keď dospieva k svojej 

manifestácii a realizácii nový cyklus alebo čokoľvek. Nič nové a odlišné nemôže 

obsahovať alebo v tom nesmie zostať trčať nič, čo bolo obsiahnuté v starom alebo 

v predošlom. Inak by to nebolo nové a odlišné. Preto to Posledný Súd ukončuje, 

aby to už nemohlo mať žiadny vplyv alebo dopad na čokoľvek nové a odlišné. 

V tomto zmysle pravý Posledný Súd nemá takú negatívnu konotáciu, akú 

vykresľuje napríklad kresťanská Biblia a rôzne náboženské systémy na vašej 

planéte. V skutočnosti má čisto pozitívnu a radostnú konotáciu, pretože sa zbavuje 

všetkého starého, čo už viac nie je užitočné, a poskytuje nový začiatok a nové 

stimuly pre tvorivý duchovný a celkový vývin, rozvoj a pokrok všetkých a 

všetkého v bytí a existencii. Preto možno v tomto zmysle Posledný Súd považovať 

za najvítanejšiu a najočakávanejšiu udalosť v životoch všetkých sentientných entít. 

Ďalšia otázka sa týka záležitosti sexuality. V skutočnosti sa týka jedného veľmi 

úzkeho aspektu sexuality, pokiaľ ide o formu jej vzťahu k pohlavnému styku. 
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Zatiaľ čo všeobecná úvaha o sexualite ako o energii životnej sily môže mať 

multivesmírny význam, praktizovanie pohlavného styku v akejkoľvek forme, 

podobe či situácii ho nemôže mať. Pohlavný styk, keď ho aplikujeme na každého 

jednotlivca, má vždy zosobnenú a individualizovanú konotáciu. Preto Som vás 

pred časom v jednom z predchádzajúcich Dialógov (82) jasne požiadal, aby ste Mi 

cez Petra také otázky nekládli. Také otázky by ste mali adresovať osobne a priamo 

Mne. Je to medzi Mnou a vami. Toto sa viac než výrazne týka záležitosti 

masturbácie. Spôsob, akým je využitá sexuálna energia uvoľnená počas 

masturbácie, závisí výlučne od stavu mysle každého jedinca počas takého aktu. Ak 

niet žiadnych iných možností sexuálneho styku, jedine masturbácia, a ak sa počas 

takého aktu sústredíte na Mňa a na členov vašej duchovnej rodiny, a ak sa vo 

vašich predstavách taký akt odohráva buď s niektorým ďalším predstaviteľom 

opačného pohlavia, alebo s členom vašej duchovnej rodiny, alebo s niekým 

opačného pohlavia z pozitívneho stavu, v tom prípade sú uvoľnené sexuálne 

energie využité len na pozitívne účely. V takom prípade nedôjde k žiadnemu 

plytvaniu. Ak sú však počas takého aktu prítomné akékoľvek postranné alebo 

nevhodné úmysly, motivácie, imaginácie alebo predstavy, tieto energie sú využité 

negatívnym stavom. V tom prípade sú premárnené, pretože podporujú niečo, čo 

nemá trvácnosť, stálosť a večné pokračovanie. 

Sexuálne energie každého môžu byť okrem masturbácie využité veľmi užitočným a 

pozitívnym spôsobom mnohými odlišnými cestami. Kvôli veľmi 

individualizovanej a zosobnenej povahe tejto záležitosti je každý jeden z vás ako 

Môj predstaviteľ plne zodpovedný a povinný skladať účty za to, že samostatne 

zistí, aké iné spôsoby máte v tomto ohľade osobne a individuálne k dispozícii. 

V tomto prípade nemožno dať žiadne všeobecné inštrukcie. Keby Som to urobil, 

okamžite by sa stali vlastníctvom negatívneho stavu a akékoľvek energie 

vyprodukované ich praktizovaním by boli premárnené v službách negatívneho 

stavu. 

Duchovná súvzťažnosť masturbácie sa týka jedného úzkeho aspektu sexuality, 

ktorý si vyžaduje produkciu duchovných energií a ich veľmi špecifického, 

individualizovaného a zosobneného príspevku k údržbe životného podporného 

systému celého Stvorenia v pozitívnom zmysle, alebo celého pseudo-stvorenia 

v negatívnom zmysle. Ako viete, počas masturbácie nie je pri vás nikto fyzicky 

prítomný. V takom intímnom a izolovanom stave je počas takého aktu uvoľnený 

špeciálny typ sexuálnej energie, ktorá v sebe nesie kód vášho osobného odtlačku, 

prenesený celkove k vesmíru alebo pseudo-vesmíru (ak má taký akt negatívnu 

konotáciu). Jestvuje tu teda istý stupeň duchovnej súvzťažnosti s odtlačkom vašej 

osobnosti v stave a rozpoložení jej izolácie, separácie a intimity. V závislosti od 

motivačných a intenčných faktorov počas takého aktu môže byť výsledok buď 

pozitívny, alebo negatívny či neutrálny. V určitom zmysle teda tie energie, 

akékoľvek energie, v ich konečnom dôsledku nemôžu byť nikdy premárnené, aj 

keď z dočasnej a prechodnej pozície, pokiaľ podporujú vec negatívneho stavu, 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Druhý diel 

- 444 - 

môžu byť premárnené, pretože, ako bolo uvedené vyššie, podporujú niečo, čo 

samostatne a samo osebe nemá žiadny pravý život. Avšak na základe faktora 

samotnej podpory, paradoxne povedané, nikdy nie sú premárnené, pretože napokon 

niečo podporujú. A toto je všetko, čo možno o tejto záležitosti zjaviť. 

Odpovedajúc na Petrove otázky ohľadom možnej duchovnej súvzťažnosti 

s rozmiestnením planét vašej slnečnej sústavy dňa 5. mája 2000, nech je vám 

známe, že k takému rozmiestneniu dochádza približne každých 18 rokov. Aj keď 

bolo v súvislosti s tým rozmiestnením učinených veľa predpovedí súdneho dňa, do 

tohto dátumu, ako ani v minulosti sa žiadna z nich nenaplnila. Vo vašej situácii sa 

vám, ako Mojim pravým predstaviteľom odporúča, aby ste takým udalostiam 

a/alebo predpovediam nevenovali žiadnu pozornosť. Áno, všetko, nech je to 

čokoľvek, má nejakú duchovnú súvzťažnosť v schéme udalostí v multivesmíre a 

pseudo-vesmíre. Pretože to však zvyčajne odráža niečo, čo sa počas tých chvíľ deje 

na multivesmírnej a/alebo pseudo-vesmírnej úrovni, poznanie takých dianí na vašej 

individuálnej a osobnej úrovni by bolo škodlivé. Pre vás by nebolo bezpečné 

poznať akékoľvek špecifiká, dokonca ani všeobecnosti v tomto ohľade. Jediné, čo 

možno povedať o tejto jednotlivej udalosti, ktorá sa udiala 5. mája 2000, je to, že 

v tom čase došlo k určitému zhromaždeniu síl renegátov, počas ktorého 

nasledovala diskusia alebo návrhy ohľadom niektorých odlišných metód a taktík, 

ktoré treba podniknúť v ich vojne špecificky proti pseudo-tvorcom a všeobecne 

proti pozitívnemu stavu. Nič viac ohľadom čohokoľvek, čo sa týka toho dátumu, 

nemožno povedať. 

Ako dobre viete, vašou úlohou, čo sa týka vašich služieb ako Mojich pravých 

predstaviteľov, nie je pozorovanie rôznych vonkajších znamení alebo nebeských 

udalostí, či akýchkoľvek znamení a udalostí, ktoré sa odohrávajú v každom 

jednotlivom čase, ale pokračovanie v sprístupňovaní Môjho Nového Zjavenia 

všetkým prostredníctvom príkladov, ilustrácií a demonštrácií jeho princípov vo 

vašich vlastných zosobnených a individualizovaných životoch. Ak to budete robiť, 

také znamenia, udalosti, diania či čokoľvek, nebudú mať na vás a na vaše poslanie 

v tomto ohľade žiadny dopad alebo vplyv. Bolo by teda dobré nemárniť svoj čas a 

energiu zaoberaním sa ktorýmikoľvek z nich. 

Škodlivosť ultrafialových slnečných lúčov pre ľudský život a zväčšenie ozónovej 

diery je odrazom sebazničujúcich tendencií negatívneho stavu. Neživotu 

negatívneho stavu a ľudskému neživotu je vlastný duchovne, duševne, fyzicky a 

geneticky hlboko zakorenený kód, ktorý tomu neživotu zabraňuje v jeho večnom 

trvaní. Ako ten neživot plynie svojím smerom, postupne a pomaly, ako plní svoj 

účel a cieľ, kvôli ktorému bolo dovolené, aby bol vôbec vynájdený, aktivovaný, 

nastolený a manifestovaný, ten kód aktivuje svoj naprogramovaný obsah takým 

spôsobom, ktorý spôsobuje eróziu takéhoto neživota a ľudského neživota, a 

v dôsledku toho spôsobuje dospievanie k jeho definitívnemu večnému koncu. Nech 

je všetkým čitateľom týchto Dialógov známe, že pred vynájdením, aktiváciou, 

nastolením a manifestáciou neživota negatívneho stavu a ľudského neživota sme sa 
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my všetci, ktorých sa toto dovolenie a proces týka, dohodli, že v nich bude 

implantovaný špeciálny kód, ktorý zabráni, aby čokoľvek z ich prirodzenosti trvalo 

nadobro a navždy. Len za takých podmienok bolo možné dovoliť, aby došlo 

k uskutočneniu sa čohokoľvek tej opovrhnutiahodnej a škodlivej povahy. Žiadne 

iné podmienky by neboli akceptovateľné. Inak by nikdy nemohla byť nastolená 

plnosť a kompletnosť pravého života pozitívneho stavu. 

Pokiaľ ide o súvis týchto astronomických udalostí s vašimi osobnými životmi, ako 

Mojich pravých predstaviteľov, možno ho nájsť v tom faktore, že ste potrebnými 

nositeľmi týchto dôležitých duchovných informácií, aby mohli byť neustále k 

dispozícii každému, kto je ochotný počuť a načúvať. V tomto zmysle, ako čítate 

tieto informácie obsiahnuté v tomto jednotlivom Dialógu, ako aj vo všetkých 

ostatných Dialógoch, ako aj v celom Mojom Novom Zjavení, tieto informácie sa 

registrujú vo všetkých sentientných mysliach nachádzajúcich sa v negatívnom 

stave a sprístupňujú sa všetkým ľudským sentientným mysliam. Také informácie 

možno považovať za prípravné štádium na to, aby si každý v doméne negatívneho 

stavu a v ľudskom neživote uvedomil, že to, čo majú a aký druh neživota vedú, 

nemá žiadnu šancu trvať naveky, nech urobia alebo neurobia čokoľvek. Toto 

uvedomenie možno považovať za prvý krok k aktivácii túžby v nich vzdať sa 

niečoho — v tomto prípade ich druhu pseudo-života — čo nemá nijakú možnosť 

trvať naveky. Preto ich to bude motivovať, aby vyhľadali nejaký iný spôsob života, 

ktorý má takú možnosť. A, logicky povedané, pretože len pravý život pozitívneho 

stavu má takú možnosť, budú sa snažiť vyhľadať pravý život pozitívneho stavu, 

procesom konverzie do neho. Kód, ktorý je v nich implantovaný, len čo o ňom 

budú vedieť, sa v tomto ohľade stane motivačným faktorom pre ich konverziu do 

pozitívneho stavu. A toto je spôsob, akým také astronomické fenomény ako 

ultrafialové slnečné lúče a ozónové vrstvy a vaše uvedomenie si ich pravého 

významu a súvzťažností slúžia tomuto účelu. 

V tomto časovom bode, Peter, by Som navrhoval pre dnešok skončiť. Ako vieš, 

Lucyin a tvoj fyzický stav ešte stále zďaleka nie je taký, aký má byť. Daj si teda 

opäť dlhšiu prestávku, alebo si ju daj dovtedy, kým k tebe neprídu nejaké dôležité 

otázky multivesmírneho významu. Takže zatiaľ — ak to bude potrebné a nutné. 

Peter: Veľmi si cením všetky tieto informácie, ktoré Si nám tak láskavo 

sprístupnil. 
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Sto Tridsiaty Deviaty Dialóg 

12. mája 2000 

Peter: Krátko nato, ako som dokončil zaznamenávanie 138. Dialógu, som dostal 

normálnou poštou list od môjho brata Ivana, v ktorom Ti predkladá k úvahe štyri 

otázky. Trocha neskôr v ten istý deň som dostal e-mailom jednu otázku od Petry z 

Českej republiky. Znamená to, že by sme mali viesť dialóg napriek tomu, že bolo 

na konci 138. Dialógu uvedené, aby sme si urobili dlhšiu prestávku? Samozrejme, 

ako vždy, ak nám chceš Ty dnes ráno niečo oznámiť, predtým ako odpovieš na 

uvedené otázky, budem viac než šťastný, ak Ti budem môcť prenechať slovo. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, znamená, a preto je teraz vhodné pokračovať v 

našich dialógoch. Kým ťa však poprosím, aby si sformuloval spomenuté štyri 

otázky v mene svojho brata Ivana a jednu otázku v mene Petry, chcel by Som 

krátko spomenúť niečo iné. Od obdobia Tvojej ťažkej skúšky, Peter, a počas toho, 

keď sa v tom procese rozhodovalo o výsledku tvojho fyzického stavu v tom 

zmysle, či by si mal alebo nemal byť odvolaný z planéty Nula, si sa do istej miery 

zaoberal otázkou týkajúcou sa osudu dialógov a čo sa stane, keby si bol niekedy v 

priebehu dohľadnej budúcnosti odvolaný. Hoci toto je niečo, čo môže byť 

považované za predvídanie budúcnosti, napriek tomu vám o tom možno poskytnúť 

nejaké obecné predstavy, i keď nie v tom zmysle, čo sa stane alebo nestane, ale v 

tom zmysle, či pretrvá potreba pokračovať v dialógoch prostredníctvom niekoho 

iného alebo nie. 

Kvôli pozícii a špecifickej role, Peter, ktorú ako transmiter Môjho Nového 

Zjavenia máš, môže vedenie našich dialógov — ak to bude potrebné a možné — 

pokračovať, pokiaľ si na planéte Nula vo fyzickej forme a pokiaľ nám sú alebo 

budú predkladané nejaké otázky multivesmírnej dôležitosti. Duchovná klíma a 

charakter posunu, ktoré sú v účinnosti alebo ktoré budú v účinnosti počas tvojej 

prítomnosti na planéte Nula, môžu byť prospešné pre tento typ dialógov. Okamih 

tvojho odvolania z planéty Nula však bude okamihom začiatku úplne iného 

duchovného stavu a situácie a nového duchovného posunu, ktorý bude potrebný 

alebo ktorý bude v tom čase pripravený uskutočniť sa. Hoci by charakter a povahu 

toho stavu, situácie a posunu bolo predčasné zjaviť, napriek tomu možno so 

stopercentnou istotou povedať, že také dialógy, aké vedieme teraz, už nebudú 

vhodné alebo potrebné. Duchovná klíma tej doby bude úplne iná, nie prospešná pre 

také dialógy. Preto nečakaj, že bude určený niekto ďalší, aby pokračoval v takých 

dialógoch. 

Z pohľadu týchto faktov, Peter, keby po tvojom odchode z planéty Nula niekto 

prišiel a tvrdil, že mu/jej bola pridelená taká rola, bol by to jasný podvod zo strany 

takého jednotlivca a on alebo ona by bol pod vplyvom renegátov. Pamätajte si to, 

prosím, a nenechajte sa oklamať žiadnymi takými možnými tvrdeniami! Dá sa 

očakávať, že sily negatívneho stavu (renegáti) sa budú pokúšať prezentovať alebo 
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predstaviť niekoho, samozrejme pod Mojím Menom, kto by si mohol uplatňovať 

také nároky, aby skazil, znečistil, poškvrnil a otrávil čistotu všetkých myšlienok 

Môjho Nového Zjavenia. Pomocou úvodných poznámok tohto jednotlivého 

Dialógu ste upozornení na takú možnosť a ste pripravovaní na to, že by sa niečo 

také mohlo stať po Petrovom odchode z planéty Nula. 

Počas toho obdobia by mohla byť duchovná klíma a situácia taká, že by si od vás, 

ktorí by ste zostali, vyžadovala, aby ste skutočne kládli vaše vlastné otázky a 

dostali vaše vlastné odpovede bez akéhokoľvek sprostredkovateľa v tomto ohľade. 

To by znamenalo, že otázky multivesmírnej dôležitosti boli pre tieto i tamtie časy 

patrične zodpovedané a že pokračovať v ich kladení by neslúžilo požadovanému 

účelu. V tomto prípade by došlo k úplnému posunu k individualizovanej a 

zosobnenej situácii a odpovede na ne by boli poskytnuté každému konkrétnemu 

jednotlivcovi v jeho/jej stave zvnútornenia alebo v akomkoľvek stave, ktorý by si 

mohol/mohla za týmto účelom navodiť. Okrem toho, a čo je najdôležitejšie, v tom 

čase bude v životoch Mojich pravých predstaviteľov na planéte Nula perióda plnej 

a kompletnej realizácie všetkého — čo bolo a bude v nastávajúcich dňoch zjavené 

v Mojom Novom Zjavení všeobecne — v procese svojej najplnšej možnej 

ilustrácie a demonštrácie. Súčasne, čokoľvek, čo bude ktokoľvek prijímať počas 

procesu svojho vlastného kladenia otázok, nech bude mať na také kladenie 

k dispozícii akýkoľvek spôsob, pravdivosť obsahu akýchkoľvek prijatých odpovedí 

bude musieť byť vždy porovnaná a overená podľa obsahu princípov a ideí Môjho 

Nového Zjavenia. Pokiaľ by bol zistený akýkoľvek nesúlad s týmito princípmi a 

ideami, znamenalo by to, že odpovede na jeho/jej otázky prichádzajú z 

podvodného zdroja. Naproti tomu, ak by sa s nimi plne zhodovali, bude to svedčiť, 

že také odpovede prichádzajú odo Mňa. Ako teda vidíte, Moje Nové Zjavenie a to, 

čo obsahuje, bude aj v tom čase pôsobiť ako prostriedok bezpečnostných kontrol. 

Žiadne iné prostriedky na také kontroly, okrem vašej intuície, nebudú v tom čase 

k dispozícii. 

Počas toho obdobia by sa po intuitívnom opätovnom uistení sa o pravdivosti 

prijatých odpovedí na vaše vlastné osobné a individuálne otázky bolo možné o 

niektoré aspekty tých odpovedí podeliť medzi sebou — Mojimi pravými 

predstaviteľmi. Pravdaže, ako vždy, iba ak sa o ne rozhodnete podeliť na základe 

vašej vlastnej slobodnej vôle a voľby a len ak vám Ja naznačím, že by bolo 

užitočné a vhodné, aby došlo k takému zdieľaniu. Je však celkom možné, že 

väčšina prijatých odpovedí bude mať úplne súkromnú a dôvernú konotáciu, 

neprijateľnú pre zdieľanie s nikým, pretože to bude medzi Mnou a vami. A toto je 

všetko, o čom Som chcel teraz hovoriť. V tomto momente, Peter, môžeš 

pokračovať a formulovať Ivanove a Petrine otázky. 

Peter: Veľmi pekne Ti ďakujem za túto pripomienku. Ivan má štyri nasledovné 

otázky: 1) Swedenborg opísal obyvateľov všetkých vtedy známych planét. 

Domnievam sa, že on ,videl‘ nie planéty nášho fyzického (pseudo) vesmíru. Čo teda 

skutočne videl? 2) Swedenborg rozlišuje tri kráľovstvá: nebeské, duchovné a 
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prírodné. Cez všetky tieto plynie božskosť... V nebeskom kráľovstve sa anjeli javia 

ako nahé deti a všetko je ,vybudované‘ z dreva. V duchovnom kráľovstve je vidieť 

zlato, atď. Sú tieto informácie ešte stále platné? 3) Čo si máme myslieť o 

skutočnosti, že Evanjeliá opisujú udalosti zmŕtvychvstania rozdielne? V Matúšovi 

(28:16-17): „Potom jedenásť učeníkov odišlo do Galilei na vrch, ktorý im Ježiš 

určil. A keď Ho uvideli, vzdali Mu úctu; ale niektorí pochybovali.“ Lukáš 

nespomína Galileu. Čítame (Lukáš 24:50-51): „A viedol ich až k Betánii, dvihol 

Svoje ruky a žehnal im. Vtedy, keď im žehnal, oddelil sa od nich a bol unášaný 

hore do neba.“ 4) Domnieval som sa, že slovo ,Boh‘ bolo akýmsi označením 

profesie alebo povolania... Ako funkcia Tvorcu, Spasiteľa, Vykupiteľa... Niekto by 

povedal: „Hlavným povolaním Pána Ježiša Krista je byť Jediným Bohom.“ Bežne 

je ťažké používať „SOM, KTORÝ/KTORÁ SOM.“ Medzi obyčajnými ľuďmi by som 

radšej hovoril o „Božskej Prozreteľnosti“, vyhýbajúc sa braniu Stvoriteľovho 

mena ,nadarmo‘. Je to tak v poriadku? Koniec Ivanových otázok. Petrina otázka 

znie nasledovne: Ak sentientné entity v pozitívnom stave zažívajú nepretržite vo 

svojich životoch nejaké obohacovania, nové poznanie a iné progresívne stavy, 

môžeš Ty, Pán Ježiš Kristus — pretože máš Absolútne Poznanie a Vedomosti o 

všetkom — zažiť a získať poznanie niečoho nového? Máš potrebu alebo môžeš 

obohatiť Svoj Absolútny Život? Toto je zaujímavá otázka. Koniec otázok. Máš 

slovo. 

Pán Ježiš Kristus: Budeme sa týmto otázkam venovať v poradí, v akom prišli. 

Začnime Ivanovou otázkou číslo jeden. Čo vlastne Swedenborg videl? Po prvé, vo 

väčšine prípadov hovoril s duchmi príslušných planét, veľmi zriedka s ich 

skutočnými prírodnými obyvateľmi. Po druhé, vtedy bolo duchovne predčasné, aby 

Swedenborg a všetci ostatní vedeli o existencii Zóny Vymiestnenia a že táto Zóna 

je odrazom usporiadania nebeských telies podľa toho, ako je to v pravom fyzickom 

alebo prírodnom vesmíre. Preto, ak napríklad Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, 

Saturn, Urán, Neptún, Pluto a všetky ich príslušné mesiace alebo akékoľvek iné 

nebeské telesá existujú v pravom prírodnom vesmíre, v tom prípade sa tie isté 

planéty a všetko ostatné budú vyskytovať v takom istom usporiadaní v Zóne 

Vymiestnenia. Inými slovami, táto Zóna je paralelná/obdobná s pravým vesmírom. 

Touto paralelnosťou sa ale táto podobnosť končí. Tá prirodzenosť, usporiadanie, 

účel, cieľ a štruktúra sú diametrálne odlišné. Zatiaľ čo v pravom prírodnom alebo 

fyzickom vesmíre slúži všetko nejakému dôležitému tvorivému, konštruktívnemu a 

všeobecne pozitívnemu účelu, v Zóne Vymiestnenia je tendenciou byť v protiklade 

k takej štruktúre. Namiesto toho je v nej všetko zamerané na negatívny účel. 

Nuž, ako si pamätáš z predošlých Dialógov, každé nebeské teleso je riadené a 

regulované kvalitou prirodzenosti, štruktúry a dynamiky sentientných myslí. 

Akékoľvek planetárne podmienky, bez ohľadu na to, aké sú, sú odrazom stavov, 

procesov, charakteru, štruktúry a dynamiky sentientných myslí tak v ich súhrne, 

ako aj v ich jednotlivostiach. Vnemové, zmyslové, fyzické, mentálne/duševné a 

duchovné orgány takých sentientných myslí sú plne prispôsobené tomu, aby 
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rozlišovali a riadili všetko, čo sa na akejkoľvek takej planéte vyskytuje. Tento 

riadiaci proces vzniká v duchovnej mysli a prostredníctvom vnútornej mysle je 

vonkajšou mysľou uskutočňovaný. Z tohto pohľadu môžete povedať, že duchovia 

riadia a regulujú každú jednu planétu alebo akékoľvek nebeské teleso, pretože to 

robia z pozície svojej duchovnej mysle. Preto teda meno ,duchovia‘. 

V Zóne Vymiestnenia platí to isté pravidlo. Duchovia alebo ich pseudo-duchovné 

mysle riadia a ovládajú všetky príslušné planéty a nebeské telesá celej Zóny 

Vymiestnenia. A pretože každá taká planéta odzrkadľuje prirodzenosť, štruktúru, 

dynamiku, stavy, procesy a rozpoloženia tej mysle, jej podmienky budú presne také 

isté ako rozpoloženie tej mysle. Takže, zatiaľ čo v pravom Stvorení je každá jedna 

planéta viditeľne obývaná sentientnými entitami, ktoré sú čisto pozitívnej a dobrej 

prirodzenosti, v Zóne Vymiestnenia je každá jedna taká planéta obývaná duchmi 

negatívnej a zlej prirodzenosti. Preto sa v Zóne Vymiestnenia, ako aj vo vašej 

slnečnej sústave také planéty, s výnimkou vašej planéty, javia byť nielen 

neobývané žiadnou životnou formou, ale majú kataklizmatické podmienky alebo 

také podmienky, ktoré nie sú z hľadiska ľudského života (neživota) schopné niesť 

vôbec žiadny život. Toto je však len ilúziou ľudskej mysle. S ľudskou mysľou je 

ten problém, že s jej štrukturálnou konštitúciou a s konštrukciou všetkých jej 

nástrojov, prostriedkov a zmyslových a vnemových orgánov je schopná vnímať 

alebo cítiť len to, čo je súčasťou jej prirodzenosti, štruktúry, dynamiky, stavov, 

procesov a rozpoložení. Všetko, čo je nad alebo mimo týchto prostriedkov jej 

pozorovania alebo vnímania, je mimo jej schopnosti vidieť alebo rozpoznať, čo je 

skutočne tam vonku, alebo v tomto prípade na iných planétach. Na tých planétach 

vidia ľudia len to, čo im ich vnemové a zmyslové nástroje, orgány a prostriedky 

umožňujú vidieť. Z tej pozície vidia len vonkajšie kataklizmatické podmienky bez 

akéhokoľvek života. Mimo nich nie sú schopní nič vidieť. 

Okrem toho, spôsob, akým ľudská myseľ definuje život, je obmedzený na to, čo 

ľudia považujú za život. Pretože ľudský život nie je pravý život (bol definovaný 

ako neživot), nie je schopný postulovať možnosť nejakého iného typu života, alebo 

život za nejakých iných duchovných, mentálnych, fyzických, biologických, 

chemických, fyziologických a environmentálnych podmienok, než aké majú alebo 

zažívajú ľudia. Z toho hľadiska, a pretože pri im dostupných metódach a 

prostriedkoch pozorovania nie sú schopní predstaviť si možnosť, že životu by sa 

mohlo dariť a že by sa mohol prejavovať v nejakých iných podmienkach, úplne 

odlišných a im nepochopiteľných, usudzujú, že na iných planétach, ktoré 

nepreukazujú tie isté charakteristické vlastnosti, ako má ich planéta, nemôže žiadny 

život existovať. Ľudia si nedokážu predstaviť myšlienku, že životu sa môže dariť a 

že sa môže prejavovať napríklad na Merkúre, ktorého teplota ďaleko prevyšuje 

teplotu, ktorá by mohla umožňovať život spôsobom, akým sa prejavuje ľudský 

život (neživot); alebo na Plute, ktorého teplota sa môže priblížiť takmer absolútnej 

nule. A predsa, pretože každá planéta, bez ohľadu na jej podmienky alebo formu 

— pozorovateľné ľudskými nástrojmi a prostriedkami — je ovládaná a riadená 
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živými duchmi alebo sentientnými entitami, také planéty sú plne obývané 

sentientnými entitami, ktoré nielenže umožňujú také planetárne podmienky, no tie 

sú pre ne potrebné, aby splnili účel a zámer, kvôli ktorému také planéty obývajú. 

Z tohto vysvetlenia preto môžete vyvodiť, že všetky planéty vašej slnečnej sústavy, 

rovnako ako všetky planéty v celom Stvorení a pseudo-stvorení, sú plne obývané 

sentientnými entitami. To, že ich ľudia nie sú schopní vidieť, alebo že vidia len 

niečo, čo podľa ich obmedzeného a obmedzujúceho pohľadu alebo vnímania nie je 

schopné niesť ich typ života, je úplne iným príbehom. V skutočnosti boli takým 

spôsobom štrukturálne naprojektovaní, aby neboli schopní vidieť alebo vnímať nič 

tej povahy na iných planétach. Ako vidíte, pôvodne bolo nutné ľudí podvodom 

presvedčiť, že ich druh života na prírodnej alebo fyzickej úrovni je jediný možný 

život a že žiadny iný typ života nemôže alebo nedokáže jestvovať. Preto boli ľudia 

dohnaní a podvodom privedení k presvedčeniu, že sú veľmi špeciálni a jediní 

možní, a preto je typ života, ktorý majú, najžiaducejší, najkrajší a najobľúbenejší v 

celom vesmíre. Tento úskok bol nevyhnutný, aby bol umožnený ľudský život. 

Keby mali ľudia hmatateľné zážitky bytia a existencie nejakých iných typov a 

foriem sentientného života, než to, čo majú, alebo než je to, čím sú, alebo keby boli 

schopní vidieť alebo pozorovať, ako sentientný život prekvitá napríklad na 

Merkúre alebo na Plute, alebo na nejakej inej planéte; alebo keby na základe 

takých zážitkov zistili, že ich život v skutočnosti nie je pravým životom, v tom 

prípade by nikdy nesúhlasili s tým, že budú v ľudskom živote (neživote). V tom 

prípade by sa nemohol uskutočniť experiment s neživotom za účelom jeho 

porovnania s pravým životom. Keby sa toto stalo, všetky sentientné mysle by boli 

sužované otázkami, na ktoré by neboli dané odpovede. Ako by ste mohli za takých 

nepriaznivých podmienok nastoliť plnosť a kompletnosť pravého života 

pozitívneho stavu? 

Čo to teda vtedy vnímal Swedenborg? Pretože by vtedy nebolo prospešné a 

duchovne vhodné odhaliť niečo z vyššie popísanej situácie, Swedenborgovi bolo 

dovolené komunikovať s duchmi planét pravého fyzického vesmíru, ale nie s 

duchmi pseudo-vesmíru alebo Zóny Vymiestnenia. Preto boli tie planéty vo 

väčšine prípadov obývané pozitívnymi druhmi sentientných entít. A pretože ich 

planéty odzrkadľovali pozitívnosť a dobrotu ich obyvateľov, na žiadnej z nich 

nepanovali podmienky, aké vidieť napríklad na planétach vašej slnečnej sústavy. 

Vtedy boli zaznamenané len isté drobné podobnosti. Aj keby sa však mal 

Swedenborg rozprávať s duchmi planét Zóny Vymiestnenia, kvôli jeho 

špeciálnemu obdareniu, ktoré mal odo Mňa, pomocou ktorého bol schopný 

presiahnuť svoje obmedzené a obmedzujúce ľudské vnemové schopnosti, ešte stále 

by bol schopný vidieť, že tie planéty boli plne obývané sentientnými entitami so 

všemožnými vonkajšími stavbami, mestami, obcami atď. Tak či onak by teda jeho 

vnímanie bolo správne, hoci z pozície vašich astronomických pozorovacích 

prístrojov by boli všetky také tvrdenia vyvrátené, pretože tieto prístroje alebo 

prostriedky nie sú schopné objaviť nič viac než akési inferno, alebo večný ľad, 
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neschopné niesť akékoľvek životné formy. Ako z týchto zrejmých faktov vidíte, 

nikdy sa nemôžete spoliehať na to, čo sú vám schopné poskytnúť vaše zmyslové 

orgány, ako aj zariadenia a nástroje vášho takzvaného vedeckého pozorovania. 

Môžu byť veľmi klamlivé. 

Na druhej strane, nezabúdajte, čo bolo povedané o týchto záležitostiach v Novom 

Zjavení Pána Ježiša Krista. Existuje veľa reflexií každej kompaktnej duchovnej, 

mentálnej/duševnej alebo fyzickej planéty a/alebo nebeskej entity. Okrem toho, 

existuje mnoho paralelných vesmírov, ktoré majú tie isté typy planét, slnečných 

sústav, galaxií a ich rôznych nebeských telies. Ak by ste na niektorých z nich 

neboli schopní vidieť žiadne životné formy (hoci by tam boli!), nutne to 

neznamená, že by ste nemohli vidieť prekvitať život na niektorých iných. Pretože 

tie planéty, na ktorých ste schopní vidieť prekvitať sentientné životné formy, sú 

štrukturálne rovnaké ako ich pôvodné kompaktné planéty, museli by ste logicky 

usúdiť, že sú všetky obývané, napriek faktu, že ich sentientných obyvateľov 

nedokážete vidieť svojím fyzickým zrakom alebo čímkoľvek, čím by ste sa na nich 

pokúšali pozerať. Prosím vás teda, aby ste sa nikdy neobmedzovali vo svojom 

poznaní na niečo, čo je tak obmedzené a obmedzujúce ako vaše percepčné 

zmyslové orgány a všetky nástroje a zariadenia konštruované na báze charakteru, 

štruktúry a dynamiky tých orgánov. Žiaľ, presne toto ľudská veda pri svojich 

výskumoch robí. 

Venujme sa teraz Ivanovej druhej otázke. Odpoveď na túto otázku by sa mala dať 

vydedukovať zo všetkého, čo bolo zatiaľ zjavené v Mojom Novom Zjavení. Ako 

vieš, v Swedenborgových časoch Moja Nová Prirodzenosť ešte neexistovala. Z 

toho dôvodu jestvovala nepretržitá separácia Mňa ako Ježiša Krista od toho, čo sa 

volalo Boh — Otec. Táto separácia, ktorá jestvovala odvtedy, ako bolo Stvorenie 

stvorené do svojho procesu, určovala štrukturálnu koncepciu Stvorenia. 

Nezabúdajte, že vtedy, kým nevstúpila do Absolútneho Bytia a Absolútnej 

Existencie Moja Nová Prirodzenosť, Ja, ako jediný Boh, som bol na úplne inej 

úrovni vnímania a vzťahu k Svojmu Stvoreniu, než je tomu teraz alebo po Mojom 

získaní Mojej Novej Prirodzenosti. Táto situácia si vyžadovala, aby boli všetky 

dimenzie Môjho Stvorenia umiestnené v diskrétnej modalite svojho bytia a 

existencie a aby sa akékoľvek interakcie medzi nimi uskutočňovali pomocou 

duchovných súvzťažností. Aby sa ilustrovali a demonštrovali rôzne rozdielne 

aspekty Mojej Absolútnej Sentientnej Mysle, Moje Stvorenie postupovalo, po prvé, 

z Mojej Absolútnej Duchovnej Mysle, dajúc vznik nebeskému kráľovstvu, 

ovládanému a riadenému princípmi dobroty z lásky; po druhé, postupovalo z Mojej 

Absolútnej Vnútornej Mysle, dajúc vznik duchovnému kráľovstvu, ovládanému a 

riadenému pomocou pravdy z múdrosti; a po tretie, postupovalo z Mojej 

Absolútnej Vonkajšej Mysle, dajúc vznik prírodnému kráľovstvu, ovládanému a 

riadenému vierou z pravdy pomocou jej múdrosti, a pozitívnymi skutkami z dobra 

pomocou jeho lásky. 
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Kvôli takému rozlíšeniu, ako aj kvôli odzrkadleniu štrukturálnej koncepcie 

relatívnej sentientnej mysle, ktorej vzorom bola Štruktúra a Prirodzenosť Mojej 

Absolútnej Sentientnej Mysle, bolo spočiatku nutné dať tieto kráľovstvá do vyššie 

spomenutej diskrétnej modality ich bytia a existencie. Vnútri sféry a atmosféry ich 

vplyvu si zriadili svoj vlastný jedinečný spôsob života. Ten spôsob bol prenesený 

ku všetkým pomocou duchovných súvzťažností, ktoré určili funkciu rôznych 

vonkajších objektov, ktorými sa sentientné entity obklopili. Ak teda napríklad v 

nebeskom kráľovstve žili všetky sentientné entity v láske ich dobroty a v 

nevinnosti ich života, v tom prípade by funkcia ich vonkajších objektov 

odzrkadľovala takú situáciu. Pretože napríklad drevo malo túto jednotlivú 

súvzťažnosť, všetko okolo nich bolo vybudované z dreva. Súčasne, ak žili v 

nevinnosti svojho života a ak sa táto nevinnosť nejako týkala takzvaného detstva, v 

tom prípade by sa z diaľky javili ako deti; hoci z tesnej blízkosti by ich bolo vidieť 

v ich pravej, dospelej forme. A to isté platilo ohľadom duchovného a prírodného 

kráľovstva. Každé z nich malo svoje vlastné duchovné súvzťažnosti, ktoré sa 

odrážali vo funkcii, ktorú pripisovali svojim vonkajším objektom (napríklad zlato 

súvzťažilo s pravdou múdrosti, tak ako bronz súvzťažil s vierou tej pravdy, atď.). 

Získaním a trvalým ustanovením Mojej Novej Prirodzenosti a sprístupnením 

Môjho Nového Zjavenia a stvorením Nového Vesmíru však nič nezostalo také isté, 

aké to bývalo v časoch Swedenborga. Z toho dôvodu také rozdelenie, aké videl a 

opísal on, hoci bolo v jeho časoch správne a pravdivé, už nie je aktuálne. Ako vieš, 

Meno ,Pán Ježiš Kristus‘ značí, medzi mnohým iným, úplnú Absolútnu Integráciu, 

Zjednotenie a Jednotu v bezprostrednej a hmatateľnej kondícii a stave. Táto 

situácia sa plne odráža v prirodzenosti a štruktúre Nového Vesmíru v jeho 

relatívnych podmienkach. Kvôli tejto novej situácii boli predošlá separácia, 

izolácia a do seba uzatvorené pomery každého spomenutého kráľovstva zrušené a 

bol medzi nimi zavedený nový životný štýl. Tento životný štýl plne odráža stav 

integrácie, zjednotenia a jednoty všetkých a všetkého vnútri domény pravého 

Stvorenia. Napokon, ak život Stvorenia Absolútne závisí od Môjho Absolútneho 

Života, v tom prípade všetko, čo sa stane vo Mne, je okamžite prenesené a má 

následný dopad na stav, podmienky a proces celého Stvorenia. Adekvátne sa mení 

všetko v Mojom Stvorení, aby to odzrkadľovalo túto situáciu vo Mne. V dôsledku 

tejto novej situácie sa teda také veci ako ,drevo‘, ,zlato‘, ,deti‘ atď., už viac 

nevyskytujú ako výlučná vlastnosť toho-ktorého príslušného kráľovstva. Môžu sa 

vyskytnúť súčasne na akejkoľvek úrovni, ak je to potrebné a nutné a ak si to ich 

páni — príslušné sentientné entity — zvolia. Napokon, takéto veci sú iba 

projekciou stavu ich sentientnej mysle. Nič viac im nemožno pripísať. 

Venujme sa teraz Ivanovej tretej otázke. Odpoveď na túto otázku má hlboký 

duchovný, mystický a filozofický význam. Existuje nejaké protirečenie medzi 

dvoma citovanými textami? Problémom vášho vnímania obsahu a významu dvoch 

citovaných textov je to, že máte tendenciu brať ich doslovne z pohľadu ich 

fyzického značenia/miesta. Ak  súhlasíte s tým, že všetko, čo je uvedené v štyroch 
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Evanjeliách, bolo zaznamenané v jazyku čistých duchovných súvzťažností a že 

každé jednotlivé slovo, každá bodka má nejaký dôležitý duchovný význam, potom 

v tom prípade sa musíte pozerať nie na doslovné miesto, na ktorom sa odohrala 

príhoda Môjho odchodu z planéty Nula, ale na to, s čím tie dve miesta duchovne 

súvzťažia. 

Ako viete, kresťanská Biblia obsahuje iba štyri spomenuté Evanjeliá. Existovalo 

však veľmi mnoho ďalších evanjelií, napísaných v rôznych dobách po Mojom 

odchode z planéty Nula. Prečo je to tak? Moja Božská Prozreteľnosť zabezpečila, 

že iba tie evanjeliá boli zahrnuté v Biblii, ktoré sa tým či oným spôsobom 

zaoberajú Mojou smrťou a vzkriesením. Tieto dve príhody majú ústredný a 

najdôležitejší mystický, duchovný a doslovný význam v kresťanskej náuke. Všetky 

ostatné evanjeliá buď nespomínajú tieto fakty, alebo popierajú, že sa prihodili. 

Zoberte si napríklad Evanjelium podľa Tomáša. Jeho obsah je obmedzený výlučne 

na Moju výučbu alebo výroky, bez opisu akýchkoľvek ďalších príhod, ktoré 

sprevádzali tú výučbu. Tomáš sa nezaujímal o zaznamenanie niečoho, čo Som robil 

alebo čo sa Mi prihodilo, len o to, čo Som povedal, alebo čo si myslel, že Som 

povedal. Preto slová jeho Evanjelia neobsahujú duchovné súvzťažnosti. Naproti 

tomu, Evanjelium podľa Márie Magdalény bolo ukryté pred neskoršími kresťanmi, 

pretože tí založili svoju duchovnú náuku na Pavlových epištolách. Ako viete, z 

Pavlovho pohľadu žena nemá v cirkvi žiadne miesto a nie je jej dovolené vyjadriť 

svoju mienku, len sa vo všetkých duchovných záležitostiach spoliehať na 

informácie svojho manžela. A musí sa ho pýtať doma, v súkromí, a nie na 

cirkevnej pôde. Preto, nakoľko Evanjelium Márie Magdalény odráža silné vedúce 

postavenie žien, pokiaľ ide o duchovné a akékoľvek iné záležitosti a život 

všeobecne, vodcovia kresťanskej cirkvi vyňali jej evanjelium z kanonizovaných 

verzií štyroch Evanjelií. 

Potom máte takzvané Evanjelium Pravdy (autor neznámy). Okrem toho máte 

mnohé takzvané gnostické evanjeliá. Tieto evanjeliá obsahujú priveľa skreslení a 

lží, týkajúcich sa Môjho života a práce na planéte Nula. Pritom sa nezaoberajú 

Mojou smrťou a vzkriesením, alebo jednoducho popierajú, že sa vôbec stali. A 

predsa, keby Som nezomrel a následne nevstal z mŕtvych, v tom prípade by Som 

nemohol vstúpiť do všetkých Pekiel a rôznych oblastí Zóny Vymiestnenia a 

nastoliť tam podmienky pre ich budúce spasenie, ako aj pre ovládnutie a kontrolu 

všetkého v negatívnom stave vo všeobecnosti. Na druhej strane, keby Som mal 

zostať mŕtvy a nemal prejsť procesom vzkriesenia, naveky znovu ožijúc, nielenže 

by nikto v negatívnom stave nemohol byť spasený, ale zahynul by aj celý pozitívny 

stav a Moje Stvorenie celkovo. Keby Som zostal mŕtvy, znamenalo by to, že 

negatívny stav vyhral v celom rozsahu, a nielen lokálne alebo na planéte Nula, a 

ovládol by celé Moje Stvorenie. Pretože život všetkých a všetkého závisí od Môjho 

Absolútneho Života alebo od Môjho bytia Absolútne Nažive, bezo Mňa a Môjho 

Života by každý zahynul. Ako teda z týchto faktov vidíte, pre spásu všetkých bolo 

podstatné nielen to, aby Som zakúsil smrť, ale nevyhnutné najmä to, aby som vstal 
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z mŕtvych a stal sa večne živým v Absolútnom zmysle. Táto okolnosť obsahuje 

celé tajomstvo Mojich Skutkov Spásy. 

Nuž, ako si pamätáte z Dialógu 78 v prvom diele týchto Dialógov, štyri Evanjeliá 

zaujímajú pri svojom opise Môjho života a práce na planéte Nula rozličný uhol 

pohľadu alebo pozíciu, z ktorých interpretujú všetko, čo sa týka Mňa a všetkých 

duchovných záležitostí. Aby Som vám to pripomenul: Jánova pozícia bola 

z východu, Matúšova pozícia bola z juhu, Lukášova pozícia bola zo západu a 

Markova pozícia bola zo severu. Duchovný význam tohto označenia bol 

vysvetlený v 78. Dialógu. Nebudeme to tu opakovať. Tieto rozdielne pozície 

stanovili potrebu umiestniť alebo opísať rôzne udalosti Môjho života, smrti a 

vzkriesenia v tak trocha odlišnej konotácii. Toto bolo urobené za účelom spustiť 

dôležité duchovné súvzťažnosti, ktoré by umožnili vybudovať isté dôležité 

duchovné podmienky majúce multivesmírny, nielen lokálny význam. 

Ako si si všimol vyššie, Matúš umiestňuje udalosť Môjho odchodu z planéty Nula 

na vrch v zemi Galilejskej. Lukáš hovorí o tom, že Som viedol Svojich učeníkov až 

k Betánii. Všimnite si slová ,až k‘. Marek neoznačuje žiadne konkrétne miesto, ale 

jednoducho uvádza, že Som sa zjavil Svojim učeníkom, a keď Som ich pokarhal, 

že nepochopili nič, čo sa týka Môjho poslania, a za ich nevieru a tvrdosť srdca, 

jednoducho Som od nich odišiel a išiel do neba. Ján obšírne hovorí o Mojich 

aktivitách po Mojom vzkriesení, ale vynecháva akékoľvek rozprávanie o mieste 

alebo o udalosti Môjho odchodu z planéty Nula. Žiadny z týchto opisov nie je 

učinený náhodou. Všetky majú hlboký duchovný význam, určený duchovnou 

pozíciou, z ktorej boli zaznamenané. V tomto zmysle môžete tie príhody 

interpretovať nasledovne: Slovo ,Galilea‘ súvzťaží so schopnosťou každého v 

negatívnom stave, kto nebol integrálnou súčasťou pozitívneho stavu, poznať a 

vlastniť Pravdu, a tým faktorom byť v Dobre. Ako teda vidíte, vôbec nikto nie je 

vylúčený z možnosti mať také poznanie a byť taký. Čo by sa skutočne stalo, keby 

niekto, nech sa nachádza kdekoľvek alebo v akomkoľvek stave, nebol schopný 

poznať túto Pravdu a byť Dobrý? V tom prípade by taký jedinec naveky nemohol 

byť spasený. Čo by sa stalo, keby také niečo bolo možné? Logicky povedané, v 

tom prípade by negatívny stav a jeho ľudský neživot nemohol byť eliminovaný a 

ani plnosť a kompletnosť pravého života pozitívneho stavu by nemohla byť 

aktivovaná — nikdy. 

Tým faktorom, že Moji učeníci išli do Galilei a stretli Ma tam, Som znovu 

zdôraznil dve veci: Vďaka Mojej smrti a vzkrieseniu boli na všetkých miestach a 

stavoch negatívneho stavu vytvorené podmienky (pamätajte, že Galilea sa 

nachádzala v pohanskej zemi, inak povedané, v negatívnom stave všeobecne, a nie 

v židovskej zemi, ktorá niesla duchovnú súvzťažnosť lokalizovaného pozitívneho 

stavu), ktoré by aktivovali schopnosť každého poznať a prijať Moju Pravdu, a na 

základe toho sa stať Dobrým z Lásky Mojej Múdrosti. To, že Som Svojim 

učeníkom na stretnutie sa so Mnou určil vrch a že tento sa nachádzal v strede 

Galilei, značí, že procesom Môjho vzkriesenia a podrobenia si negatívneho stavu a 
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ľudského neživota vo všetkých ich aspektoch, bez akejkoľvek výnimky a 

vylúčenia, Som natrvalo umiestnil všetky činitele pozitívneho stavu (vrch tu 

súvzťaží s pozitívnym stavom všeobecne, a nielen lokálne) doprostred negatívneho 

stavu, aby Som každému v negatívnom stave a ľudskom neživote zaistil trvalú 

príležitosť byť vyvedený von z negatívneho stavu a následne byť konvertovaný do 

pozitívneho stavu. Také podmienky by nemohli byť nastolené, keby Som nebol 

schopný zažiť smrť a následné vzkriesenie. Tieto podmienky boli závislé výhradne 

od týchto dvoch zážitkov, pomocou ktorých Som premohol, podrobil Si a prevzal 

kontrolu nad každým a všetkým v negatívnom stave a v ľudskom neživote. Ako si 

pamätáte, bez takých zážitkov, ktoré sú typickými ľudskými zážitkami, by Môj 

prístup k negatívnemu stavu mohol byť iba z pozície Môjho Absolútneho Stavu 

Lásky a Dobroty. Byť im vystavený za takých podmienok by zapríčinilo okamžitú 

anihiláciu každého a všetkého v negatívnom stave a v ľudskom neživote. Taký 

výsledok by bol nemysliteľný a odporujúci Mojej Absolútne Pozitívnej Absolútnej 

Prirodzenosti. Pokiaľ by taká vec bola vôbec možná, Moja Prirodzenosť by sa stala 

negatívnou, a v dôsledku toho by zahynul nielen každý a všetko v negatívnom 

stave a v ľudskom neživote, ale zahynul by aj každý a všetko v pozitívnom stave. 

Teraz, Lukášov opis umiestňuje Môj odchod až k Betánii. Toto je lokalita v tesnej 

blízkosti Jeruzalema, ktorá súvzťaží s nepravdami a zlami negatívneho stavu, 

reprezentovanými tým faktorom, že židovský národ Ma odmietol ako svojho 

Spasiteľa alebo Mesiáša. To, že Som priviedol Svojich učeníkov až k Betánii, 

znamená privedenie ich až k prapôvodnému rozpoloženiu, v ktorom vznikol 

negatívny stav so všetkými svojimi zlami a nepravdami. Inými slovami, aby bolo 

konečné, večné odstránenie negatívneho stavu a jeho ľudského neživota úspešné, 

bolo nutné vytvoriť vhodné podmienky v jadre, z ktorého vzišiel negatívny stav so 

svojím ľudským neživotom, ktoré by aktivovali v každom v tom jadre (v tomto 

prípade aj v pseudo-tvorcoch a následne aj v renegátoch) jeho schopnosť rozoznať 

a prijať Moju Pravdu a stať sa Dobrým alebo pozitívnym vo všeobecnosti. 

Pamätajte si, že dokonca ani v samotnom tom jadre alebo v zdroji pôvodu 

negatívneho stavu a ľudského neživota nebol/nie je nikto absolútne zlý alebo v 

absolútnych lžiach. Pomocou symboliky privedenia Mojich učeníkov až k 

Bethánii, odíduc odtiaľ do neba, Som prostredníctvom Svojej smrti a vzkriesenia 

nastolil v tom jadre pevné podmienky, ktoré budú schopné naveky vylúčiť 

akúkoľvek ďalšiu možnosť opätovnej aktivácie negatívneho stavu a jeho ľudského 

neživota. Tým faktorom bude súčasne každý v tom jadre schopný vidieť, 

rozpoznať a akceptovať Moju Pravdu a stať sa naveky pozitívnym a dobrým. 

Ako teda z tohto zjavenia vidíte, v oboch prípadoch (v Matúšovi i Lukášovi) sa 

zaoberáme presne tou istou situáciou, pokiaľ ide o negatívny stav a jeho ľudský 

neživot a ich konečné spasenie. V jednom prípade (Matúš) sa tento koncept týka 

každého v negatívnom stave; a v druhom prípade (Lukáš) sa týka samotného jadra 

alebo pôvodného zdroja negatívneho stavu. Preto, vidiac to z tejto náležitej 
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duchovnej perspektívy, nejestvuje medzi nimi žiadne protirečenie, pretože obidva 

sa zaoberajú situáciou v negatívnom stave a v ľudskom neživote. 

V Markovom prístupe, ktorý je prístupom severu alebo Pravdy Viery, ide o 

všeobsiahlosť, čo sa týka dopadu faktu Mojej smrti a vzkriesenia. V tomto prípade 

nie je daná prednosť žiadnemu konkrétnemu miestu alebo stavu, pretože Moje 

Spasenie má a bude mať všetko zahrnujúcu pôsobnosť. V tomto zmysle bude 

možnosť byť spasený daná nielen každému v negatívnom stave a v ľudskom 

neživote (ktorú oni všetci napokon využijú), ale zahrnuje tiež každého v 

pozitívnom stave, pretože bez Mojej smrti a vzkriesenia, ako dôsledku Môjho 

inkarnovania sa za tým účelom na planéte Nula, by napokon podľahli negatívnemu 

stavu a všetci by napokon duchovne zomreli, a v dôsledku toho by zomreli aj v 

absolútnom zmysle. Dôvod, prečo by po svojej duchovnej smrti zomreli aj v 

absolútnom zmysle, je ten, ako vieš, že nakoľko negatívny stav vznikol z relatívnej 

sentientnej mysle, súc tým faktorom relatívny len k relatívnemu, nemôže trvať 

navždy. Preto každý, kto by podľahol negatívnemu stavu, nemajúc žiadne 

prostriedky pre svoju spásu z neho alebo pre návrat späť do pozitívneho stavu, by 

napokon zomrel v absolútnom zmysle. Z tohto dôvodu sa Marek vyhýba zmienke o 

akomkoľvek určitom mieste, z ktorého došlo k Môjmu odchodu späť do neba. 

Jánov opis má ešte hlbší duchovný význam. Ako vieš, jeho Evanjelium nespomína 

nič o Mojom fyzickom odchode z planéty Nula alebo z negatívneho stavu vo 

všeobecnosti. Prečo je to tak? Pretože, duchovne povedané, nikdy Som planétu 

Nula a negatívny stav vo všeobecnosti neopustil. Hoci Som fyzicky skutočne 

odišiel, aby Som Sa opätovne zjednotil so Svojou Esenciou — Otcom, a v 

dôsledku toho získal Svoju Novú Prirodzenosť, duchovne Som nepretržite 

prítomný v ich doméne. Ako viete, pred Svojím vtelením sa na planétu Nula Som 

mohol byť v negatívnom stave a v ľudskom živote prítomný len sprostredkovane 

— cez niekoho iného. Predtým nebol k dispozícii priamy, bezprostredný a 

skúsenostný kontakt. Ako si pamätáte, taký kontakt by znamenal okamžitú 

anihiláciu každého a všetkého v negatívnom stave a v ľudskom neživote. 

Aby sa tomu zabránilo a aby sa vnútri domény negatívneho stavu a ľudského 

neživota vytvorili nanajvýš nutné podmienky pre to, aby bol v nich napokon každý 

spasený a privedený späť do pozitívneho stavu, bolo životne dôležité a nanajvýš 

podstatné, aby Som nad nimi prevzal vládu a kontrolu. Jediný možný spôsob, ako 

dosiahnuť toto prevzatie, bola inkarnácia na planétu Nula, Moja fyzická smrť a 

následné vzkriesenie. Pomocou tých dvoch faktorov boli nastolené podmienky, 

ktoré Mi umožňujú úplnú kontrolu a vládu nad nimi v absolútnom zmysle. Kvôli 

tejto situácii sa Moja prítomnosť v nich stala duchovným faktom a realitou. 

Odvtedy Som s nimi a v nich rovnako bezprostredne (a nielen sprostredkovane) 

prítomný ako s každým v pozitívnom stave. V tomto ohľade už viac neexistuje 

medzi nimi žiadny rozdiel (čo sa týka Mojej prítomnosti a kontroly). V tomto 

zmysle Som teda nikdy neopustil planétu Nula alebo negatívny stav a Moja 

prítomnosť so všetkými, ktorí sa tam nachádzajú, je nepretržite zaistená dovtedy, 
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kým im je dovolené pokračovať v ich neživote. Tá Moja prítomnosť bude viesť k 

ich výslednej konverzii do pozitívneho stavu. Toto je dôvod, prečo Ján nič 

nespomenul o Mojom odchode z planéty Nula. Každého bolo treba uistiť, že Som 

priamo duchovne prítomný so všetkými bez ohľadu na to, kde alebo v akom stave 

sa nachádzajú. Teraz vidíte, aké dôležité sú pozície, z ktorých každé zo 

spomenutých štyroch Evanjelií popisuje Moje vzkriesenie a všetko, čo po ňom 

nasleduje? 

A teraz sa venujme Ivanovej štvrtej a poslednej otázke. Otázkou tu je správna 

definícia Môjho Mena — Pán Ježiš Kristus. Existuje funkcia, týkajúca sa toho 

Mena a existuje hlboký mystický, duchovný a filozofický význam toho Mena. 

Keď sa venujeme významu toho Mena, je nutné zdôrazniť poňatie a chápanie 

toho, že Ja, ako Pán Ježiš Kristus, som Jediný/á, Kto je Absolútny/a SOM, 

KTORÝ/KTORÁ SOM. Taká úvaha by mala byť predmetom vašich vzájomných 

diskusií ohľadom významu Môjho Mena, alebo vašej individuálnej a osobnej 

interakcie so Mnou, alebo počas vašich meditatívnych stavov — vždy, keď 

premýšľate alebo meditujete o Mne ohľadom významu Môjho Mena. Naproti 

tomu, vždy, keď premýšľate o funkcii, ktorá sa odráža v Prirodzenosti, Štruktúre a 

Dynamike Môjho Mena, nepotrebujete Ma vždy oslovovať ako 

Absolútneho/Absolútnu SOM, KTORÝ/KTORÁ SOM. Namiesto toho jednoducho 

poviete čokoľvek, o čom sa domnievate, že je pre vás individuálne a osobne 

správne v každom jednotlivom čase, v závislosti od situácie, v ktorej vyvstane 

potreba hovoriť o tejto záležitosti. Z tohto dôvodu je vhodné použiť také termíny, 

ako napríklad ,Božská Prozreteľnosť‘, či dokonca ,Boh‘, hlavne a predovšetkým v 

prítomnosti tých ľudí, ktorí nie sú v tomto čase spojení s Mojím Novým Zjavením. 

Najdôležitejšou vecou je ale váš nepretržitý dôraz na Meno Pán Ježiš Kristus. 

Odporúča sa vám, aby ste vždy, keď môžete, povedali to Meno v prítomnosti 

všetkých tých, ktorí s vami diskutujú o duchovných záležitostiach. Má to veľmi 

dôležitý duchovný dôvod. Tým, že hovoríte o Mne ako o Pánovi Ježišovi Kristovi, 

pripravujete v mysliach tých, s ktorými sa o Mne rozprávate, podmienky, ktoré v 

nich budú neskôr využité na aktiváciu ich schopnosti poznať pravdu o Mne a prijať 

Ma ako jediného/jedinú Absolútneho/Absolútnu SOM, KTORÝ/KTORÁ SOM, čo 

je obsiahnuté vo význame slov — Pán Ježiš Kristus. A toto je všetko, čo sa týka 

Ivanových otázok. Boli to veľmi dobré a veľmi aktuálne otázky. 

Teraz sa konečne venujme Petrinej otázke. Nuž, odpoveď na jej otázku možno 

odvodiť do určitej miery z toho, čo bolo povedané o faktore Mojej Novej 

Prirodzenosti. Nie je jasné, že ak hovoríme o Novej Prirodzenosti, potom Som v 

procese zažívania niečoho nového a odlišného? Situácia však nie je taká 

jednoduchá. Z tohto dôvodu bude naša odpoveď na Petrinu otázku tak trocha 

nejednoznačná. Je to ,áno‘ i ,nie‘. Všetko to závisí od toho, z akej modality 

vnímania skutočnosti pristupujete k tejto odpovedi. V subjektívnej modalite, ktorá 

je založená na postupnosti, súvislosti a následnosti, pretože dochádza vždy k 

premietaniu niečoho nového a odlišného, v tom okamžiku, kedy sa toto 
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premietanie uskutoční/nastane jeho stav, objavujú sa hlboké zmeny vyvolávajúce 

zažitie niečoho nového a odlišného. Túto záležitosť musíte chápať tak, že kvôli 

Svojej Novej Prirodzenosti Som schopný zažiť všetko, čo zažíva ktorákoľvek 

sentientná entita behom času/stavu svojho nového a odlišného poznania, emócií, 

pocitov, myšlienok či čohokoľvek, čo má — pomocou a prostredníctvom 

relatívneho stavu, rozpoloženia a procesu každej jednotlivej sentientnej entity, 

presne tým istým spôsobom, ako to zažíva tá relatívna sentientná entita. A pretože 

tá relatívna sentientná entita zažíva niečo nové a odlišné, cez ňu/neho a 

prostredníctvom nej/neho to zažívam aj Ja. 

Ak sa však na túto situáciu pozeráte z pozície objektívnej modality a z pozície 

Absolútneho Stavu, je to úplne iný príbeh. Ako si pamätáš, v tejto pozícii sa všetko 

uskutočňuje súbežne, simultánne a synchrónne. Preto sa všetko poznanie a zážitky 

v ich Absolútnom Stave a Položení objavujú v tom istom čase/stave. Pretože však 

nič staré a predošlé v takom stave alebo položení neexistuje, a pretože všetko, čo 

bolo, nebolo v jeho ,bolo‘, ale v jeho vždy ,je‘, jediné, čo tam existuje, je vždy 

nové a iné. Nepretržitý výskyt toho vo forme jeho novosti a odlišnosti a v stave 

jeho simultánnosti, súbežnosti a synchrónnosti, určuje faktor schopnosti byť v 

stave, položení a procese stáleho zažívania niečoho nového a odlišného. Preto Som 

vo Svojom vnútri a vo Svojom Absolútnom Stave — a všetko vo Mne — vždy 

nový a odlišný. Preto nie je nikdy nič také isté, no úplne súčasne, paradoxne, je 

všetko vo svojej novosti a odlišnosti také isté. Z obidvoch modalít vnímania reality 

— z objektívnej i subjektívnej — Som teda v Absolútnom Stave Svojej Vlastnej 

Novosti, Odlišnosti, Poznania, Znalosti a všetkého ostatného, čo sa týka tejto 

záležitosti. Úplne súčasne Som v Stave neustáleho poznania všetkých a všetkého, 

čo je a existuje. Pretože sú však všetci a všetko v relatívnom stave, položení a 

procese, z ich pozície a z ich novosti a odlišnosti som aj Ja vždy Nový a Iný. Zo 

Svojej Absolútnej Pozície vždy zažívam ich novosť a odlišnosť ako Svoju Vlastnú 

Absolútnu Novosť a Odlišnosť. Napokon, taká ich schopnosť pramení z uvoľnenia 

niečoho nového a odlišného priamo zo Mňa pre ich nové a odlišné poznanie a 

zážitky. A toto je všetko, čo možno teraz o tejto záležitosti povedať. Toto bola tak 

trocha náročná filozofická téma. V tomto časovom bode by Som odporúčal, aby 

sme pre dnešok skončili. Potrebuješ venovať nejaký čas, Peter, príprave na vydanie 

prvého dielu našich Dialógov. Takže, zatiaľ — ak to bude potrebné, nutné a 

možné. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoj hlboký príspevok. Budem sa riadiť 

Tvojou radou. 
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Sto Štyridsiaty Dialóg 

17. mája 2000 

Peter: Nuž, v podstate som dokončil prípravy na vydanie Prvého dielu našich 

Dialógov, až na to, že čakám na záverečné opravy Dialógov 50 až 100. Tie by sa 

mi mali čoskoro vrátiť od Betty a Heather. Predpokladám, že ukončenie tejto časti 

našej práce má nejaký dôležitý duchovný význam. Oprav ma, ak sa mýlim. Okrem 

toho, medzitým som dostal dve otázky od Alenky zo Slovenska. Domnievam sa, že 

podstatnú časť odpovede na jej prvú otázku Si poskytol v skorších Dialógoch. Jej 

prvá otázka je nasledovná (prekladám ju): Pseudo-tvorcovia v sebe zablokovali 

feminínny princíp, a tým tiež v sebe zablokovali lásku k Pánovi Ježišovi Kristovi, k 

iným a k sebe samým. Toto zablokovanie existuje aj vo všetkých bytostiach 

vyfabrikovaných pseudo-tvorcami. Prosím Pána Ježiša Krista, aby ešte raz 

vysvetlil, ako znovu nastoliť zjednotenie maskulínnych a feminínnych princípov. Jej 

druhá otázka je nasledovná: Prečo, keď niektoré entity prosia Pána Ježiša Krista, 

aby im dodal pocit lásky k Pánovi Ježišovi Kristovi, aby sa k Nemu/Nej mohli 

viacej priblížiť, ju napriek tomu naďalej nepociťujú? Koniec jej otázok. Jej druhú 

otázku som mal aj ja počas celého svojho života na mysli. Ďalej, jeden z 

európskych čitateľov týchto Dialógov opísal veľmi živý sen a víziu, ako bol medzi 

bytosťami, ktoré sú poskokmi renegátov, a aké sú tie bytosti brutálne a strašné. 

Nejaký komentár k zážitku tohto čitateľa? Tento konkrétny čitateľ chce ostať 

anonymný. Ďalšia otázka prišla neskôr a autor tejto otázky chce takisto zostať 

anonymný. Tá otázka sa týka vzájomných vzťahov alebo pomerov, aké by mali 

mať Tvoji predstavitelia s ostatnými, ktorí nie sú predstaviteľmi. Tento konkrétny 

jednotlivec si je plne vedomý všetkého, čo bolo o tejto záležitosti zaznamenané v 

Tvojom Novom Zjavení od čias Tvojej fyzickej prítomnosti na planéte Nula až do 

súčasnosti. Opakujem otázku tohto čitateľa: Ako sa má pravý predstaviteľ Pána 

Ježiša Krista správne angažovať vo vzájomných vzťahoch (priateľských, 

susedských a iných) s inými ľuďmi, ktorí nie sú predstaviteľmi Pána Ježiša Krista? 

Samozrejme, možno máš teraz pred zodpovedaním týchto otázok niečo iné na 

spresnenie.  

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si Mi ponúkol možnosť prispieť najskôr 

Svojím vstupom. Vlastne, predsa len mám v toto ráno niečo na predloženie, v 

zmysle spresnenia istých udalostí obsiahnutých v tretej otázke tvojho brata Ivana, 

týkajúcej sa Môjho vzkriesenia alebo, aby Som bol presnejší, obdobia krátko po 

Mojom vzkriesení. Než sa však nimi budeme zaoberať, dovoľ mi spomenúť niečo 

iné. Ako vieš, Peter, Ľudmiline a tvoje očakávania ohľadom typu práce, ktorú ste 

obaja považovali za potrebné vykonať počas jej návštevy v Santa Barbare, sa 

nenaplnili. Prosím vás oboch, aby ste neboli sklamaní ohľadom tohto nečakaného a 

nepríjemného (z vášho pohľadu) výsledku. Ako sa jej návšteva končí (odíde v 

budúcu sobotu, teda 20. mája 2000), zaujímalo by ťa, čo sa dosiahlo, ak vôbec 

niečo, počas jej pobytu u teba s Glóriou. Môžem ťa uistiť, že sa dosiahlo veľa, 
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napriek tomu, že jediné, čo sa podľa vášho vonkajšieho vnímania stalo, bola jej 

nemoc, pohotovosť, hospitalizácia, operácia a potom jej rekonvalescencia. A 

predsa, všetky tieto faktory zohrali veľmi dôležitú rolu z pohľadu toho, čo bolo 

životne dôležité a rozhodujúce zobraziť a demonštrovať a aké príklady bolo 

potrebné dať niektorým skupinám v rôznych Peklách, ktoré sa dostávajú do pozície 

zrušenia voľby svojho spôsobu pseudo-života alebo neživota, túžiac konvertovať 

do pozitívneho stavu. 

Dovoľte mi to opäť zopakovať pre zdôraznenie významu tejto záležitosti: Vo 

vašich rolách, ako Moji praví predstavitelia (a tu hovorím o všetkých Mojich 

predstaviteľoch, a nielen o Ľudmilinom a o tvojom prípade, Peter), bez ohľadu na 

to, čo sa stane alebo nestane vo vašich osobných a individuálnych životoch, bez 

ohľadu na to, aké je to príjemné alebo nepríjemné, bez ohľadu na to, aké je to 

pozitívne alebo negatívne, alebo aké je to bolestivé a zlé, na všetkých úrovniach 

vašich skúseností, vo všetkých aspektoch vášho života, bez ohľadu na to, aké 

významné alebo bezvýznamné sa vám to javí, všetko to slúži nejakému veľmi 

dôležitému duchovnému účelu. Vo väčšine prípadov, hoci nie vo všetkých, je 

účelom takých udalostí ilustrácia a demonštrácia niečoho potrebného na každej 

jednotlivej križovatke diania sa toho niečoho, aby sa to niečo zobrazilo nielen 

sentientným entitám nachádzajúcim sa vo sfére a doméne negatívneho stavu, ale aj 

všetkým ostatným, v pozitívnom stave po celom Mojom Stvorení. A hoci navonok, 

prostredníctvom vašej vedomej mysle, sa vám to tak nejaví, alebo sa vám zdá, 

akoby nikto nemal úžitok z ničoho, čo zažívate v každom jednotlivom čase, 

napriek tomu nech je vám prostredníctvom Mojich Slov dané na vedomie, že je to 

skutočne tak. 

V tomto konkrétnom období bolo počas Ľudmilinej návštevy v Santa Barbare pre 

ňu, pre Glóriu a pre teba, Peter, veľmi potrebné zažiť alebo prejsť práve tým, čím 

ste všetci traja prešli. Počas toho by v tomto ohľade nič iné nebolo prospešné a 

užitočné. Nebuď teda utrápený alebo sklamaný (i keď nie si!), že Ľudmila nebola 

schopná urobiť žiadnu prekladateľskú prácu. Význam a požiadavka tohto času sú 

úplne iné. Špecifiká jej osobných zážitkov v tomto ohľade musí objaviť ona sama 

počas jej komunikácie so Mnou. Je to medzi Mnou a ňou. Potom, ako ich objaví, 

môže ich, ak si to bude želať, zdieľať s tebou alebo s kýmkoľvek iným, s kým to 

uzná za vhodné. 

Poďme si teraz trochu viac rozobrať niektoré aspekty spomenutých udalostí, ktoré 

nasledovali po Mojom vzkriesení pred Mojím fyzickým odchodom z planéty Nula. 

V predošlom Dialógu sme sa zmienili o dôležitosti opisu tých udalostí v štyroch 

Evanjeliách a o ich umiestnení. Chcem, aby ste si zároveň vy všetci uvedomili 

nápadné rozdiely medzi štýlom zaznamenávania všetkého, čo sa týka Môjho života 

na planéte Nula, aký obsahujú štyri kanonizované Evanjeliá kresťanskej Biblie, a 

spôsobom, akým je to vykreslené v takzvaných gnostických evanjeliách. Ten štýl, 

podľa toho, čo si dokázal vytušiť, Peter, na základe čítania niektorých preložených 

frakcií tých evanjelií, je taký, že hneď na prvý pohľad, alebo pri čítaní každého 



Dialóg 140 

- 461 - 

slova, ti vkladá do mysle vážne pochybnosti o pravdivosti čohokoľvek, čo je v nich 

obsiahnuté. A nielen to, ale ich štýl ti jasne naznačuje, že nič v nich nemá žiadne 

významné duchovné súvzťažnosti.  

Naproti tomu, Pravé Štyri Evanjeliá, obsiahnuté v kresťanskej Biblii, vám každým 

jedným slovom a štýlom svojho zaznamenávania a jazykom, ktorý používajú, 

veľmi jasne naznačujú, že skutočne obsahujú niečo duchovne veľmi dôležité a 

významné. Toto je pravý dôvod, prečo bolo Mojou Božskou Prozreteľnosťou 

zariadené, aby boli do Biblie zahrnuté len tieto Štyri Evanjeliá, a žiadne iné. A 

nielen to, ale všetky ostatné, takzvané gnostické evanjeliá, hoci možno obsahujú 

nejaké zrnká pravdy, čo sa týka napríklad osobných interakcií medzi Mojimi 

učeníkmi, alebo niektorých obmedzených aspektov Môjho osobného života počas 

Môjho pobytu na planéte Nula, sa buď úplne stratili, alebo sa z nich zachovali iba 

fragmenty. Ako vieš, to, čo sa s nimi stalo, nie je náhoda; tak, ako nie je náhoda, že 

iba tie Štyri Evanjeliá boli zaradené do kresťanskej Biblie. V tomto prípade sa máte 

pozerať na tieto fakty nie z pohľadu ľudských historikov, ktorí interpretujú tieto 

udalosti z ich vlastnej, obmedzenej a obmedzujúcej pozície, ale z pohľadu Skutkov 

Mojej Božskej Prozreteľnosti. Moja Božská Prozreteľnosť tiež zabezpečila, že v 

Štyroch Evanjeliách boli zaznamenané iba tie veci — ktoré sa týkali Môjho života 

na planéte Nula a toho, čo Som povedal, alebo ako sme sa Ja a Moji učeníci 

správali, alebo aký sme mali vzťah, — ktoré boli potrebné, nutné a vhodné 

v duchovnom záujme všetkých, a ktoré preto obsahujú hlboké duchovné 

súvzťažnosti. Všetko ostatné, čo nemá taký význam, z nich bolo vynechané. 

Gnostické evanjeliá nemajú takýto význam. Preto sú z duchovného hľadiska 

zbytočné. Majú snáď iba akúsi historickú hodnotu a môžu slúžiť ako objekty vašej 

ľudskej zvedavosti. Nanešťastie, dokonca i táto hodnota je čírym skreslením a 

falzifikáciou tých udalostí. Nenechajte sa teda žiadnym z nich oklamať! 

Takže, ako bolo uvedené v predošlom dialógu (139) a ako bolo zaznamenané v 

Matúšovi a Lukášovi, po Mojom zjavení sa Mojim učeníkom po Mojom vzkriesení 

niektorí z vtedy prítomných pochybovali, že som to skutočne Ja (Matúš 28:17). 

Aký je význam tohto vyhlásenia o pochybovaní, napriek skutočnosti, že Som sa im 

zjavil osobne so všetkými stopami Mojich poranení? Pamätáte si, čo bolo povedané 

ohľadom pochybovania v našom Dialógu 133? Štrukturálne usporiadanie ľudskej 

mysle je také, že bez ohľadu na to, koľko vonkajších alebo dokonca vnútorných 

dôkazov sa jej poskytne, napriek tomu bude mať tendenciu pochybovať o svojich 

vlastných zážitkoch. Len sa pozri na seba, Peter, aké mučivé pochybnosti vždy 

zažívaš ohľadom toho, či to, čo je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení, a zvlášť v 

týchto Dialógoch, je skutočne odo Mňa — Pána Ježiša Krista, alebo nie; alebo či ťa 

niekto nezavádza, alebo či sám seba neklameš, keď tvrdíš, že s Tebou hovorím Ja? 

Záležitosť pochybovania bolo treba vyjadriť už v tom čase, za Mojej fyzickej 

prítomnosti, aby sa ilustrovala a demonštrovala skutočná prirodzenosť ľudskej 

mysle, ktorá bola pôvodne vyfabrikovaná presne za tým účelom — pochybovať, 

Kto Som a aká Je Moja Pravá Prirodzenosť. Myslíte si, že keby typická ľudská 
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myseľ bola štruktúrovaná inak, než je, že by negatívny stav a jeho ľudský neživot 

mali nejakú šancu byť aktivované a uvedené do chodu? Keby bola štruktúrovaná 

alebo vyfabrikovaná inak, v tom prípade by tá myseľ nemala žiadne pochybnosti o 

Mne a o Mojej Pravej Prirodzenosti a o Mojom poslaní na planéte Nula a inde. 

Taký výsledok by celkom anuloval účel, kvôli ktorému bolo typickému ľudskému 

neživotu dovolené dospieť do jeho škodlivej zrelosti. To je jedna z príčin, prečo 

bolo nutné ilustrovať a demonštrovať záležitosť tohto pochybovania vtedy, keď 

bola Moja fyzická prítomnosť skutočným faktom života pochybovačov. 

Čo tu teda máme? Hlavnou vecou, ktorú bolo treba zaistiť pre budúcich ľudí na 

planéte Nula, pokiaľ ide o prijatie alebo popretie toho, Kto skutočne Som a aká je 

Moja Pravá Absolútna Prirodzenosť, bolo plné uvedomenie si faktu, že Moja 

fyzická prítomnosť, bez ohľadu na to, čo by Som robil, alebo koľko zázrakov by 

Som vykonal, by nezaručovala, že ľudia alebo ktokoľvek v negatívnom stave by 

bol ochotný alebo by bol schopný prijať Ma ako jediného Pravého Boha (alebo, v 

súčasnom ponímaní, jediného/jedinú Absolútneho/Absolútnu SOM, 

KTORÝ/KTORÁ SOM) do svojich životov. A nielen to, no takou Mojou fyzickou 

prítomnosťou by bolo mnoho jedincov postavených do pozície vnútenia, prijmúc 

Ma na základe nutnosti takých vonkajších zážitkov, a nie svojou vlastnou 

slobodnou vôľou a slobodnou voľbou. Ako si pamätáte z početných vyhlásení v 

Mojom Novom Zjavení, prijatie čohokoľvek na základe faktora vnútenia nemôže 

byť nikomu prisúdené alebo pripísané, zvlášť a najmä nie ich vnútru, kde sa to 

skutočne počíta. Bolo by to prijaté len ich vonkajškom, kde nemôže mať nič večné 

trvanie. 

Kvôli hore uvedeným faktom bolo teda potrebné pripraviť také podmienky, ktoré 

by od každého vyžadovali, aby Ma prijal nie na základe fyzických, empirických, 

hmatateľných, vonkajších, zmyslových dôkazov, daných napríklad Mojou fyzickou 

prítomnosťou, ale na základe vnútorného, intuitívneho a čisto subjektívneho 

úsudku a viery, že SOM, KTORÝ/KTORÁ SOM v Absolútnom Zmysle. Len tento 

druh prijatia má trvalú hodnotu a význam. Ako vidíte z tohto usporiadania, hlavný 

dôvod, prečo by len tento spôsob prijatia fungoval, je ten, že akékoľvek iné dôkazy 

o Mne by nemali vykupiteľskú alebo spásnu kvalitu a schopnosti. Aby sa 

ilustrovala a demonštrovala táto okolnosť, bolo zaistené, že niektorí z tých, ktorí 

boli prítomní pri Mojom fyzickom zjavení sa po Mojom vzkriesení, pochybovali, 

že som to skutočne Ja. Takýmto postojom vyvrátili možnosť, že by Moja fyzická 

prítomnosť mohla niekoho o niečom presvedčiť, v tomto prípade o tom, že som to 

bol skutočne Ja. Tým títo pochybovači ilustrovali, že jediný platný spôsob takého 

prijatia je vnútorná viera, dôvera, spoľahnutie sa, presvedčenie, spoznanie, intuícia 

a rozlíšenie, bez akýchkoľvek vonkajších vnucujúcich faktorov, či niekto alebo 

niečo je alebo nie je tým, čím skutočne je. Ako vidíte, duchovný význam tejto 

ilustrácie a zobrazenia je obrovský. 

Druhá záležitosť, ktorú treba znovu zopakovať, je záležitosť vedenia Mojich 

učeníkov až k Betánii — ako je to zaznamenané v Lukášovi (24:50). Zatiaľ čo 
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Galilea sa nachádzala za hranicami židovského národa, Betánia bola uprostred 

židovskej zeme. Ako bolo spomenuté v predošlom Dialógu (139), v tej časti, ktorá 

sa zaoberala touto záležitosťou, Galilea znázorňovala celý negatívny stav a jeho 

obyvateľov, s vrodenou schopnosťou poznať a prijať Pravdu a byť v Dobre a 

následne byť dobrý. Naproti tomu Betánia znázorňovala samotné jadro 

negatívneho stavu, ktoré umožnilo vznik, zahájenie, zriadenie a uvedenie do chodu 

všetkých ziel a neprávd negatívneho stavu. Dôvod, prečo židovský národ v tomto 

prípade predstavoval cez duchovnú súvzťažnosť Betánie samotné jadro tohto 

usporiadania, bol ten, ako viete, že židovský národ bol tým národom, ktorý mal 

Moje Slovo (Starý zákon). V tom Slove bola na planéte Nula zaistená Moja 

prítomnosť, dávajúc jej obyvateľom možnosť robiť to, čo mali robiť. A teraz, Židia 

zaobchádzali s Mojím Slovom tak, že úplne zritualizovali, externalizovali, skreslili 

a prekrútili všetko, čo bolo v tom Slove obsiahnuté. Robiť to bolo znakom 

krajného zla a nepravdy. A pretože Židia boli/sú v priamej príbuznosti s pseudo-

tvorcami, súc ich najpriamejšími potomkami na planéte Nula, v tomto špecifickom 

prípade reprezentovali celý klan pseudo-tvorcov, ktorí vynašli, stvorili a zaviedli 

neživot negatívneho stavu a ľudský neživot. 

Aby sa v tomto jadre zaistili nutné podmienky pre jeho prípadnú elimináciu a pre 

spasenie každého, kto bol, je alebo bude integrálnou časťou toho jadra, alebo kto 

vôbec zaviedol, aktivoval a uviedol do chodu to jadro, bolo pre Mňa nevyhnuté 

zaujať pozíciu v samotnom jeho strede (až k Betánii — nič odľahlejšie vtedy 

neexistovalo), a faktorom Mojej smrti a vzkriesenia vsadiť do toho jadra tú istú 

schopnosť spoznania, prijatia a realizácie Mojej Absolútnej Pravdy a Jej Dobra 

prostredníctvom Múdrosti Mojej Absolútnej Lásky, ako to bolo urobené v Galilei 

— všeobecne v celom negatívnom stave, a zvlášť v ľudskom neživote. Získaním a 

prijatím tohto poznania sa entitám v tom jadre a inde dáva veľmi účinný nástroj, 

pomocou ktorého budú v správnom čase schopné navždy zrušiť voľbu všetkého 

súvisiaceho s negatívnym stavom, ako aj samotný negatívny stav. A toto je všetko, 

o čom Som dnes chcel hovoriť. 

Peter: Veľmi pekne Ti ďakujem za Tvoj zmysluplný príspevok. Sme pripravení 

pokračovať odpoveďami na vyššie formulované otázky? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, sme pripravení. Začnime záležitosťou zablokovania 

feminínneho princípu pseudo-tvorcami a z toho vyplývajúceho zablokovania ich 

schopnosti zažiť pravú lásku ku Mne, k iným a k sebe. Ako si jasne pamätáte z 

predchádzajúcich Dialógov, jedným z najúčinnejších spôsobov vynájdenia, 

aktivácie, zavedenia a manifestácie neživota negatívneho stavu a ľudského 

neživota bolo oddeliť, izolovať a odstrániť ženský princíp z jeho rovnocennej 

pozície spojenej s jeho prirodzenosťou — súc láskou vo všeobecnosti. Záležitosť 

tohto odstránenia, izolácie, oddelenia a blokovania však nebola až taká jednoduchá. 

S týmto usporiadaním bol ten problém, že aby sa vôbec nejaký život (či už pravý 

život, alebo neživot) uskutočnil, potrebuje byť milovaný. Vôbec nič nemôže byť a 

existovať, ak to nie je milované. Toto platí aj čo sa týka negatívneho stavu a 
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ľudského neživota. Ako bolo spomenuté mnohokrát predtým, potrebovali byť 

milované, aby dospeli k svojmu vlastnému pseudo-bytiu a pseudo-existencii. V 

tomto zmysle by teda nebolo úplne správne povedať, že pseudo-tvorcovia úplne 

odstavili feminínny princíp od svojho úsilia vyfabrikovať niečo, čo by bolo úplne 

odlišné od toho, čo bolo vtedy k dispozícii, známe a čo sa vtedy zažívalo. V 

skutočnosti, aby boli schopní vynájsť a zaviesť vôbec niečo tohto charakteru, 

potrebovali nejakým spôsobom využiť feminínny princíp. Pokiaľ by tak neurobili, 

zlyhali by vo svojom úsilí. Problémom tu nebolo ani tak blokovanie, izolácia a 

separovanie tohto princípu, ako skôr zmena jeho štruktúry, prestavba a skreslenie 

takým spôsobom, aby slúžil úplne inému účelu, než na ktorý bol pôvodne určený. 

Ak je prirodzenosťou pravého feminínneho princípu Láska všeobecne, alebo láska 

ku Mne, k iným a k sebe, v tom prípade potrebujete prekrútiť túto prirodzenosť tak, 

aby to odvrátilo tú lásku preč odo Mňa, od iných a od vášho pravého ,ja som‘. Ako 

vidíte, máte tu dva faktory lásky, čo sa týka každého jednotlivca. Je tu láska k sebe, 

vo svojom pravom ,ja som‘, a je tu láska k svojmu egu, ktoré vášnivo nenávidí 

všetko z pravého ,ja som‘. Napokon, pravé ,ja som‘ je egom považované za jeho 

večného nepriateľa, ktorý tomu egu znemožňuje pokračovať naveky v jeho 

samotnom živote (neživote). Z pozície pravej feminity je teda láska vždy 

smerovaná k vášmu pravému ,ja som‘. Pretože pravé ,ja som‘ je nositeľom Môjho 

Života, Mojej Lásky a všetkého ostatného pochádzajúceho zo Mňa, tým, že 

milujete ,ja som‘, milujete Mňa a ostatných. A naopak. Tým, že milujete Mňa a 

ostatných, milujete sami seba vo vašom pravom ,ja som‘. Pseudo-tvorcovia 

potrebovali predefinovať a reštrukturalizovať takúto lásku a jej pravú prirodzenosť. 

Pretože nositeľom tejto lásky bol feminínny princíp, bola to feminita, ktorá bola 

hlavným terčom tohto predefinovania a reštrukturalizácie pseudo-tvorcov. Ak láska 

ku Mne, k iným a k vášmu pravému ,ja som‘ bola stavom čistého vnútrajška, v tom 

prípade bolo nutné odkloniť to smerovanie od vnútrajška a orientovať ho k 

vonkajšku. A pretože vlastnosti vonkajška sú zakorenené v egu jednotlivca, umelo 

za tým účelom vytvoreného, v tom prípade je všetka láska odklonená k niečomu, 

čo slúži tomu egu, stávajúc sa tým faktom pseudo-láskou. Súčasne sa taká pseudo-

láska, súc zamilovaná do vonkajška, stáva láskou k tomuto svetu alebo ku 

všetkému, čo je mimo vnútrajška. 

Ako teda z tohto faktu vidíte, pravá láska ku Mne, k iným a k pravému ,ja som‘ 

bola úspešne zmenená na sebalásku a lásku k tomuto svetu-vonkajšku, kde 

neexistuje žiadny pravý život. Takto bola teda nastolená láska k neživotu 

negatívneho stavu a k ľudskému neživotu, dávajúc vznik všetkým zverstvám a 

ohavnostiam, ktorými sú tak veľmi zamorené. Tento fakt možno považovať za 

skutočnú genézu neživota a nelásky negatívneho stavu a jeho ľudského neživota a 

nelásky. Nejde teda ani tak o to, že by pseudo-tvorcovia  v sebe zablokovali lásku k 

sebe, ale o to, že presmerovali tú láska zlým smerom — predovšetkým k svojmu 

egu, ktoré za týmto účelom vynašli a uviedli do chodu. 
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Opierajúc sa o tieto skutočnosti, jediný spôsob, ako opäť dosiahnuť náležité 

zjednotenie maskulínnych a feminínnych princípov tak, ako bývali pred ich 

predefinovaním, presmerovaním a reštrukturalizáciou za účelom vynájdenia, 

aktivácie, nastolenia a manifestácie všetkých aspektov neživota negatívneho stavu 

a jeho ľudského neživota, je, po prvé, plne si uvedomiť tieto fakty na vedomej 

úrovni každého; a po druhé, vyjadriť úprimné želanie zmeniť alebo napraviť svoje 

cesty. Vidíš, Peter, a všetci, ktorí čítate tieto slová, že proces vynájdenia, aktivácie, 

nastolenia a manifestácie takejto lásky (nelásky) a to, aký bol pravý účel 

uskutočnenia niečoho takého, bol odstránený alebo zabudnutý vedomými mysľami 

každého, včítane pseudo-tvorcov. Preto, aby sa dali veci zas do poriadku, prvým 

krokom v tomto ohľade je uviesť tieto skutočnosti do vedomej pozornosti každého, 

a zvlášť do pozornosti pseudo-tvorcov, pretože to oni zbabrali veci v tomto ohľade, 

a preto oni musia dať veci do poriadku. 

Tieto Dialógy, ako aj celé Moje Nové Zjavenie, slúžia dobre tomuto účelu. Toto je 

v skutočnosti jedným z mnohých dôležitých dôvodov, prečo dochádza k vedeniu 

týchto dialógov. Len čo vedomé mysle všetkých i pseudo-tvorcov plne zaregistrujú 

toto uvedomenie, tým faktom sa bude aktivovať druhý krok. V druhom kroku budú 

otvorené spomienky na všetky tieto procesy, postupy a dôvody a budú sprístupnené 

na skúmanie pseudo-tvorcom a všetkým ostatným v ich doméne a v doméne 

renegátov. Len čo plne spoznajú faktor dovolenia a účel, kvôli ktorému bolo 

dovolené nastoliť niečo také, a len čo budú vedieť o svojom dobrovoľnom statuse 

kladenia tých otázok a získavania príslušných odpovedí v mene všetkých, bude v 

tomto ohľade podniknutý tretí krok. V tomto kroku pseudo-tvorcovia, renegáti a 

všetci ostatní v negatívnom stave a v ľudskom neživote vyjadria svoje bezvýhradné 

želanie zrušiť voľbu všetkého, čo sa týka neživota negatívneho stavu a ľudského 

neživota, a namiesto toho si zvolia pôvodný zjednocujúci stav všetkých princípov 

feminity a maskulinity. V tom časovom bode, ako aj v súčasnosti, keď niektorí 

z nich žiadajú o konverziu do pozitívneho stavu, žiadajú Ma a budú Ma žiadať o 

obnovenie stavu tohto životne dôležitého zjednotenia, aby mohli opäť zažiť a 

vyjadriť pravú lásku ku Mne, k druhým a k svojmu pravému ,ja som‘. Ja som 

jediný/jediná, kto dokáže obnoviť tento stav. Dôvod, prečo Som jediný/jediná, kto 

to môže urobiť, je ten, že akékoľvek zjednotenie možno dosiahnuť iba zo stavu 

Absolútneho Zjednotenia. Nemôžete dosť dobre niečo zjednotiť zo stavu 

dezintegrácie. A pretože Ja som Jediný/Jediná, Kto je Absolútnym Stavom 

Zjednotenia, Ja vykonám tento proces u každého, kto oň požiada. 

Musíte si však uvedomiť, že o to môžete poprosiť a dostať na to kladnú odpoveď, a 

následne dosiahnuť tento stav zjednotenia, len ak ste v stave vašej konečnej voľby. 

Vo vašom ľudskom živote, pokiaľ ste v štádiu ilustračnej a demonštračnej fázy 

toho, čo by sa nemalo voliť, také zjednotenie nie je možné dosiahnuť. Jediné, čo 

môžete dosiahnuť za vašich ľudských podmienok, je prvý a čiastočne druhý krok. 

Takže v prvom kroku je vám dovolené mať tieto informácie; a v druhom kroku 

smiete mať intenzívnu túžbu zrušiť voľby všetkého, čo sa týka vášho konkrétneho 
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ľudského neživota a negatívneho stavu všeobecne; ale tretí krok, v ktorom vám 

poskytnem toto úplné zjednotenie, bude možný až potom, keď budete mimo vášho 

ľudského neživota, takého, aký je práve teraz; to znamená, pokiaľ je v role svojej 

ilustratívnej a demonštračnej pozície, ktorá ukazuje každému, čo si nezvoliť a aký 

nebyť. 

Čo sa týka vás, Mojich pravých predstaviteľov, vašou rolou je v tomto ohľade 

sprístupniť tieto informácie všetkým v negatívnom stave, pseudo-tvorcom a 

ostatným ľuďom — procesom čítania, uvažovania, diskusií a uskutočňovania 

všetkého, čo vám bolo doteraz zjavené. Ďalšou úlohou, ktorú máte v tomto ohľade 

a ktorá bola jasne uvedená predtým v týchto Dialógoch, je nastoliť správne 

zaobchádzanie s vašou vlastnou maskulinitou a feminitou. Ako si pamätáte z tých 

Dialógov, tak, ako jednáte s mužmi, ak ste žena, tak jednáte s vašou vlastnou 

maskulinitou. Tak, ako jednáte so ženami, ak ste muž, tak jednáte s vašou vlastnou 

feminitou. Opierajúc sa o to a vychádzajúc z toho, tak jednáte so všetkými mužmi, 

respektíve ženami. Ak sa naučíte jednať so sebou navzájom s maximálnou úctou, 

pozornosťou a ohľadom, budete pripravovať cestu, veľmi si uľahčujúc zjednotenie 

vašej vlastnej maskulinity a feminity v sebe potom, ako budete mimo ilustratívnej a 

demonštračnej fázy vášho vlastného zosobneného a individualizovaného života. 

Toto nás privádza k zodpovedaniu Alenkinej druhej otázky. Odpoveď na túto 

otázku priamo vyplýva zo všetkého, čo bolo povedané vyššie. Pokiaľ ste v 

ilustratívnej a demonštračnej fáze vášho života, pre väčšinu z vás je nemožné zažiť 

pocity alebo emócie lásky ku Mne, a tým faktorom byť oveľa bližšie ku Mne. Také 

pocity a emócie sú iba vonkajšieho charakteru. Silné náklonnosti, emócie a pocity, 

ktoré sú prejavované vo vašich celkových mentálnych a fyzických stavoch, za 

vašich ľudských podmienok nie sú schopné preniknúť do stavu vášho pravého ,ja 

som‘. Zároveň to, čo cítite, vnímate, zažívate, emočne pociťujete a viete na 

úrovniach vášho pravého ,ja som‘, kde sídlim Ja, vo väčšine prípadov nie je 

schopné zísť dolu k vášmu vonkajšiemu uvedomeniu alebo k vašim ego stavom. 

Keby bolo, bolo by to príliš ohromujúce a neznesiteľné pre váš ľudský stav. Preto 

je vo vašom vlastnom záujme veľmi často nutné blokovať vaše uvedomenie si takej 

pravej lásky ku Mne a toho, aby ste mali pocit, že ste blízko pri Mne. Táto pozícia 

je však len pozíciou vašej ľudskej mysle. V skutočnej realite vášho ,ja som‘ to tak 

nie je. V tom stave plne zažívate, cítite, pociťujete alebo čokoľvek, čo v tomto 

ohľade máte, nielen vašu hlbokú a skutočnú lásku ku Mne, vašu blízkosť pri Mne, 

ale aj Moju Absolútnu Lásku k vám a Blízkosť pri vás osobne a individuálne. 

Takže, pokiaľ Ma úprimne a poctivo prosíte, aby Som vás obdaril väčšou mierou 

lásky ku Mne a väčšou blízkosťou pri Mne, a ak napriek tomu navonok 

nepociťujete, že máte túto lásku a blízkosť, to neznamená, že to tak nie je na vašej 

najvnútornejšej úrovni, kde sa nachádza vaše pravé ,ja som‘ a kde som Ja vo vás 

prítomný. Ako zo zhora uvedeného vidíte, v mnohých prípadoch je táto situácia vo 

vašom vlastnom záujme a pre vašu vlastnú bezpečnosť. Súčasne, a toto je veľmi 

dôležité, nemajúc žiadne externé alebo vonkajšie pocity lásky v tomto ohľade, a 
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predsa súc lojálni a verní, čo sa týka vašich služieb Mne a Môjmu Novému 

Zjaveniu, súc Mojimi pravými predstaviteľmi, jasne ilustrujete a demonštrujete 

každému všade a vždy, že bez ohľadu na to všetko zotrvávate vo vašej role, pozícii, 

úlohe či čomkoľvek, čo máte, ktoré ste sa dohodli odo Mňa mať. Nič vás nemôže 

od toho odradiť — aj keď si myslíte, že vašej prosbe o obdarenie vás väčšími 

pocitmi lásky ku Mne a o bytie bližšie ku Mne nie je vyhovené. Chápete, keby 

Som vyhovel vašej prosbe v tomto ohľade, členovia negatívneho stavu by 

škodoradostne usúdili, že vás uprednostňujem, a preto je pre vás príliš jednoduché 

byť takí, akí ste, alebo vyhnúť sa ich pokúšaniam a útokom. Aký je teda rozdiel 

medzi Mnou a nimi, a medzi nimi a Mojimi pravými predstaviteľmi? Napokon, v 

negatívnom stave je také preferenčné a špeciálne zaobchádzanie s jednou osobou 

voči druhej záležitosťou ich štruktúry pseudo-života. Dokážete pochopiť dôvody a 

logiku tejto situácie alebo usporiadania? Ako vidíte, všetko slúži nejakému veľmi 

dôležitému duchovnému účelu. 

Peter: Áno, jasne to vidím. Ďakujem Ti veľmi pekne za túto pripomienku a 

vysvetlenie.  

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Na druhej strane, zvážme vašu schopnosť 

milovať niekoho alebo niečo z hĺbky vášho srdca. Čo myslíš, odkiaľ táto schopnosť 

vo vás pochádza? Z Mojej prítomnosti vo vašom pravom ,ja som‘ alebo vo vašej 

Duchovnej Mysli, ktorej jadro obsahuje vaše pravé ,ja som‘ a Moju prítomnosť v 

ňom. Pozrite sa teda na túto schopnosť takto: Ak ste schopní ľúbiť niekoho alebo 

niečo na základe toho, že vám nepretržite dávam alebo generujem vo vás túto 

schopnosť, v tom prípade, na základe logiky tohto usporiadania, v dôsledku toho 

milujete prostredníctvom takého jednotlivca Mňa. Toto je záležitosť 

sprostredkovania. Ako vieš, Moja fyzická prítomnosť na planéte Nula nemôže byť 

k dispozícii, pokiaľ každý na nej nie je v definitívnej voľbe svojho života. Preto nie 

je k dispozícii ani vaša láska ku Mne ako ku konkrétnej fyzickej entite. Aby sa 

obišla táto situácia, môžete milovať a cítiť lásku k nejakej konkrétnej fyzickej 

entite. Váš pocit lásky k takej entite je prenášaný ku Mne faktorom takého 

sprostredkovania ako k Vašej Absolútnej Sentientnej Entite, Ktorý/Ktorá Sa 

prejavuje v relatívnej sentientnej entite, ktorú hlboko milujete. Pamätajte si teda, že 

pokiaľ ste schopní milovať niekoho alebo niečo a pokiaľ ste schopní cítiť tú lásku 

hlboko vo svojom srdci a v úprimnosti svojej mysle, v tom prípade úplne určite 

milujete Mňa. Situácia bude iná, ak ilustratívna a demonštračná fáza vášho života 

na planéte Nula skončí a vy budete schopní vykonať svoju konečnú voľbu. V tom 

prípade vám bude k dispozícii Moja fyzická prítomnosť v Mojej Ľudskej Podobe, a 

preto Ma budete schopní milovať a cítiť tú lásku a blízkosť ku Mne nielen cez 

niekoho iného alebo cez niečo iné, ale okrem toho aj priamo ako jeden jedinec k 

druhému. 

Nezúfajte teda, ak nie ste na vašej vedomej, vonkajšej alebo fyzickej úrovni 

schopní ku Mne nič cítiť, alebo Moju blízkosť pri Vás. Pamätajte si, ľudský život 

bol špecificky štruktúrovaný takým spôsobom, aby ste nemali žiadnu možnosť 
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fyzicky Ma milovať, pretože vám chýba Moja fyzická, hmatateľná a konkrétna 

prítomnosť pri vás alebo vo vašej spoločnosti, ako keď je jeden človek s druhým. 

Taká prítomnosť by vopred zamedzila, aby sa ľudský neživot manifestoval ako 

typický ľudský život, alebo aby si splnil svoju úlohu a účel, kvôli ktorému mu 

vôbec bolo dovolené, aby bol vyfabrikovaný. 

Peter: Chápem a vidím logiku tohto usporiadania. 

Pán Ježiš Kristus: A teraz sa venujme niektorým ďalším záležitostiam, 

naneseným v zážitkoch s poskokmi renegátov, ktoré opísal anonymný čitateľ 

týchto Dialógov; ktoré naniesol aj ďalší anonymný pýtajúci sa. Vízia opísaná 

jedným z čitateľov týchto Dialógov, ako bol v spoločnosti poskokov renegátov a 

videl ich správanie a postoj, čo bolo pre toho čitateľa najhroznejším a nanajvýš 

otrasným zážitkom, odráža pravú prirodzenosť negatívneho stavu všeobecne, a 

zvlášť prirodzenosť renegátov. Keď zažijete niečo také, keď to má takú extrémne 

negatívnu konotáciu, potom je mimoriadne ťažké predstaviť si vašou vedomou 

mysľou, že by sa v hocikom z nich mohlo nachádzať čokoľvek pozitívne alebo 

dobré. Pri mnohých príležitostiach vo svojom živote, Peter, si mal na planéte Nula 

veľmi podobné zážitky (a nielen vo víziách alebo snoch) s mnohými ľuďmi, 

najskôr keď si bol zatvorený ako väzeň v sovietskych koncentračných táboroch, a 

potom počas svojej profesionálnej práce v amerických väzniciach a žalároch. 

Keď za tých podmienok vidíte a bezprostredne zažívate čisté zlo v správaní, postoji 

a osobnostnom charaktere takých jedincov, začnete pochybovať, či jedinci tohto 

charakteru môžu byť vôbec spasení alebo či majú schopnosť vidieť svoj stav, cítiť 

výčitky svedomia a v dôsledku toho sa chcieť zmeniť. Ako môže byť niekto tohto 

charakteru, kto má potešenie z toho, že je taký a kto miluje svoje zlo a vražedné 

pudy, schopný získať poznanie pravdy z dobra a stať sa dobrým? Napokon, 

dokonca ani len v jeho/jej slovníku neexistuje nič, čo by sa čo i len vzdialene 

približovalo čomukoľvek z pravdy a dobra. 

Majúc také nepriaznivé a hnusné zážitky, začínate byť zvedaví, či doslovný zmysel 

kresťanskej Biblie a ktorýchkoľvek ďalších takzvaných svätých kníh nie je správny 

pri vyobrazovaní takzvaných hriešnikov odsúdených do pekla na večnosť, bez 

akejkoľvek možnosti zmeniť sa alebo sa vzdať svojich ziel a lží alebo svojho 

hnusného a odporného životného štýlu. V skutočnosti sa zdá, akoby nemali žiadnu 

túžbu zmeniť sa alebo sa stať pozitívnymi a dobrými; akoby ich odpudzovali a boli 

im úplne odporné samotné slová ,pozitívny a dobrý‘. 

S týmto ponímaním je ten problém, že sa na také prípady pozeráte z vášho 

relatívneho stavu a z pozície vášho vonkajšieho pozorovania, bez rozlíšenia alebo 

videnia vecí takým spôsobom, aké sú za scénou alebo ako ich vidím Ja zo Svojho 

Absolútneho Stavu. Ak prijmete fakt, že takí jedinci, ako aj všetci ostatní, nie sú 

absolútni, ale len relatívni, potom musíte logicky usúdiť, že ich zlá, lži, zverstvá, 

ohavnosti, opovrhnutiahodné skutky, neznesiteľné, kruté a vražedné správania 

alebo čokoľvek, čo majú, môžu byť jedine relatívne. Ak je to len relatívne, nemôže 
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to mať absolútnu hodnotu alebo platnosť. Chcete odsúdiť niekoho za ich relatívne 

správanie, postoj, životný štýl alebo čokoľvek uvrhnutím ich do stavu absolútnych, 

nemenných podmienok — na večnosť, aby boli v pekle bez akejkoľvek šance 

zmeniť sa alebo byť spasení z takej beznádejnej kritickej situácie? Je niečo tohto 

charakteru možné u niekoho, kto je relatívny a koho životný štýl vo všetkých 

svojich modalitách a prejavoch nemôže byť ničím iným než tiež len relatívnym, a 

preto na základe logiky tohto usporiadania nemôže trvať večne? Vidíte problémy 

takých biblických vyobrazení, ako je večné horenie kohosi, kto je relatívny, 

v pekelnom ohni? Čo je to za logiku? Čo je to za spravodlivosť? 

Naproti tomu, Ja, z pozície Svojho Absolútneho Stavu, jasne vidím a rozlišujem 

potenciál každého pre zmenu. A nielen to, ale Ja Sám Som vložil do každého 

schopnosť rozoznať, poznať a prijať pravdu a jej dobro i dobro a jeho pravdu a na 

základe toho mať schopnosť zmeniť sa a vzdať sa svojich dočasných a relatívnych 

ziel a lží. Ak negatívny stav nevznikol v Absolútnom Stave, nemôže mať večné 

trvanie. Preto každý v ňom vo vhodnom a správnom čase dospeje k plnému 

uvedomeniu si prechodného a dočasného charakteru svojho zlého životného štýlu a 

zo špeciálneho kódu, ktorý som do nich vložil Ja, po dekódovaní a aktivácii toho 

kódu, budú všetci schopní vydať sa na cestu von z negatívneho stavu; alebo, inými 

slovami, rozhodnú sa zrušiť voľbu negatívneho stavu so všetkými jeho zverstvami 

a hnusom, a namiesto toho si zvolia (alebo si zvolia opäť) životný štýl pozitívneho 

stavu. To, že táto zmena si vyžiada čas, viac času a že sa neudeje, takpovediac, za 

noc, je úplne iným príbehom. Udeje sa to však a udeje sa to bez ohľadu na to, ako 

dlho to bude trvať z hľadiska vášho ponímania fyzického času. 

To, že to bude tak, bolo úplne jasné z obsahu vízie, ktorú mal spomenutý čitateľ. V 

tej vízii jeden z najhorších jedincov, ktorý brutálne zavraždil a zmasakroval 

každého, kto mu prišiel do cesty, bol nakoniec schopný zistiť svoje zlé skutky, keď 

ho poláskal a keď s ním komunikoval ten čitateľ a keď Ma dotyčný na základe toho 

bol schopný požiadať o pomoc, vyjadriac svoju túžbu konvertovať do pozitívneho 

stavu. Myslíte si, že tým, že bol taký, tým, že zaprel svoju pôvodnú a rýdzu 

prirodzenosť, pochovanú za všetkými tými umelo vnútenými falošnými ja a ego 

stavmi, by nebol taký jedinec, po uvedomení si svojho krutého, brutálneho a 

ohavného životného štýlu, samotnými tými stavmi vo svojom vnútri tvrdo a 

primerane potrestaný? Nemáte ani poňatia, aké to je alebo čo to znamená pre 

jedinca tohto charakteru náhle pochopiť alebo si plne uvedomiť svoj strašný stav, 

súc takou zlou a opovrhnutiahodnou osobou. Také pochopenie a uvedomenie 

samostatne a samo osebe je vo chvíli, keď zasiahne vedomú myseľ dotyčného, 

prežívané ako nanajvýš bolestivý, príšerný a neznesiteľný stav, ktorý sa vo svojej 

sile a rozsahu vyrovná v mnohonásobnej miere tomu, čo tí druhí jedinci zakúsili 

jeho/jej rukou alebo na základe jeho/jej zaobchádzania s nimi. Toto uvedomenie 

môžete považovať za faktor odplaty a za zaslúžený trest za také negatívne a zlé 

správanie. Po tejto fáze takého jeho/jej osobného pekla sa stáva spôsobilým pre 

konverziu do pozitívneho stavu. A verte mi, počas tých chvíľ netúži dotyčný 
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jedinec po ničom inom, než byť preč z negatívneho stavu. Počas tejto fázy zrazu 

zažíva, takpovediac, na vlastnej koži, v najväčšej možnej miere, čo to je byť zlý a 

negatívny. Jeho/jej oči sa otvoria a teraz s absolútnou istotou vie, aký je negatívny 

stav a jeho životný štýl. Len čo sa taká skúsenosť sprístupní každému v 

negatívnom stave, v nikom nezostane žiadna túžba pokračovať v neživote 

negatívneho stavu. 

Čo myslíte, prečo bolo v ľuďoch, ktorí sa doň zamilovali, nevyhnutné vypnúť 

akékoľvek pocity alebo akékoľvek náležité uvedomenie si toho, čo je vlastne zač 

skutočná prirodzenosť negatívneho stavu? Preto, aby sa skutočne mohli do neho 

zamilovať, a teda aby mohli následne prikročiť k ilustrácii a demonštrácii jeho 

pravej prirodzenosti, pre porovnanie s pravým životom pozitívneho stavu. Inak, 

keby vedome poznali pravdu o jeho prirodzenosti, by si ho nikdy nezamilovali. 

Našťastie však, len čo sa v ich vedomej mysli ujme plné uvedomenie si týchto 

faktov, kvôli úplne relatívnej, prechodnej a dočasnej prirodzenosti negatívneho 

stavu prestanú po fáze odplaty a trestu — spôsobom, ako je popísané vyššie — 

milovať negatívny stav. Namiesto toho sa trvalo a na večnosť zamilujú do Mňa a 

do Môjho pozitívneho stavu. A toto bude najžiaducejší a všetkými očakávaný 

výsledok celej histórie negatívneho stavu a jeho ľudského neživota. Prirodzene, 

toto dielo spásy a vaša práca a príspevok k tomuto úsiliu, súc v role Mojich 

pravých predstaviteľov, nie sú v žiadnom prípade jednoduché. V skutočnosti je to 

jedna z najnáročnejších úloh a veľmi často sa zdá byť márna, nevedúca nikam. 

Môžem vás však uistiť, že jej výsledok bude nanajvýš pozitívny a ak v tomto 

ohľade vytrváte v tejto vašej práci do úplného konca, prinesie najlahodnejšie a 

najžiaducejšie plody. Nevzdávajte sa teda! 

A teraz sa venujme poslednej otázke, ohľadom vzájomných vzťahov Mojich 

pravých predstaviteľov s ostatnými ľuďmi, ktorí nie sú v takých rolách. Pamätáte 

sa, ako sme v niekoľkých predošlých Dialógoch preberali záležitosť pokušení? 

Jedným dôležitým aspektom takých pokušení je priviesť vás k navodeniu pocitu v 

sebe, že ste predstaviteľmi elity alebo niekým veľmi špeciálnym, inakším, 

záslužnejším, alebo aby ste sa považovali za dôležitejších, než je ktokoľvek iný, 

kto nie je spojený s Mojím Novým Zjavením. Poskokovia renegátov vám môžu 

našepkávať o vašej dôležitosti zakladajúcej sa výlučne na tom, že máte výsadu byť 

súčasťou Môjho Nového Zjavenia. Koniec koncov, ak v porovnaní s ohromnou 

väčšinou ľudí len veľmi málo ľudských jedincov má takú výsadu a ak vy ste 

jednými z týchto pár jedincov, v tom prípade musíte byť veľmi výnimoční, veľmi 

dôležití, veľmi záslužní a veľmi všetko ostatné. A takto je na vás nachystaná pasca 

negatívneho stavu. Toto je pre vás duchovne veľmi nebezpečná situácia. Dokonca, 

ak sa čo i len približujete k takým hrozným pocitom, nie ste Mojimi pravými 

predstaviteľmi. Namiesto toho ste skrz-naskrz otrokmi negatívneho stavu a vášho 

,smradľavého‘ ega. 

V predošlých Dialógoch sme už niekoľkokrát opísali, aký bude vzťah Môjho 

pravého predstaviteľa ku všetkým ostatným (ako aj k sebe navzájom), ktorí nie sú 
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spojení s Mojím Novým Zjavením. Atribúty a charakteristiky, ktoré sme použili v 

tých Dialógoch, boli nasledovné: tolerantnosť, rešpekt, akceptovanie, ocenenie, 

súcit, pochopenie, milosrdenstvo, odpustenie, empatia, objektivita, poctivosť, 

spravodlivosť a podobné charakteristiky, založené na vašej bezpodmienečnej láske 

a múdrosti. V spomenutých Dialógoch sme tieto črty a charakteristické vlastnosti aj 

obšírne definovali. Nie je nutné ich tu opakovať. Odkazujem vás na tie Dialógy. 

Jediná vec, ktorú by Som vám rád pripomenul, je tá, ako si pamätáte, že každý v 

bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii slúži nejakej dôležitej role a 

účelu. Preto nech je to ktokoľvek, nech je v porovnaní s vami akokoľvek zlý, 

negatívny alebo inakší, taký jedinec je v tej pozícii a role z nejakých veľmi 

dôležitých duchovných dôvodov. Rozsahom a dôležitosťou náplne každého roly a 

pozície je každý jedinec, nech je to ktokoľvek, či už je alebo nie je spojený s 

Mojím Novým Zjavením, tak dôležitý, tak špeciálny, tak potrebný, tak užitočný a 

tak všetko ostatné, ako vy, ktorí ste Mojimi pravými predstaviteľmi. A uvažovať 

akýmkoľvek iným spôsobom alebo považovať sa za niečo zvláštne sa rovná bytiu 

pod vplyvom negatívneho stavu. 

Preto, ak chcete pokračovať či vydržať vo vašich službách a vo vašich rolách na 

planéte Nula ako Moji praví predstavitelia, nikdy nepadnite do takej pasce a nikdy 

sa nedajte zviesť tým, aby ste sa za takých považovali. Namiesto toho budete so 

všetkými ostatnými nadväzovať vzťah s vrcholnou láskavosťou, ohľadom, 

akceptovaním, rešpektom a ocenením a so všetkými ostatnými charakteristickými 

vlastnosťami a postojmi, ako je to načrtnuté vyššie a v predošlých Dialógoch. Aký 

by bol inak rozdiel medzi vami ako Mojimi pravými predstaviteľmi, a všetkými 

ostatnými ľuďmi, ktorí sa sami považujú za oveľa lepších, špeciálnejších, 

záslužnejších a všetko ostatné, než ste vy? Rozdiel nie je v považovaní sa za 

záslužnejších, výnimočnejších, oveľa lepších a oveľa viac všetkého ostatného, než 

ktokoľvek iný, ale v maximálnej skromnosti, poníženosti a pokore, nepovažujúc sa 

za menej, ani za viac v žiadnom ohľade a v žiadnych aspektoch vášho života, než 

je ktokoľvek iný na planéte Nula alebo ktokoľvek iný kdekoľvek inde. A toto je to, 

v čom je skutočný rozdiel. A takto to cítite len a len kvôli princípom, bez 

pripájania akýchkoľvek podmienok alebo bez akýchkoľvek skrytých vedľajších 

úmyslov. Ak spĺňate túto požiadavku, v tom prípade sa môžete považovať za 

Mojich pravých predstaviteľov. 

A toto je všetko, čo vám všetkým treba v tomto čase pripomenúť. V tomto 

momente, Peter, by Som odporučil, aby sme pre dnešok skončili a aby si si doprial 

dlhý odpočinok. 

Peter: Veľmi pekne Ti ďakujem za Tvoje nanajvýš potrebné príspevky k týmto 

témam. 
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Sto Štyridsiaty Prvý Dialóg 

21. mája 2000 

Peter: Nuž, ako vieš, v momente, keď som sa chystal, že si na dlhšie obdobie 

oddýchnem od našich dialógov, dostal som viaceré otázky. Ako vidím, záležitosť 

plnej zodpovednosti a povinnosti skladať účty každého jednotlivca, ktorý sa Ti 

chystá položiť cezo mňa otázky, za overenie si cez Teba vo svojom vnútri, či je 

vhodné také otázky položiť na platforme týchto Dialógov, ešte neprenikla do 

uvedomenia všetkých. Preto kladú otázky, ktoré by možno nebolo vhodné 

zodpovedať na tejto platforme alebo ktorých užitočnosť nie je jasná, pretože by 

mohli byť len výsledkom čírej zvedavosti. Samozrejme, je úplne a výlučne na 

Tebe, aby Si učinil také rozlíšenie. Tu sú teda otázky, aby si Ty posúdil a určil, či 

by Tvoje odpovede na ne mali byť zahrnuté do tohto jednotlivého Dialógu. Prvá 

otázka prišla z Českej republiky (L. Beranová). Chcela by vedieť, či Ty, ako Pán 

Ježiš Kristus, sa tiež zbavíš všetkých Svojich Osobných spomienok ohľadom 

existencie negatívneho stavu tým istým spôsobom alebo podobne, ako to bude 

v prípade všetkých ostatných relatívnych sentientných entít. Kde by Si tie 

spomienky odložil? Tiež do Univerzality-Toho-Všetkého, aby neťažili nikoho, 

vrátane Teba? Počas diskusie o tejto záležitosti Martina s Petrou dospeli 

k záveru, že po eliminácii negatívneho stavu by pozitívny stav mal byť 

,pozitívnejší než pozitívny‘, pretože by ho vôbec neťažili pôvodné nezodpovedané 

otázky. Monika z Českej republiky by Ťa potom chcela poprosiť, aby Si vysvetlil 

pojem meditácia a čo znamená z pozície pozitívneho stavu a ako by bol tento pojem 

charakterizovaný; ako aj, či je nejaký rozdiel medzi stavom meditácie a 

uvažovaním, myslením alebo rozjímaním o Novom Zjavení Pána Ježiša Krista vo 

všeobecnosti. 

Neskôr, v ten istý deň, som dostal niektoré ďalšie otázky. Tentoraz ich položili 

Tvoji predstavitelia tu v starých dobrých USA. Michael Maldonado Ti predložil 

k úvahe štyri otázky: 1. Vykonávajú všetci ľudia počas spánku (alebo v nevedomej 

modalite) pozitívnu prácu pre Pána Ježiša Krista, smerujúcu k ukončeniu 

negatívneho stavu, alebo, jestvuje obrátené paralelné úsilie tých, ktorí pochádzajú 

z negatívneho stavu, smerujúce k negatívnejším výsledkom? 2. Jestvuje vôbec 

nejaká všeobecná črta — ktorú možno v tomto čase zjaviť — u tých ľudí, ktorí majú 

podobné poruchy spánku, alebo nejaká všeobecná črta týkajúca sa typu úsilia 

alebo vykonávanej práce (napríklad u všetkých tých, ktorí majú epilepsiu, 

insomniu, narkolepsiu atď.)? (insomnia – chorobná nespavosť; narkolepsia – 

záchvaty krátkodobého, chorobného spánku — pozn. prekl.) 3. Je kontrolovanie 

porúch spánku liekmi vždy kontraproduktívne vzhľadom k ,účelu‘, ktorý poskytujú 

neriadenou alebo nekontrolovanou poruchou (v súvislosti s cieľom buď eliminácie 

negatívneho stavu, alebo jeho prolongácie) typickí ľudia? Tvoji predstavitelia? 4. 

A napokon, jestvujú nejaké poruchy spánku na iných „planétach“ pseudo-

stvorenia? Ďalšia otázka prišla od doktorky Ardyth Noremovej: Nakoľko pseudo-
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tvorcovia vytvorili túto smrteľnú spleť, ktorú nazývame ľudský život, aká je teraz 

úroveň a charakter ich angažovania sa v rozpletaní negatívnej štruktúry ľudského 

života? Ako sa Pán Ježiš Kristus podieľa na tej práci? A existujú spôsoby, akými sa 

nám ako predstaviteľom radí zúčastňovať sa tejto práce? Mnohému z tohto bol 

venovaný posledný Dialóg, možno však existuje viac informácií ohľadom toho, ako 

boli „zmanipulované“ ľudské systémy, aby boli uzamknuté v odlúčenosti a 

negatívnosti, a ako môžeme my prispieť k urýchleniu uzdravovania. Ešte neskôr 

toho istého dňa prišla ďalšia otázka zo Slovenska (od Mirka Leška). Pýta sa 

nasledovné: V predchádzajúcich Dialógoch, ktoré sa venovali záležitosti pravého 

,ja som‘ verzus ,ego‘, Pán Ježiš Kristus zdôrazňuje, že vy ste tí, kto rozhoduje, či 

budete fungovať zo svojho pravého ,ja som‘, alebo zo svojho ,ega‘. Vysvetli, prosím 

Ťa, bližšie ,prepínací mechanizmus‘ medzi pravým ,ja som‘ a ,egom‘. Kto je to ,vy‘ 

(tu na planéte Nula), kto rozhoduje, na ktorý modus sa prepne? Kto má v tomto 

prípade právo rozhodovania? Kto bude ,súdený‘ vzhľadom k tomu, že ten, kto učiní 

také rozhodnutie, nesie zodpovednosť — ,ego‘, pravé ,ja som‘, alebo ,vy‘? Okrem 

toho, je možné, že niekedy dokonca aj keď si vedome uvedomujeme, že sme pod 

vládou našich ego stavov a pokúšame sa prepnúť na naše pravé ,ja som‘ a prosíme 

o to, akosi sme nie vždy v tomto úsilí úspešní. Koniec otázok. Zdá sa mi, že ľudia 

by stále chceli vedieť viac, než zjavuješ v každom jednotlivom čase počas 

zaznamenávania týchto Dialógov. Samozrejme, kým sa budeme venovať týmto 

otázkam a tomu, či si zasluhujú Tvoje odpovede, možno máš Ty niečo, čo by Si 

chcel najskôr posúdiť. Máš slovo. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, keďže sa ti tieto otázky, takpovediac, dostali na 

stôl, je jasné, že by bolo vhodné zodpovedať ich na platforme týchto Dialógov; aj 

keď by odpovede na niektoré z nich mali byť jasné každému, kto má aspoň trochu 

zmyslu pre to, ako logicky vyvodiť tieto odpovede zo všetkého, čo bolo doposiaľ 

zjavené v Mojom Novom Zjavení. Na druhej strane, je jasné, že požiadavka, aby 

vynakladali samostatne úsilie na proces zodpovedania svojich vlastných otázok zo 

Mňa v nich, alebo na dôkladnú kontrolu, či by Mi ich otázky mali byť predložené 

cez teba, Peter, ešte neprenikla do ich vedomého uvedomenia. Predsa len, majúc 

typickú ľudskú prirodzenosť, niektorí ľudia, dokonca Moji praví predstavitelia, 

budú túto dôležitú požiadavku ignorovať bez ohľadu na to, koľkokrát im je 

pripomínaná. V tomto ohľade existuje duchovné nebezpečenstvo nadobudnutia 

závislosti na vonkajších vstupoch, namiesto na ich vlastných vnútorných vstupoch 

v tomto ohľade. Keď získajú takú závislosť, v tom prípade je pasca renegátov 

nastavená a dotyční sa môžu stať ich otrokmi v tom zmysle, že nebudú schopní 

urobiť ani jediný pohyb bez toho, Peter, aby ťa nepožiadali, aby si Ma poprosil o 

poskytnutie im čohokoľvek, o čom si myslia, že to potrebujú, pokiaľ ide o 

odpovede na ich otázky. Takže ešte raz vás prosím, nepredkladajte Mi cez Petra 

žiadne otázky, pokiaľ odo Mňa nedostanete jasný náznak z vášho vnútra, že sa 

v záujme všetkých odporúča, aby ste tak urobili. Pokiaľ sa nebudete riadiť touto 

radou, v budúcnosti vaše otázky na platforme týchto Dialógov nebudú 

zodpovedané. Toto rozhodnutie bolo učinené vo vašom vlastnom záujme, v záujme 
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vašej vlastnej duchovnej nezávislosti a spoliehania sa na svoju vlastnú intuíciu a na 

Mňa vo vás. 

Hore uvedená dôležitá požiadavka nás privádza k niečomu, čo treba uviesť do 

vašej pozornosti (do pozornosti všetkých čitateľov týchto Dialógov) v tomto 

jednotlivom čase. Nachádzame sa v procese uzatvárania jednej dôležitej kapitoly 

fázy súčasného pokračujúceho posunu. Kvôli tomu prebiehajú tiež prípravy na 

zahájenie ďalšej dôležitej fázy tohto posunu. V tej fáze bude veľmi zdôraznená a 

potrebná dôležitosť vašej schopnosti byť sebestační vo všetkých aspektoch vášho 

života, a najmä pri hľadaní vašich vlastných odpovedí na vaše vlastné otázky bez 

akejkoľvek mediácie. Potrebujete sa naučiť odzrkadľovať usporiadanie, ktoré 

existuje v pozitívnom stave. Ak ste uprostred pozitívneho stavu, je jasné, že si 

všetkými spôsobmi vašich osobných a individuálnych životov máte osvojiť životný 

štýl pozitívneho stavu. Nakoľko v pozitívnom stave sa každý vo všetkých 

aspektoch svojho pravého života plne spolieha sám na seba, a nakoľko pokiaľ má 

nejaké otázky, nadviaže kontakt priamo so Mnou, aby dostal na ne odpovede, bez 

toho, aby žiadal nejakú tretiu osobu, aby to urobila v jeho mene, máte sa snažiť byť 

takí istí. Táto správna tendencia vás bude držať mimo vplyvu negatívneho stavu a 

jeho renegátov, ktorých neživot je založený na závislosti a na sprostredkovaní cez 

niekoho iného, kto má postavenie pseudo-autority. 

Zo strany renegátov môžete počas zahajovania tejto novej fázy pokračujúceho 

posunu očakávať jednu vec. Budú vynakladať všemožné úsilie, aby vás pokúšali, 

aby ste sa nespoliehali na seba vo všetkých aspektoch vášho života, alebo aspoň 

v niektorých aspektoch vášho života, ale aby ste sa namiesto toho, pod pláštikom 

vašej neschopnosti alebo nevhodnosti byť takí alebo robiť to, spoliehali na nejaké 

vonkajšie činitele. Renegáti budú teda robiť všetko, čo je v ich moci, aby živili 

vašu závislosť od niekoho iného alebo od niečoho iného, a nie od vás samých. 

Keby mohli vo svojom úsilí uspieť, nielenže by vás držali mimo pozitívneho stavu, 

ale boli by schopní využiť všetky vaše energie na svoje vlastné negatívne účely. 

Pretože sú charakter, štruktúra a obsah nasledujúcej fázy pokračujúceho posunu 

také, že vás uvádzajú do pozície plného spoliehania sa na seba, je jasné, že 

dochádza k väčšiemu a väčšiemu posunu smerom ku kladeniu vašich vlastných 

otázok a získavaniu vašich vlastných odpovedí, s ich následným zdieľaním so 

všetkými zainteresovanými, bez akýchkoľvek známok vnútenia, nátlaku alebo 

žiadosti, aby počúvali alebo aby poslúchali čokoľvek, čo s nimi zdieľate. Táto 

požiadavka bude mať za následok menšiu frekvenciu uskutočňovania týchto 

Dialógov. K vedeniu takých dialógov bude dochádzať len a len vtedy, keď 

vyvstanú otázky skutočného a rýdzeho multivesmírneho významu a len keď 

pýtajúcim sa bude jasne naznačené, že ich treba zodpovedať na platforme týchto 

Dialógov. Obdobie realizácie a praktizovania toho, čo je obsiahnuté v týchto 

Dialógoch a v Mojom Novom Zjavení vo všeobecnosti, je na dosah. Preto 

dochádza tiež k posunu od kladenia otázok (alebo k ich kladeniu, no získavania 

odpovedí na ne zo všetkého, čo bolo doteraz zjavené v Mojom Novom Zjavení) 
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k realizácii a praktizovaniu všetkých princípov a ideí Nového Zjavenia. V tomto 

zmysle je jasné, že aj vy sa potrebujete naučiť vyhľadávať vaše odpovede na vaše 

otázky vo všetkom, čo bolo povedané v Mojom Novom Zjavení, okrem vašich 

vlastných snáh v tomto ohľade. Súčasne sa potrebujete naučiť overovať si 

pravdivosť akýchkoľvek odpovedí, ktoré môžete dostať zo svojho vlastného 

vnútra, pomocou všetkého, čo je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení. Ako bolo 

predtým uvedené niekoľkokrát, ak vaše odpovede plne a kompletne zachovávajú 

princípy a idey Môjho Nového Zjavenia, v tom prípade si môžete byť istí, že 

prichádzajú odo Mňa. Inak by prichádzali z podvodného zdroja. 

Máte tu teda tri dôležité zdroje získavania odpovedí na vaše otázky: Prvým je vaše 

vlastné vnútro, vaše vlastné úsilie a intuícia; druhým je vyhľadávanie týchto 

odpovedí v Mojom Novom Zjavení alebo ich dedukovanie z Môjho Nového 

Zjavenia (využívajúc vaše dedukčné schopnosti) vo všetkých jeho troch zdrojoch; a 

tretím je to, že ak majú vaše otázky skutočne multivesmírny význam, odpovede 

budete dostávať na platforme týchto Dialógov, pokiaľ bude Peter k dispozícii na 

túto dôležitú prácu. Ak však už Peter na túto prácu nebude k dispozícii (napríklad 

po jeho odvolaní, alebo z nejakých iných dôležitých dôvodov — nech by boli 

akékoľvek) alebo ak už z akýchkoľvek dôvodov pominie obdobie na vedenie 

takýchto dialógov, v tom prípade budú počas zvyšku vašich životov na planéte 

Nula k dispozícii len prvé dva zdroje na zodpovedanie vašich otázok. Napokon, 

rôzne rozdielne fázy tohto posunu si budú vyžadovať odlišný prístup. Je celkom 

predstaviteľné, že v jednom bode vášho času už viac nebude vedenie takých 

dialógov kvôli odlišným duchovným potrebám a požiadavkám možné alebo 

potrebné. Toto sú dôležité požiadavky nasledujúcej fázy pokračujúceho posunu. 

Vezmite si to, prosím vás, k srdcu! Je to veľmi dôležité! A toto je všetko, čím 

Som dnes chcel prispieť. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto dôležité objasnenie. 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. A teraz môžeme prejsť k odpovediam na 

všetky položené otázky. Odpovieme na ne postupne tak, ako k tebe prichádzali, 

Peter. Začnime otázkou L. Beranovej. Budem Si pamätať pseudo-bytie a pseudo-

existenciu negatívneho stavu a ľudského neživota so všetkými ich krutosťami a 

hnusom potom, ako budú naveky eliminované a všetky ich skúsenosti budú 

uložené do Univerzality-Toho-Všetkého? Odpoveď na túto otázku závisí od toho, 

z akej modality vnímania reality sa na to pozeráte. V určitom zmysle môžete 

povedať, že odpoveďou je ,áno‘ i ,nie‘. Pamätáte sa, čo Som v dávnej minulosti (vo 

vašom ponímaní času) povedal o tejto záležitosti (v Starom zákone Biblie)? Že Si 

nespomeniem na ich hriechy. Čo vám toto vyhlásenie hovorí? Že neexistuje žiadna 

potreba pamätať si čokoľvek tohto charakteru. Prečo je to tak? Pretože, ako si 

pamätáte z predchádzajúcich Dialógov, pseudo-bytie a pseudo-existenciu 

negatívneho stavu a jeho ľudského neživota z pozície Mojej Absolútnej 

Pozitívnosti neregistrujem ako pravú realitu; alebo, jednoducho povedané, v pravej 

realite Môjho Absolútneho Stavu to neexistuje, pretože je to len ilúzia 
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vyfabrikovaná relatívnymi sentientnými mysľami. Preto si z tohto hľadiska niet čo 

pamätať alebo uchovať v Mojej Pamäti. 

Situácia však nie je taká jednoduchá. Toto hľadisko možno považovať za 

objektívny spôsob vnímania reality. Na druhej strane, ako vidí túto situáciu 

subjektívny spôsob? Moje zostúpenie (obrazne povedané) na úroveň relatívnych 

sentientných entít, ktoré sa nachádzajú v ich vlastnej subjektívnej modalite, Ma 

dostáva na ich úroveň vnímania, chápania a spomínania si. Ako si pamätáte, zvlášť 

Som sa inkarnoval do ich relatívneho života, aby Som všetko zažil tak, ako to 

zažívajú oni. Z ich pozície, z pozície relatívneho, Som učinil sľub, že vymažem 

všetky spomienky týkajúce sa čohokoľvek, čo je obsiahnuté v negatívnom stave a 

v jeho ľudskom neživote. Ak sa teda pozerám na všetko z ich pozície, spadám pod 

to isté pravidlo ako oni v tomto ohľade. 

Na druhej strane, aká by bola situácia, keby ste sa na túto záležitosť pozreli 

z Pozície Môjho Absolútneho Poznania všetkých a všetkého? Obsahovala by tá 

pozícia nejaké spomienky na negatívny stav a na ľudský neživot? Samozrejme, že 

by obsahovala, pre Mňa osobne by to však nebol rušivý jav, pretože, po prvé, Ja 

som dal Svoje Vlastné Dovolenie, aby vôbec vošla do svojej vlastnej pseudo-reality 

ilúzia negatívneho stavu a jeho ľudského neživota; a po druhé, Absolútne Poznanie 

dôvodov takého dovolenia a jeho výsledku a úžitku, ktorému by to slúžilo 

v prospech všetkých, by ďaleko prevážilo akúkoľvek možnú ujmu z toho, že by 

Som v Sebe mal také spomienky. Ja by som sa na ne pozeral ako na niečo, čo bolo 

potrebné pre zachovanie príčetnosti všetkých sentientných entít a pre poskytnutie 

im absolútnej slobodnej voľby pri ich konečnom zvolení si plnosti a kompletnosti 

pravého života pozitívneho stavu. Keby nemal existovať žiadny iný spôsob pre 

nastolenie tejto plnosti a kompletnosti, v tom prípade by dovolenie niečoho takého, 

ako je negatívny stav a jeho ľudský neživot, bolo v záujme veľmi vznešenej a 

dobrej veci. Ako teda z tohto faktu vidíte, vynájdenie, aktivácia a uvedenie do 

pohybu negatívneho stavu a jeho ľudského neživota boli v podstate dovolené 

v záujme dobrej veci. Pretože je to dobré, dobrota toho je napokon pozitívna. 

V Mojej Absolútnej Mysli teda nie je v nich obsiahnuté nič negatívne, pretože to, 

čo sa počíta, je konečný výsledok, a nie jeho prechodný proces a manifestácia. 

Preto jediné spomienky, ktoré budú v tomto zmysle zachované, budú vždy a 

výlučne dobré a pozitívne. Ako z tohto opisu vidíte, nielen Ja, vo Svojom 

Absolútnom Poznaní a Pamätaní si, ale aj všetky sentientné entity sa budú pozerať 

a pamätať si len výsledky, a nie ich prechodné a dočasné procesy a manifestácie. 

Pretože sú výsledky v tomto ohľade vždy pozitívne a dobré, ich spomienky budú 

tiež vždy dobré a pozitívne. V tomto zmysle nebude nič negatívne, špatné, zlé 

alebo lživé, čo by sa dalo pamätať. Takto možno interpretovať Môj sľub, že 

vymažem ich previnenia, ako aj ich spomienky na ne. 

Zo všetkého hore uvedeného môžete usúdiť, že Martinin a Petrin predpoklad, že 

pozitívny stav bude pozitívnejší po získaní všetkých odpovedí na existenciálne 
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otázky a potom, ako negatívny stav a ľudský neživot viac nebudú, je správny. Je 

len logické predpokladať, že ak pozitívny stav v súčasnosti nie je v stave, procese a 

kondícii plnosti a kompletnosti a ak je ťažený neživotom negatívneho stavu a 

ľudským neživotom, v tom prípade je aj jeho pozitívnosť nekompletná. Napokon, 

slová ,plnosť a kompletnosť‘ nič nevylučujú. Naproti tomu, chýbanie tejto plnosti a 

kompletnosti znemožňuje, aby čokoľvek plne a kompletne manifestovalo svoju 

prirodzenosť. Preto, v tomto zmysle, len čo bude nastolená plnosť a kompletnosť 

pozitívneho stavu, bude pozitívnejší alebo bude plne a kompletne pozitívny, 

prevyšujúc čokoľvek, čo existuje v súčasnosti. Preto môžete spoločne s Martinou a 

Petrou povedať, že pozitívny stav bude pozitívnejší než pozitívny. Toto je veľmi 

pekná metafora. 

Teraz sa venujme Monikinej otázke. Odpoveď na jej otázku by mala byť úplne 

jasná zo všetkého, čo je obsiahnuté v knihách Nového Zjavenia. Z pozície 

pozitívneho stavu, pretože všetci jeho obyvatelia sú stále v stave vnútrajška, 

môžete povedať, že sú nepretržite v meditatívnom stave. Vnútrajšok sa rovná 

meditácii. V pozitívnom stave majú meditácia, hĺbanie, kontemplácia, uvažovanie 

o niečom, premýšľanie o niečom atď., rovnaký zmysel a konotáciu. V tomto 

zmysle teda v pozitívnom stave neexistuje žiadny rozdiel medzi meditáciou, 

hĺbaním, kontempláciou, premýšľaním, uvažovaním atď., pretože toto všetko sa 

odohráva v stave vnútrajška každého. U ľudí na planéte Nula alebo u obyvateľov 

Zóny Vymiestnenia je situácia iná. V ich prípade, pretože boli odklonení od stavu 

svojho vnútrajška a umiestnení do stavu svojho vonkajška, aby nadviazali 

akýkoľvek kontakt so svojím vnútorným stavom, boli vynájdené komplikované 

metódy, ktoré predpisujú alebo poskytujú každému spôsob, ako taký kontakt 

uskutočniť. Také metódy a postupy boli zhrnuté pod názvom meditácia (napríklad 

transcendentálna meditácia). Aby ste meditovali, musíte robiť určité špecifické 

veci, ktoré by vás uviedli do stavu ponorenia sa do seba, v ktorom môžete byť 

schopní skontaktovať sa so svojím vlastným vnútrajškom. Tieto metódy a praktiky 

sa stali rituálnymi a dogmatickými prostriedkami, ktorými to možno dosiahnuť. 

Preto ich kedysi úplne a kompletne prevzal negatívny stav a stali sa samé osebe 

negatívnymi, vytvárajúc v tých, ktorí ich praktizujú, veľmi falošný dojem, že sú 

v stave svojho vlastného vnútrajška, zatiaľ čo sú v skutočnosti vo falošnom stave 

pseudo-vnútrajška. 

Na druhej strane, z typickej ľudskej perspektívy, keď o niečom hĺbate, alebo keď 

premýšľate, alebo kontemplujete o niečom, nevyžaduje si to od vás, aby ste 

podstupovali tieto prácne kroky, ktoré by vám umožnili, aby došlo k hĺbaniu alebo 

premýšľaniu, alebo kontemplácii. V ľudskom ponímaní je teda rozdiel medzi 

meditáciou a medzi kontempláciou, hĺbaním a premýšľaním, pretože ľudia nie sú 

v stave svojho vnútrajška, ako je to v pozitívnom stave. S vami, Mojimi pravými 

predstaviteľmi, je však situácia trochu iná. Vy už viac nepotrebujete prechádzať 

zložitými krokmi, rituálmi a postupmi, aby ste meditovali, premýšľali, hĺbali alebo 

kontemplovali o čomkoľvek, nielen o Mojom Novom Zjavení. Tým, že máte Moje 
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Nové Zjavenie, premýšľaním, hĺbaním alebo kontempláciou o ňom, alebo 

sústredením sa na jeho idey automaticky navodzujete meditatívny stav alebo, lepšie 

a primeranejšie povedané, stav vášho vnútrajška. Týmto faktorom sa približujete 

pravému životu pozitívneho stavu. V tomto ohľade teda pre tých z vás, ktorí čítajú 

a bezpodmienečne prijímajú Moje Nové Zjavenie, neexistuje žiadny rozdiel medzi 

chápaním významu a stavom meditácie, premýšľania, hĺbania, uvažovania alebo 

kontemplácie. Pre vás je to jedno. Táto vaša situácia odráža vaše bytie uprostred 

Môjho pozitívneho stavu. 

Venujme sa teraz otázkam Michaela Maldonada. Ako vieš, rozdielni jedinci musia 

pri svojej jedinečnej a neopakovateľnej osobnostnej konštitúcii a pri svojich 

vlastných špecifických rolách, úlohách a pozíciách veľmi rozdielne prispieť 

k výsledku negatívneho stavu a jeho ľudského neživota. V tomto zmysle sú ich 

energie alebo ich práca plne využité na ten dôležitý duchovný účel. Aké sú faktory 

prispievajúce k tomuto výsledku? Na jednej strane, pre pravých predstaviteľov 

pozitívneho stavu (či už otvorených, alebo skrytých), je to vykonávať dôležitú 

prácu pre Mňa a pre Môj pozitívny stav vo všetkých aspektoch a stavoch ich 

životov. Preto, keď spia alebo keď sú v akomkoľvek inom vedomom alebo 

nevedomom režime, všetka ich práca slúži ukončeniu negatívneho stavu. 

Na druhej strane, ak je niekoho rolou, úlohou a pozíciou byť predstaviteľom 

negatívneho stavu, v tom prípade jeho/jej práca v akomkoľvek moduse (počas 

spánku alebo v akomkoľvek nevedomom či vedomom moduse) slúži víťazstvu 

negatívneho stavu na planéte Nula a inde. Takže, áno, niektorí jedinci vykonávajú 

pozitívnu prácu, s cieľom ukončiť negatívny stav, a niektorí prácu smerujúcu 

k jeho víťazstvu. Majte však, prosím vás, na pamäti, že tí jedinci, ktorých rolou je 

prispievať všetkými svojimi skutkami a snahami k víťazstvu negatívneho stavu, 

napokon tiež prispievajú k pozitívnemu výsledku všetkého týkajúceho sa tohto 

cyklu času/stavu/procesu. Koniec koncov, ako si pamätáte, presne v tom momente, 

keď negatívny stav pseudo-zvíťazí, podpíše si tým svoj vlastný rozsudok smrti, 

pretože po tomto pseudo-víťazstve sa stane nefunkčným a už viac nebude 

potrebný. V tom momente ho už viac nebude. Z tohto hľadiska teda môžete logicky 

usúdiť, že nech robí ktokoľvek čokoľvek, či už počas svojho spánku, alebo 

v akomsi nevedomom či vedomom moduse, nakoniec každý slúži Mne, s 

cieľom ukončiť negatívny stav. 

Je zaujímavé všimnúť si, že uvedomenie si týchto faktov ohľadom výsledku 

negatívneho stavu a ľudského neživota znamená, že jeho pseudo-víťazstvo je úplne 

súčasne jeho večným koncom, a že to nijakým spôsobom neodstrašuje obyvateľov 

Zóny Vymiestnenia a všetkých ostatných propagátorov pseudo-veci negatívneho 

stavu od vynakladania všemožného úsilia, aby dosiahli bod svojho pseudo-

víťazstva. Jednoducho povedané, neveria, že sa niečo také môže stať — nech im 

tieto fakty akokoľvek často pripomínate. Jednako však bude toto poznanie a 

uvedomenie využité v momente pseudo-víťazstva a konca negatívneho stavu (k 

čomu dôjde úplne súčasne) na otvorenie ich pamätí a na to, aby si uvedomili svoj 
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dobrovoľný status svojej účasti na všetkom, čo sa týka negatívneho stavu a 

ľudského neživota. Také vedomé uvedomenie si týchto faktov im značne uľahčí 

konverziu späť do pozitívneho stavu, kam napokon každý patrí. 

Odpovedajúc na Michaelovu druhú otázku, ohľadom spoločnej črty ľudí 

s rovnakými typmi porúch spánku, alebo niečoho spoločného, pokiaľ ide o typ 

vynakladaného úsilia alebo vykonávanej práce, možno povedať, že jedinú spoločnú 

črtu možno nájsť v ich symptómoch a v tom, ako sa navonok prejavujú. Presne tam 

však táto podobnosť končí. Dôvody, prečo sa niekto rozhodol mať také poruchy 

spánku a aký typ snáh vyvíja alebo aký druh práce vykonáva tým, že má také 

poruchy spánku, alebo akému účelu, poučeniu, ilustrácii alebo demonštrácii 

pomocou nich slúži, sú nekonečne odlišné. Vo všetkých svojich aspektoch sú úplne 

a kompletne individualizované a zosobnené. Preto je každý jedinec, ktorý by 

mohol mať také poruchy spánku, zodpovedný a povinný skladať účty za to, že Ma 

vo svojom individuálnom stave a svojím individuálnym úsilím poprosí, aby Som 

mu/jej zjavil čokoľvek, čo možno zjaviť ohľadom potrieb, účelov a výsledkov 

všetkých takých stavov. Majte však, prosím, na pamäti, že vo väčšine prípadov 

bolo dohodnuté, že nič, čo sa týka duchovných príčinných faktorov takých stavov, 

nesmie byť sprístupnené poznaniu, kým nedôjde k odvolaniu z planéty Nula. 

Takým predčasným poznaním by mohla byť ohrozená efektívnosť práce alebo 

dôležité špecifické poučenie poskytnuté takými stavmi. Okrem toho, namieste sú aj 

bezpečnostné opatrenia. Preto nemožno o tejto situácii na platforme týchto 

Dialógov nič viac povedať. 

Odpovedajúc na Michaelovu tretiu otázku, ohľadom kontraproduktívnosti 

ovládania porúch spánku liekmi (on používa termín ,drugs‘), ktoré sú na ten účel 

k dispozícii, ešte raz, tu ide o účel, cieľ, dôvod atď., kvôli ktorému sa niekto 

rozhodol mať akúkoľvek poruchu spánku, alebo akúkoľvek poruchu vôbec. Vo 

veľmi všeobecnom a širokom zmysle nemožno vôbec nič, čo umožňuje ovládať 

nejaký poruchový stav, a tým faktorom umožňuje akémukoľvek jedincovi 

vykonávať užitočnú prácu alebo povolanie a viesť relatívne normálny život 

v porovnaní so všetkými ostatnými, ktorí netrpia takou poruchou, považovať za 

kontraproduktívne. V skutočnosti to v takom prípade slúži užitočnému účelu. 

Všetko, čo slúži užitočnému účelu, je vždy na základe prílevu odo Mňa. Musíte 

pochopiť, že z istých veľmi dôležitých duchovných dôvodov umožňujem na 

dosiahnutie mnohých pozitívnych cieľov alebo výsledkov využitie aj mnohých 

vonkajších prostriedkov (ako sú napríklad lieky). Nič, čo eliminuje alebo aspoň 

účinne kontroluje akýkoľvek poruchový stav, nemožno považovať za negatívne. 

Svojím výsledkom je to v skutočnosti pozitívne. Pretože je to pozitívne, pochádza 

to zo Mňa. Jedným z mnohých dôvodov, prečo umožňujem tento typ využitia 

v ľudskom neživote, je ilustrácia a demonštrácia faktu, že také vonkajšie 

neduchovné prostriedky môžu tiež slúžiť pozitívnemu výsledku. Čo vám hovorí 

táto situácia? Ako bolo uvedené vyššie, v konečnom zmysle slúži všetko 

ukončovaniu negatívneho stavu. Pretože základným princípom neživota 
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negatívneho stavu a jeho ľudského neživota je mať všetko porúchané, potom 

všetko, čo kontroluje alebo čo udržiava toto porúchanie pod kontrolou (nech je 

akékoľvek), alebo čo prispieva k jeho odstráneniu, je veľmi produktívne. A jedinci, 

ktorí súhlasili, že budú mať také poruchy, zobrazujú a demonštrujú tento fakt ich 

kontroly, a takým úsilím poskytujú všetkým dôležité poučenie. 

Odpoveď na Michaelovu poslednú otázku logicky vyplýva z toho, čo bolo 

povedané vyššie. Pretože je celé pseudo-stvorenie založené na pseudo-princípe 

poruchy, na každej z jeho ,planét‘, v každom z jeho stavov, kondícií či 

čohokoľvek, čo má, sa budú určite tiež vyskytovať poruchy spánku alebo 

akékoľvek iné poruchy. V určitom zmysle, pretože ostatné pseudo-dimenzie 

pseudo-stvorenia sú v pozícii príčinných faktorov, alebo majú konštrukčný plán 

všetkého, čo sa odohráva na planéte Nula, ich poruchy sú oveľa ťažšie a oveľa 

výraznejšie než najhorší možný stav u ktoréhokoľvek človeka na planéte Nula. 

Takže, áno, skutočne majú nanajvýš ťažké poruchy spánku či čokoľvek, s čím tieto 

poruchy duchovne súvzťažia. 

Odpovedajúc na otázku Ardyth ohľadom súčasnej úrovne a charakteru angažovania 

sa pseudo-tvorcov na rozpletaní negatívnej štruktúry ľudského života a ohľadom 

toho, ako sa Ja podieľam na tej práci a či jestvujú spôsoby, akými sa vám ako 

Mojim predstaviteľom odporúča podieľať sa na tejto práci, si uvedomte, že 

v poznaní všetkých aspektov tohto procesu sa skrýva značná miera duchovného 

nebezpečenstva. Časti ,ako‘ a ,charakteru‘ tejto otázky sú najcitlivejšie, pretože 

keby Som ich mal opísať, renegátom a ich poskokom by to poskytlo všetky 

nevyhnutné informácie, ktoré tak zúfalo hľadajú, aby zmarili alebo veľmi sťažili 

uskutočnenie tejto dôležitej práce. Renegáti vedia veľmi dobre, že konečný 

výsledok osudu ich negatívneho neživota závisí od toho, do akej miery bude táto 

práca úspešná. Úspešné zavŕšenie procesu tohto rozpletania znamená ich koniec. 

Preto hľadajú všemožné spôsoby, ktoré by im pomohli buď úplne podkopať túto 

prácu, alebo ju hatiť v najväčšej možnej miere, aby mohol byť jej výsledok na 

neurčito odložený. Hoci, môžem vám povedať jednu vec: Existuje zvláštna skupina 

renegátov, ktorých úlohou je lákať Mojich predstaviteľov, aby kládli taký typ 

otázok, odpovede na ktoré by im poskytli vodidlo ohľadom skutkov Mojej Božskej 

Prozreteľnosti vo veci ukončenia neživota negatívneho stavu a ľudského neživota, 

aby mohli týmto skutkom zabrániť. Buďte teda veľmi, veľmi opatrní ohľadom 

toho, aké typy otázok kladiete. 

Jediné, čo možno o tomto úsilí povedať, je to, že pseudo-tvorcovia, s Mojím plným 

angažovaním sa, ako aj s plným angažovaním sa všetkých členov Nového 

Vesmíru, vynakladajú všemožné úsilie, aby rozplietli nielen negatívnu štruktúru 

takzvaného ľudského života, ale aj celý negatívny stav. Koniec koncov, také úsilie 

nemôže byť obmedzené len na výsledok ľudského neživota. Hlavné úsilie musí 

v tomto ohľade smerovať k eliminácii celkového negatívneho stavu a následne jeho 

ľudského neživota. Jedno závisí od druhého. 
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Vaša spoluúčasť na tejto práci v role Mojich pravých predstaviteľov spočíva 

výlučne v tom, ako fungujete, ako sa správate, konáte, nadväzujete vzťahy, 

hovoríte, myslíte, cítite, prejavujete svoje city, čo chcete a ako jednáte so Mnou, 

sami so sebou a s každým iným. Ak je toto založené na prijatí a praktizovaní 

všetkých princípov Môjho Nového Zjavenia, plníte si svoju zodpovednosť alebo, 

lepšie povedané, podstatne prispievate k rozpletaniu negatívnej štruktúry, 

konkrétne ľudských aspektov vašej prirodzenosti, a vo všeobecnosti prirodzenosti 

ľudského neživota a neživota negatívneho stavu. Súčasne, metódy, dynamika a 

procesy tejto práce sú zakorenené v tom, z akej pozície v tomto ohľade fungujete. 

Aby ste skutočne prispeli k tejto vznešenej veci, vaša snaha by mala smerovať 

úplne k fungovaniu z pozície vášho pravého ,ja som‘, s plnou kontrolou vašich 

ľudských ego stavov. Čím viac fungujete z pozície svojho pravého ,ja som‘, tým 

viac prispievate k tomuto rozpletaniu. Naproti tomu, vždy, keď prepnete na 

fungovanie z pozície svojho ega, tým fungovaním posilňujete túto smrteľnú spleť a 

následne prispievate k predlžovaniu neživota negatívneho stavu. 

Záležitosť prepínania medzi vaším pravým ,ja som‘ a vaším ,egom‘ nás privádza 

k otázkam položeným Mirkom Leškom. Aký je prepínací mechanizmus, pomocou 

ktorého dochádza k takému prepínaniu, a kto rozhoduje o tom, na ktorý modus sa 

prepne; alebo kto má právo takého rozhodovania a kto je teda považovaný za 

zodpovedného a kto je súdený za také rozhodnutia? Toto sú všetko hlboko 

duchovné, mystické a filozofické otázky, týkajúce sa prirodzenosti, štruktúry, 

dynamiky a funkcií sentientných myslí vo všeobecnosti, a zvlášť ľudských pseudo-

sentientných myslí. Aby ste správne pochopili komplikovanosť tohto usporiadania, 

potrebujeme sa venovať niektorým všeobecným štrukturálnym schémam 

sentientnej mysle vo všeobecnosti, a zvlášť ľudskej pseudo-sentientnej mysle. 

Začneme definíciou pojmu ,individualita‘. Z duchovného hľadiska je individualita 

jedinečný konglomerát aspektov, stavov, dynamiky, procesov a podmienok, 

prostredníctvom ktorých sentientná myseľ prejavuje svoje individualizované a 

zosobnené bytie a existenciu. Tento konglomerát odráža vo svojom relatívnom 

položení Moju Absolútnu Individualitu vo všetkých Jej Aspektoch, Stavoch, 

Dynamike, Procesoch a Podmienkach. Aby sa uskutočnilo toto prejavovanie, 

individualita je vybavená určitými nástrojmi, stavebnými blokmi a štrukturálnymi 

komponentmi, ktoré každému jedincovi umožňujú, aby bol vo svojej vlastnej 

individualite tým, čím je. Vo svojom konglomerátnom stave teda individualita 

pozostáva, ako viete, zo svojej vlastnej individualizovanej a zosobnenej Duchovnej 

Mysle, vnútornej mysle a vonkajšej mysle. V ich zjednocujúcej a zjednotenej 

kondícii tvoria realitu bytia a existencie individualizovanej jednej sentientnej 

mysle. Centrálnym jadrom tejto mysle je plne vedomé uvedomenie si 

sebauvedomenia. Je zakorenené v sebauvedomelom (v jeho stavoch a procesoch) 

pravom ,ja som‘. Všetky funkcie a všetko ostatné je celkovo určované a riadené 

z pozície tohto sebauvedomelého ,ja som‘. Pretože toto ,ja som‘, čo sa týka jeho 

štruktúry a prirodzenosti, pochádza z Prirodzenosti a Štruktúry Môjho Absolútneho 
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,JA SOM‘, jeho celý obsah a význam je čistou pozitívnosťou a dobrotou, 

prameniacou z Mojej Absolútnej Pozitívnosti a Dobroty. Preto pokiaľ ktokoľvek 

funguje zo svojho pravého ,ja som‘, funguje len pozitívnym a dobrým spôsobom; 

čiže v tom prípade funguje zo Mňa. 

Toto je usporiadanie existujúce v pozitívnom stave. Pokiaľ toto usporiadanie 

pretrváva neoslabené ďalej, negatívny stav nemá nijakú šancu ujať sa v mysli 

kohokoľvek. Aby došlo k vynájdeniu, aktivácii, nastoleniu a plnej manifestácii 

neživota negatívneho stavu a jeho ľudského neživota, bolo nutné prísť s ideou 

niečoho úplne iného, než bolo existujúce usporiadanie pozitívneho stavu. Preto, ak 

je centrálnym jadrom života uvedomenie si sebauvedomelého ,ja som‘ a ak je 

všetko v bytí a existencii riadené a určované funkciami tohto sebauvedomelého ,ja 

som‘, v tom prípade bolo nevyhnutné vynájsť stav, ktorý by mal totálne odlišné 

usporiadanie. V tomto odlišnom usporiadaní uvedomenie si, že existuje niečo také 

ako sebauvedomelé ,ja som‘ a jeho určujúca a riadiaca pozícia, je izolované, 

separované, potlačené a uvedené do nevedomej modality a následne nahradené 

niečím, čo sa podobá pravému ,ja som‘ v tom, že je to schopné povedať alebo 

premýšľať o sebe ako o ,ja som‘, čo však napriek tomu nemá vôbec poňatia, o čo 

ohľadom všetkých alebo všetkého, vrátane neho samého, ide. Ako by ste boli 

schopní správne riadiť všetky aspekty svojho života, ak neviete, o čom všetkom je 

život a všetko ostatné, čo sa týka života vo všeobecnosti? Táto náhrada pravého ,ja 

som‘ bola nazvaná ,ego‘. Toto ego bolo uvedené do riadiacej pozície všetkých 

aspektov pseudo-života a ľudského neživota. Súčasne bolo uvedené do 

nepriateľskej pozície voči pravému ,ja som‘, aby nič z pravého ,ja som‘ nemohlo 

ovplyvňovať funkciu ,ega‘. Bolo nastolené nepretržité nepriateľstvo medzi pravým 

,ja som‘ a ,egom‘. 

Faktor nepriateľstva je obsiahnutý v symbolickom vykreslení udalostí, ktoré sa 

udiali v Rajskej záhrade. Ako si pamätáte, hadovi Som povedal nasledovné slová: 

,A položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, a medzi tvoje potomstvo a jej 

Potomstvo.‘ (Genezis 3:15). V tejto jednotlivej konotácii had predstavuje ,ego‘, a 

žena a jej Potomstvo predstavuje pravé ,ja som‘, v ktorom sídlim Ja (Potomstvo). 

Ako z týchto faktov vidíte, medzi pravým ,ja som‘ a ,egom‘, alebo medzi 

pozitívnym stavom a negatívnym stavom nie je možný žiadny kompromis; alebo 

medzi typickým ľudským neživotom a pravým životom každého ,ja som‘ 

v ktoromkoľvek z ich aspektov alebo manifestácií. Had v tomto prípade 

predstavuje aj umelo vybudovanú pseudo-myseľ v jej pseudo-zjednocujúcom 

stave, ktorá pozostáva zo svojej vlastnej pseudo-duchovnej mysle, pseudo-

vnútornej mysle a pseudo-vonkajšej mysle. Táto pseudo-myseľ je navŕšená 

na pravú myseľ a faktorom tohto stavu navŕšenia je pravá myseľ vo všetkých 

svojich aspektoch pochovaná pod pseudo-mysľou. Centrálnym riadiacim a 

rozhodujúcim jadrom tejto pseudo-mysle je vo všetkých jej aspektoch ,ego‘. Aby 

toto ego správne fungovalo, stále potrebuje mať kontrolu a potrebuje držať všetky 

aspekty pravej mysle, zakorenené v ,ja som‘ pravej mysle, v nevedomom režime. 
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Preto si obrovská väčšina obyvateľov negatívneho stavu a ľudského neživota vôbec 

toto usporiadanie vedome neuvedomuje. Toto bol jediný spôsob, ako by mohli 

prekvitať neživot negatívneho stavu a jeho ľudský neživot v ich vlastnom pseudo-

bytí a pseudo-existencii. 

Ako teda z tohto usporiadania vidíte, v negatívnom stave a v ľudskom neživote 

máme nasledovnú štruktúru, pokiaľ ide o ich individuality: Pravú sentientnú myseľ 

s jej jadrom ako pravým ,ja som‘, ktorá je/ktoré sú v nedostupnom a nevedomom 

režime; pseudo-sentientnú myseľ s jej jadrom ako falošným ,ja som‘ alebo jej 

,egom‘, ktorá je/ktoré sú v dostupnom a vedomom režime; a ich schopnosť 

fungovať len z pozície ich vedomého režimu zakoreneného v ego stavoch. Vždy, 

keď niekto v negatívnom stave a v ľudskom živote povie ,ja som‘, uvedomenie si 

takéhoto ,ja som‘ nepochádza z jeho/jej pravého ,ja som‘, ale zo schopnosti jeho/jej 

ega ponímať sa akoby bolo svojím vlastným ,ja som‘. Títo ľudia teda nemajú 

žiadny iný dojem a presvedčenie, než že fungujú zo svojho pravého ,ja som‘. 

Koniec koncov, sú schopní povedať slová ,ja som‘. 

Situácia sa však úplne zmení, len čo si vedome uvedomíte toto usporiadanie, 

existujúce v negatívnom stave a v ľudských aspektoch vašej prirodzenosti. V tom 

momente, a toto platí pre tých z vás, ktorí sú Mojimi predstaviteľmi, si začnete toto 

usporiadanie plne vedome uvedomovať. Len čo si začnete tieto fakty vedome 

uvedomovať, stanete sa zodpovednými za spôsob vášho fungovania — buď 

z pozície vášho pravého ,ja som‘, alebo z pozície vášho ,ega‘. V tomto teoretickom 

zmysle sa tá časť vašej individuality, ktorú možno nazvať ,vy‘, stane zodpovednou 

za prepínanie. V tomto zmysle možno to ,vy‘ považovať za vedome uvedomelú 

časť vašej celistvosti, ktorá nesie nielen poznanie, že má vo svojej individualite 

pravé ,ja som‘, ako aj falošné ,ja som‘ alebo ,ego‘, ale ktorá je prostredníctvom 

svojej vôle a túžby tiež zodpovedaná za prepínanie z jedného režimu na druhý. Len 

čo si vedome uvedomíte túto situáciu, vaša vôľa, vaše sklony, vaše chcenie, vaše 

túžby a podobné atribúty vo vás rozhodnú, z ktorej pozície budete fungovať. 

V tomto zmysle to ani tak nie je hmatateľné uvedomenie si jadra vašej pravej 

sentientnej mysle — vášho pravého ,ja som‘, ako skôr to, ako a akým spôsobom 

prejavujete svoju individualitu, postoje a funkcie. Ak vo svojom správaní, postoji a 

vo všetkom ostatnom prejavujete také charakteristické črty, ako maximálnu 

láskavosť, lásku, rešpekt, tolerantnosť, ocenenie, vďaku, povďačnosť, uznanie, 

súcit, empatiu, milosrdenstvo, odpustenie, pochopenie, skromnosť, pokoru, 

poníženosť, trpezlivosť, vytrvalosť, odhodlanie, dobrotu a všetky ostatné podobné 

rysy a charakteristické črty a ak ich pripíšete Mne, že sú darmi odo Mňa, Ktorý/á 

Som v ich Absolútnom Stave, v tom prípade fungujete zo svojho pravého ,ja som‘, 

a napokon zo Mňa vo vás. Naproti tomu, vždy, keď prejavíte vo svojom správaní, 

postoji a vo všetkom ostatnom také charakteristické črty a rysy, ako hnev, 

nepriateľstvo, ničomnosť, pomstychtivosť, nenávisť, sebectvo, neochotu odpúšťať, 

nežičlivosť, neúctu, intoleranciu, bezcitnosť, bezohľadnosť, hrubosť, 

sebazbožňovanie, chvastúnstvo, aroganciu a všetky podobné negatívne 
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charakteristické črty a rysy, považujúc sa za dôležitejších, zvláštnejších, inakších, 

výnimočnejších, záslužnejších a podobne, než je ktokoľvek iný, v tom prípade 

fungujete z pozície vášho ega. 

Na základe týchto faktov teda môžete povedať, že zodpovednosť za všetky tieto 

faktory spočíva vo vašom vedomom uvedomení si tohto usporiadania. V tomto 

zmysle ste to ,vy‘ a v tom ,vy‘ vaša vôľa, sklony, chcenie a túžby, čo má právo 

rozhodovania a čo je tiež súdené za také rozhodovanie a prepínanie. Pravé ,ja som‘ 

nemôže byť súdené, pretože mu nie je daná šanca plne, ba dokonca ani čiastočne sa 

prejaviť vo vašom živote. Ego je slepé a defektné, nevediac nič s istotou. ,Ego‘, 

pretože je umelým, prechodným a dočasným výtvorom, nie je zodpovedné za nič, a 

preto ho nemožno súdiť. Len ten, kto si vedome (ako aj nevedome) uvedomuje 

všetky tieto fakty, je zodpovedný a povinný skladať účty za všetky svoje 

rozhodnutia a prepínania. V tomto zmysle ste to ,vy‘, kto je v tej pozícii a role. 

A na záver, ako je možné, že niekedy — aj keď si vedome uvedomujete, že ste 

ovládaní svojimi ego stavmi a chcete a prosíte o prepnutie na vaše pravé ,ja som‘ 

— akosi nie ste úspešní vo svojich snahách v tomto ohľade? Odpoveď na túto 

otázku má vo väčšine prípadov individualizovaný a zosobnený charakter. Dôvody 

takých príležitostných zlyhaní by sa veľmi líšili od jedného jedinca k druhému. 

Neexistuje žiadny všetko zahrnujúci, na všetko sa hodiaci dôvod tohto. Všetko to 

závisí od každého osobných a individuálnych úmyslov, motivácií, sklonov, chcení, 

túžob, želaní atď., s ktorými sa každý pokúša ovládať svoje ego a s ktorými sa 

pokúša fungovať z pozície svojho ,ja som‘. Preto by bolo múdre, aby ste vždy, keď 

sa ocitnete v takejto kritickej situácii, veľmi starostlivo preskúmali všetky aspekty 

svojich úmyslov, motivácií, túžob, želaní, chcení, sklonov atď., s ktorými 

pristupujete k tomuto prepínaniu, ako aj k vašej prosbe o pomoc pri vašich snahách 

v tomto ohľade. 

Na druhej strane, to, aby došlo k niektorým zlyhaniam v takých prípadoch, je 

dovolené aj preto, aby sa ilustrovala a demonštrovala tvrdohlavá, nepoddajná, 

strnulá, zanovitá a neochotná prirodzenosť negatívneho stavu a jeho ľudského 

neživota. Súčasne to tiež ukazuje, že nech by ktokoľvek spomedzi Mojich 

predstaviteľov zažil koľkokoľvek zlyhaní v tomto ohľade, nikdy sa nevzdá 

vynakladania nepretržitého úsilia fungovať z pozície svojho pravého ,ja som‘, čiže 

z pozície pozitívneho stavu, a napokon z Mojej pozície v sebe. A o toto všetko tu 

ide. 

V tomto momente, Peter, by Som odporúčal, aby sme nateraz skončili. Choď a 

dopraj si dlhý odpočinok a užívaj si svojich dní nakoľko je to len možné pri tvojom 

krehkom fyzickom stave. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za všetky tieto zaujímavé odpovede. Prijmem 

Tvoju radu. Takže zatiaľ — ak vôbec. 
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Sto Štyridsiaty Druhý Dialóg 

25. mája 2000 

Peter: Mám dojem, že by Si chcel pokračovať v ďalšom rozvádzaní témy ,ja som‘ 

verzus ,ego‘ a ,prepínací mechanizmus‘. Okrem toho, dostal som nejaké otázky od 

Erin Martz z USA a Borisa Bellu zo Slovenska. Erin má nasledovné otázky: Za 

účelom pochopenia premostenia medzi starými a novými pojmami, Swedenborg 

opísal ,proprium‘ ako stav egoizmu, ktorý existuje pred duchovným obrodením. V 

čom je tento pojem odlišný od ego stavov opísaných v Novom Zjavení Pána Ježiša 

Krista, ktorých sa jedinci potrebujú zbaviť, aby žili zo svojich ,ja som‘? Okrem 

toho, bolo z hľadiska vplyvu Jeho/Jej Novej Prirodzenosti na celé stvorenie nutné 

mať od Teba pojem ,manželská láska‘, o ktorom bolo vtedy treba diskutovať, alebo 

to bol skôr výtvor Swedenborgových duševných a morálnych postojov (niektorí sa 

preli, či to bola božsky inšpirovaná kniha)? Pri pojme manželská láska hovoril 

Swedenborg o procese vzájomného poznávania sa manžela a manželky najskôr 

znútra, a až potom zvonka, ktorý odráža správne duchovné usporiadanie. Súčasne 

sa však mnohé idey opísané Swedenborgom v jeho knihe Manželská láska zdali byť 

zaujaté voči ženám. Zobrazoval spoločenskú klímu svojej doby, alebo bol tento 

pojem nevyhnutým krokom, aby došlo k preklenutiu k diskusii Nového Zjavenia o 

procese a význame sexuality v pozitívnom stave? Koniec Erininých otázok. 

Otázky Borisa Bellu sú nasledovné (prekladám ich): V Dialógu 130 bol preberaný 

koncept Univerzalita-Toho-Všetkého. Chcel by som vedieť, z pozície 

multivesmírneho významu, ako by mohlo byť pre niekoho užitočné mať v budúcom 

časovom cykle potrebu dostať do svojej pozornosti čokoľvek vôbec, čo bolo zažité 

počas súčasného cyklu času/stavu/procesu, prostredníctvom jeho/jej vstupu do 

Univerzality-Toho-Všetkého a opätovného zažitia a pripomenutia si všetkého, čo 

bolo treba zažiť a na čo si bolo treba spomenúť ohľadom toho, čo sa stalo v 

predošlom cykle, ak sa každý v celom Stvorení poučil, čo si nezvoliť a aký nebyť, a 

ak idea odmietnuť Pána Ježiša Krista ako jediný Zdroj večného života bude 

vybratá a odstránená z myslí všetkých sentientných entít v Stvorení? A s týmto je 

spojená ďalšia otázka: Môžeme vedieť, aké bude využitie Univerzality-Toho-

Všetkého pre večné poučenie sentientných entít, ktoré sa zúčastnili súčasného 

časového cyklu (a ktoré už zažili, čo si nezvoliť a akí nebyť, a ktoré sa naučili, že si 

nikdy nemajú zvoliť ideu odmietnutia pravého života Pána Ježiša Krista), alebo čo 

znamená možnosť, že entity sa budú znova učiť a znova si pripomínať, čo si nevoliť 

do ich otvorenej pamäti? Mimochodom, čo vieme o pamäti ako takej? Bude každá 

novo stvorená sentientná entita v novom cykle času/stavu/procesu prežívať proces 

učenia sa o neživote negatívneho stavu z Univerzality-Toho-Všetkého, aby idea 

odmietnuť pravý život alebo chcieť zažiť neživot negatívneho stavu nemala žiadne 

miesto v plnosti pozitívneho stavu, práve tak, ako učebný proces, ktorý bude k 

dispozícii v Univerzalite-Toho-Všetkého? Koniec Borisových otázok. Ako by Si 

chcel v tomto ohľade postupovať? 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Druhý diel 

- 486 - 

Pán Ježiš Kristus: Povedzme si najskôr trochu viac o záležitosti ,ja som‘, ,ego‘, 

,vy‘ a ,prepínací mechanizmus‘ (Mirkova pôvodná otázka, zaznamenaná v Dialógu 

141). Pre ľudskú vedomú myseľ je nesmierne ťažké poňať alebo pochopiť také 

teoretické konštrukcie, ako ,ja som‘, ,ego‘, ,vy‘, ,prepínací mechanizmus‘ a 

podobné zdanlivo abstraktné pojmy. V skúsenostnom moduse ľudskej mysle 

neexistuje ohľadom nich nič hmatateľné. Prejavujú alebo odrážajú sa v správaní, 

postoji a životnom štýle každého. Je však veľmi dôležité tieto pojmy alebo 

koncepty správne pochopiť, aby sa nastolila najpotrebnejšia a najžiaducejšia 

pozícia, z ktorej sa každý rozhodne fungovať. Kto alebo čo je koordinačným 

a/alebo riadiacim prvkom medzi nimi? Kto je zodpovedný alebo čo je zodpovedné 

za rozhodovací proces a následný výsledok akýchkoľvek skutkov, správania, 

postojov, vzťahov alebo čohokoľvek, čo máte? Existuje niečo v celkovom systéme 

ľudskej mysle alebo ľudskej individuality, čo má takú dôležitú rolu alebo funkciu? 

Momentálne z tohto celého vopred vylučujem akékoľvek iné sentientné mysle, 

nachádzajúce sa v pozitívnom stave, pretože v ich prípade im chýbajú plne aktívne 

ego stavy, ktoré by ovládali a riadili ich alebo ich rozhodovací proces. Majú však 

potenciál nadobudnutia ego stavov. Tento potenciál pramení z idey, že Ma môžu, 

ak si to budú želať a ak si to zvolia svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou, 

odmietnuť ako jediný zdroj svojho života, ako aj akéhokoľvek života. V takom 

potenciáli je zakorenená možnosť aktivácie ego stavov v nich. Samozrejme, keby si 

to vybrali, v tom prípade by sa ocitli alebo by vypadli do negatívneho stavu, 

získajúc to isté štrukturálne zloženie svojej mysle, aké majú všetci ostatní v 

negatívnom stave a v ľudskom neživote. 

V tomto bode však budeme hovoriť len o ľudskej mysli alebo o ľudskej 

individualite, pretože v tej mysli alebo individualite sa takzvané abstraktné 

konštrukcie vo forme ,ja som‘, ,ego‘, ,vy‘ a ,prepínací mechanizmus‘ prejavujú 

najzreteľnejšie a najhmatateľnejšie. Ešte raz, otázkou je, či jestvuje niečo v ľudskej 

sústave (alebo v sústave hociktorej sentientnej mysle), čo presahuje ktorýkoľvek z 

týchto prejavov a čo ich plne riadi, a čo je teda zodpovedné za všetky rozhodovacie 

procesy a rôzne ich výsledky. Pamätáte sa na čosi, čo bolo zaznamenané v jednom 

zo skorších Dialógov o Mojej Absolútnej Prirodzenosti, a že existuje neoddeliteľná 

súčasť Mojej Prirodzenosti, ktorú nemôže ani pomenovať, ani vyjadriť, ani 

pochopiť, ani poňať žiadna relatívna sentientná myseľ? Bola nazvaná 

,Nepomenovateľným Jadrom Mojej Absolútnej Prirodzenosti‘, ktoré je 

koncipované ako integračný, východiskový, udržiavací, regulačný, riadiaci a 

kontrolný Zdroj všetkých a všetkého v bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-

existencii (v pseudo-bytí a pseudo-existencii s výnimkou bytia ich pôvodcom alebo 

zdrojom). Ak zoberiete do úvahy, že pôvodná relatívna sentientná myseľ bola 

navrhnutá a štruktúrovaná podľa Absolútneho Vzoru Mojej Absolútnej Sentientnej 

Mysle, potom v tom prípade, logicky povedané, musí rovnako obsahovať vo svojej 

štruktúre niečo, čo presahuje súhrn všetkých zložiek tej mysle a čo integruje, 

koordinuje, riadi, ovláda, reguluje a usmerňuje všetky aspekty tej mysle vo 

všetkých jej prejavoch. Ľudská myseľ nie je výnimkou z tohto pravidla. 
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Presne v tej istej miere, v akej je tento faktor nepomenovateľný a nepochopiteľný 

vo Mne, môžete tento transcendentný stav ponímať ako nepomenovateľný a 

nepochopiteľný aj v sústave sentientnej mysle, ako aj v ľudskej sústave. Aspoň, 

pokiaľ ide o sústavu sentientnej mysle a ľudskú sústavu, doteraz to bolo tak. V 

Mojom Absolútnom Stave a Kondícii zostane tento faktor kvôli ich Absolútnej 

Prirodzenosti naveky nepomenovateľný a nepochopiteľný. Naproti tomu, v prípade 

relatívnej sentientnej mysle a ľudskej mysle môžu byť kvôli ich relativite niektoré 

aspekty tohto presahujúceho faktora pomenované a v obmedzenom zmysle môžu 

byť pochopiteľné. Ako vidíte z týchto faktov, hovoríme tu o niečom novom a 

odlišnom. Do tohto momentu nikto nevedel, že sentientná myseľ, ako aj ľudská 

myseľ obsahujú vo svojich systémoch niečo, čo možno chápať ako presahujúci, 

koordinačný, integračný, kontrolný, regulačný a riadiaci faktor všetkého, z čoho sa 

tie systémy skladajú. Ale teraz je čas zjaviť tento dôležitý fakt. Aktuálnosť tohto 

zjavenia bola určená tým, že niekto z Mojich predstaviteľov, v tomto prípade 

Mirko, prišiel s otázkou tohto dôležitého rozsahu a významu. 

Tento presahujúci faktor v sústave sentientných entít, ako aj ľudí sa priamo týka a 

súvzťaží s Mojím Nepomenovateľným a Nepochopiteľným Jadrom. Bez jeho 

jestvovania by sa všetky zložky, aspekty, časti či čokoľvek, čo máte, v sústavách 

sentientných entít a v ľudských sústavách rozložili a rozpadli. Transcendentná 

pozícia tohto faktora slúži aj ako ,prepínací mechanizmus‘ medzi tou či onou 

zložkou, aspektom, stupňom alebo úrovňou každej sentientnej entity a človeka. 

Len z pozície tejto transcendencie, keď dohliadate, koordinujete, riadite, regulujete 

a určujete každú jednu čiastočku spomenutých sentientných sústav, sa môže také 

prepínanie uskutočniť. Ako teda môžete v ľudských pojmoch ponímať tento 

faktor? Možno nájsť v ľudskom slovníku čosi, čo vám môže poskytnúť nejakú 

predstavu, o čom tu hovoríme? Ak vôbec existuje niečo, čo presahuje všetky svoje 

konglomerátne stavy, procesy a podmienky a čo je v pozícii ich koordinácie, 

integrácie, určovania, regulácie a riadenia z akéhokoľvek dôvodu, ktorý má, v tom 

prípade je veľmi náročné, ak nie nemožné, nájsť v ľudskom slovníku niečo, čo by 

bolo schopné čo i len vzdialene opísať charakter toho. Koniec koncov, taký slovník 

sa nachádza vnútri ľudskej sústavy a je jedným z množstva zložiek tej sústavy, 

ktorá je riadená spomenutým transcendentným faktorom. Nemôžete dosť dobre 

opísať niečo, čo presahuje vaše schopnosti chápania a čo je odvodeninou nejakej 

sekundárnej zložky vnútri vašej celkovej sústavy. 

Najbližším výrazom, ktorý možno pre náš zámer použiť a ktorý možno považovať 

len za orientačný bod pre ľudskú myseľ, aby cítila, o čo tu vlastne ide, by bol 

provizórny termín ,špecifická a jedinečná individualita‘, ktorá funguje 

prostredníctvom a ktorá má k dispozícii všetky komponenty, aspekty, úrovne, 

stupne, časti alebo čokoľvek, čo máte, čo má sentientná entita vo všeobecnosti a 

ľudská entita zvlášť; a ktorá to súčasne všetko presahuje, presne takým istým 

spôsobom, ako Môj Absolútny Nepomenovateľný Stav presahuje všetkých a 

všetko v absolútnom zmysle. Túto špecifickú individualitu možno dať do rovnosti s 
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termínom ,vy‘. Teda vždy, keď hovoríme, že ,vy ste zodpovední a povinní skladať 

účty za všetko‘, myslíme tým túto špecifickú individualitu, ktorá obsahuje všetko 

potrebné pre vykonávanie správnych volieb a rozhodnutí. Istým spôsobom môžete 

povedať, že najpriamejším prejavom tejto špecifickej individuality je každého 

vrodená schopnosť racionálne rozlíšiť medzi správnym a nesprávnym (v ľudskom 

neživote a v neživote negatívneho stavu) a vybrať si medzi nimi. 

Aj keď v ľudskom neživote a v neživote negatívneho stavu zostáva táto špecifická 

individualita na ich nevedomej úrovni, napriek tomu možno ich vedomé 

uvedomenie si svojej schopnosti voliť si považovať za jej priamy prejav. Nič nie je 

očividnejšie než tento faktor. Takže vždy, keď povieme niečo také ako ,vy ste 

zodpovední a povinní skladať účty za všetky svoje skutky alebo za to, z akej 

pozície fungujete‘ (či z vášho pravého ,ja som‘, alebo z vášho umelého ,ega‘), 

odvolávame sa priamo na túto vašu špecifickú individualitu. Táto individualita je 

tým, kto je v konečnom dôsledku svojich volieb, funkcií a prejavov súdená a aj 

posudzovaná. V tomto zmysle teda skutočne nezáleží na tom, či si niekto v 

ľudskom neživote a v neživote negatívneho stavu vedome uvedomuje alebo 

neuvedomuje existenciu tohto transcendentného faktora, ktorý sme provizórne 

nazvali ,špecifickou a jedinečnou individualitou‘. Kvôli faktu, že každý si vedome 

uvedomuje svoju schopnosť voliť si a meniť sa, faktorom vlastnenia tejto 

schopnosti každý funguje z pozície tejto špecifickej a jedinečnej individuality. 

Koniec koncov, táto schopnosť je jednou z mnohých foriem alebo prostriedkov 

konkrétneho prejavu tejto individuality. Toto je dôvod, prečo sme tak veľakrát 

uviedli, že každý je zodpovedný a povinní skladať účty za všetko, čo sa v jeho/jej 

živote deje — bez ohľadu na to, čo to je a bez ohľadu na to, kedy a za akých 

okolnosti sa to uskutočňuje. 

Vo svojej transcendentnej, koordinačnej, integračnej, riadiacej, rozhodovacej, 

regulačnej, dohliadajúcej a voliacej si pozícii je špecifická individualita každej 

sentientnej entity, ako aj každej ľudskej entity umiestnená v neutrálnom stave. 

Tento stav jej umožňuje zameriavať svoje energie ktorýmkoľvek smerom, ktorým 

chce alebo si želá. Ak sa rozhodne pre fungovanie z pozície svojho ,ja som‘ a z 

pravej sentientnej mysle všeobecne (zvnútra Duchovnej Mysle cez vnútornú myseľ 

do vonkajšej mysle), v tom prípade sa rozhodne fungovať z pozície pozitívneho 

stavu alebo zo Mňa. Naproti tomu, ak sa z toho či onoho dôvodu rozhodne 

fungovať z pozície ,ega‘ a z falošnej pseudo-mysle (prostredníctvom jej vlastných 

troch aspektov), v tom prípade sa rozhodne fungovať z pozície negatívneho stavu 

alebo z pozície typickej ľudskej prirodzenosti. Tak či onak, zodpovednosť vždy 

leží na transcendentnej individualite každého. 

Ako Mojim pravým predstaviteľom na planéte Nula, ktorým je po prvýkrát daná 

výsada poznať tieto fakty, a preto sú daní do pozície priameho vedomého 

uvedomenia si existencie tohto usporiadania, je vám na základe tohto nového 

poznania daná príležitosť riadiť si svoj život. Ide tu o to, s čím alebo s kým vo vás 

alebo vo vašej vlastnej celkovej jedinečnej konštitúcii sa chcete alebo si prajete 
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stotožniť sa. Len čo viete o tomto presahujúcom faktore vašej prirodzenosti, 

môžete, ak chcete, vložiť všetku svoju plnú identitu do vašej individuality a z tej 

pozície zameriavať jej energie len a len na fungovanie z pozície vášho pravého ,ja 

som‘. Ak je však tu a tam, a pokiaľ ste v ľudskom živote, potrebné fungovať z 

pozície ego stavu, aby ste poskytli nejaké dôležité poučenie a aby ste zobrazili a 

demonštrovali v záujme všetkých špecifickú povahu vášho vlastného špecifického 

ega, v tom prípade je potrebné podeliť sa o tieto energie s egom. Bez týchto 

špecifických energií, poskytnutých vašou individualitou, s ktorou ste teraz v stave 

plného stotožnenia sa, nemôže vo vašom živote nič fungovať. Avšak, aj keď je 

niekedy nutné poskytnúť tieto energie vášmu egu, alebo prejavu nejakých aspektov 

vašej typickej ľudskej prirodzenosti, predsa len, nikdy nedávajte takej veci všetky 

tieto energie. Môžete sa o ne podeliť len do istej miery. Keby ste všetky také 

energie poslali len ego veci, v tom prípade by ste sa ocitli v úplnom otroctve 

negatívneho stavu, z ktorého by nebola ľahká cesta von. Namiesto toho by mala 

väčšia časť týchto energií smerovať k fungovaniu z pozície vášho pravého ,ja som‘. 

Aj keď v tomto prípade nejaké energie pôjdu vášmu egu alebo do prejavu aspektov 

vašej typickej ľudskej prirodzenosti — napokon, ako inak by ste mohli splniť účel, 

kvôli ktorému ste súhlasili s inkarnovaním sa do ľudského neživota a s plným 

prejavením prirodzenosti tohto neživota — pretože väčšina z nich pôjde vášmu 

pravému ,ja som‘, v tomto usporiadaní budete z pozície stotožnenia sa s vašou 

špecifickou individualitou ovládať všetky aspekty vašich ego funkcií a prejavov. V 

tomto prípade teda nie vy bude riadení a ovládaní vaším egom, ale vy budete 

ovládať a riadiť vaše ego. 

Aby ste tento cieľ dosiahli, odporúča sa vám požiadať Ma, aby Som prevzal 

kontrolu nad vašou špecifickou individualitou a aby Som vám z tej pozície umožnil 

regulovať, ovládať, riadiť, určovať, koordinovať, voliť si, rozhodovať sa a všetko 

ostatné — z Mojej Absolútnej Špecifickej a Jedinečnej Individuality vo všetkých 

Jej Transcendentných Aspektoch. V tomto zmysle, aby ste boli schopní nastoliť 

vaše plné stotožnenie sa so všetkým, čo je obsiahnuté v tejto presahujúcej 

individualite, alebo stotožnenie sa s vašou individualitou ako takou, najskôr Ma 

potrebujete poprosiť, aby Som vám pomohol nastoliť také stotožnenie sa na 

základe Môjho Absolútneho Stotožnenia sa v tomto ohľade. Iba z pozície 

Absolútneho Stavu je možný taký výsledok. Len čo Mi predložíte vašu prosbu o 

také stotožnenie sa, na základe motivačných a intenčných faktorov takej prosby 

vám poskytnem všetky nevyhnutné prostriedky, aby ste v tomto úsilí uspeli. Toto 

poskytnutie bude buď čiastočne zrealizované počas vášho súčasného ľudského 

neživota, kým ste ešte stále na planéte Nula, alebo úplne, po vašom odchode z nej. 

Avšak bez ohľadu na to, o ktorý prípad sa bude jednať, vaša prosba v tomto ohľade 

bude slúžiť ako základ, na ktorom v tom či onom čase bude takéto plné stotožnenie 

sa naveky nastolené. Zatiaľ, ak to bude potrebné a nutné, bude vám poskytnuté 

čiastočné stotožnenie sa, aby ste mohli úspešne kontrolovať vaše ego stavy a 

negatívne aspekty vašej ľudskej prirodzenosti všeobecne. V tomto ohľade sa bude 

počítať vaša poctivá a úprimná túžba stále fungovať len z pozície vášho 
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pravého ,ja som‘, a aby boli preto všetky energie vašej špecifickej a jedinečnej 

individuality zamerané predovšetkým na funkciu vášho pravého ,ja som‘. V 

tomto časovom bode, kým ste vo vašom ľudskom neživote, nemožno požadovať, 

ba ani dosiahnuť oveľa viac. To bolo dohodnutým usporiadaním. A toto je všetko, 

čím Som chcel dnes prispieť. Pokiaľ sa vyskytne v budúcnosti potreba ďalej 

rozobrať túto dôležitú tému, urobíme tak. 

Peter: Veľmi pekne Ti ďakujem za toto plodné zjavenie. Môžeme pokračovať 

odpoveďami na predložené otázky? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, môžeme, a budeme pokračovať v poradí, v akom 

prišli. Najskôr sa venujme termínu ,proprium‘, ktorý prvýkrát použil Swedenborg. 

Ako vieš, tento termín je latinské slovo, ktorého význam je približne čosi, čo sa 

týka výhradne svojho vlastného, bez akéhokoľvek ohľadu na kohokoľvek alebo 

čokoľvek mimo toho vlastného. V Swedenborgovom ponímaní to znamená stav 

egoizmu, kde sa neberú nijaké ohľady na blaho nikoho iného, len na svoje vlastné. 

V Swedenborgovej dobe termín ,ego‘ ešte nebol definovaný alebo zavedený. Tento 

termín bol zavedený v ľudskej psychológii neskôr, na konci XIX storočia. Význam 

oboch výrazov — ,proprium‘ a ,ego‘ — je vzájomne zameniteľný. Z toho dôvodu 

môžete s istotou povedať, že proprium a ego je v našom ponímaní, čo sa týka ich 

pravého významu a obsahu, to isté. 

Trocha zložitejšia je situácia so Swedenborgovým pojmom ,manželská láska‘ (v 

angličtine ,conjugal love‘ – pozn. prekl.) (Swedenborgov pravopis je ,conjugial‘. 

Anglický slovník však neobsahuje tento konkrétny pravopis). Než sa budeme 

zaoberať dôvodmi, prečo Swedenborg zaviedol tento pojem do svojich spisov, 

pouvažujme chvíľu o pravom význame slova ,conjugal‘ alebo ,conjugial‘. Ešte raz, 

tento termín pochádza z latinského slova ,congugalis‘. Toto slovo sa skladá vlastne 

z dvoch rozličných slov. ,Conju(n)x‘ = manželský partner. ,Con‘ = manželský 

partner. Ju(n)x pochádza od slova ,jugum‘, čo znamená puto. Máte tu teda fakt, že 

skutočný význam slova conjugal alebo conjugial znamená manželov vo 

vzájomnom pute. Vo vašom modernom vyjadrení tento termín odrážajú slová 

,manželský zväzok‘. Čo Vám hovorí tento význam? Ak pozorne analyzujete tento 

význam, potom dôjdete k záveru, že v pravej realite svojho významu neexistuje nič 

také, ako pravá manželská (conjugal či conjugial) láska. Namiesto toho je to 

pseudo-láska, založená na otroctve, majetníctve, vlastnej výnimočnosti, vzájomnej 

závislosti, postranných motiváciách a podobných, väčšinou všetko záporných 

činiteľoch. Nič, čo má takú negatívnu konotáciu, nemôže byť pravou láskou. Preto 

to nepochádza z pozitívneho stavu alebo v tomto prípade odo Mňa. Samozrejme, to 

neznamená, že dvaja ľudia, ktorí dobrovoľne (v niektorých kultúrach dokonca 

nedobrovoľne) uzavrú tento zväzok alebo puto, by sa nemohli alebo sa nebudú 

vzájomne hlboko milovať, oceňovať, rešpektovať či byť navzájom priateľmi. Táto 

situácia u nich a medzi nimi však nemá nič spoločné s takzvanou ,manželskou 

láskou‘. Namiesto toho vzniká alebo pochádza z ich pozitívnych sklonov a zo stavu 

ich pravého ,ja som‘. To, že sa v tomto ohľade z akýchkoľvek ich vlastných, 
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individuálnych dôvodov a príčin podrobia požiadavkám a očakávaniam svojej 

kultúry alebo spoločnosti, je úplne iný príbeh. 

Nezabudnite, čo bolo o tejto záležitosti uvedené vo Veľkej Knihe a v niektorých 

predošlých Dialógoch. Typické ľudské manželstvo má negatívnu konotáciu a bolo 

vynájdené v Peklách. Že je to tak, môžete vidieť zo skutočnosti, že väčšina 

najnásilnejších a najťažších zločinov je páchaná v rámci manželských vzťahov 

alebo medzi manželmi (napríklad manželské týranie). Pokiaľ nie je nejaký vzťah 

založený na pravej láske, úcte, uznaní, vzájomnom porozumení, láskavosti, 

tolerantnosti, trpezlivosti, akceptovaní, súcite, empatii, nezávislosti, a ešte raz 

nezávislosti, a na podobných, čisto pozitívnych charakteristických vlastnostiach, 

takzvané kultúrne a spoločenské požiadavky a očakávania budú v tomto ohľade vo 

väčšine prípadov viesť len ku katastrofe alebo tragédii. 

Ako teda z tohto popisu vidíte, takzvaná ,manželská láska‘ nie je ničím iným než 

pascou nastavenou silami negatívneho stavu, aby držali ľudí vo vzájomnom 

otroctve a vzájomnej závislosti. Ako viete, aby spôsobili, že manželstvá za každých 

okolností vydržia, všetky náboženské systémy, ako aj všetky právne zákony ich 

vyhlásili za sväté, schválené Bohom. Boli dané do pozície najžiaducejšieho a 

najpotrebnejšieho stavu, položenia a procesu. Ako inak mohol negatívny stav šíriť 

svoju sféru vplyvu a vlády? Zoberte si napríklad duchovnú lživosť vyhlásenia, 

ktoré tvrdí, že dvaja, ktorí vstupujú do manželského zväzku, sa stávajú jedným, a 

už viac nie sú dvomi. Aký je pravý význam tejto lži a ako k nej došlo? Je vôbec 

možné vzdať sa vlastnej jedinečnej individuality, duchovnosti, duševnosti, 

odlišnosti a vlastného pravého ,ja som‘, aby niekto splynul s niekým iným, a 

v dôsledku toho vytvoril celkom iný stav? Vzdať sa niečoho takého sa rovná 

zániku tej špecifickej, odlišnej, jedinečnej a neopakovateľnej zložky, ktorou Som 

Ja obdaril každého jedinca a prostredníctvom ktorej je každý jedinec tým, kým 

skutočne je. Lenže v tom prípade, pokiaľ by niečo také bolo vôbec možné, by bolo 

Moje stvorenie ochudobnené o niečo veľmi dôležité, týkajúce sa Mojej Absolútnej 

Prirodzenosti, čo je k dispozícii len a len cez a len a len prostredníctvom každého 

špecifického jedinca v jeho/jej relatívnom položení. V určitom zmysle by sa to 

rovnalo existenciálnej samovražde. Negatívny dopad takej možnosti by bol 

nevypočítateľný. Nemáte vôbec poňatia, čo by sa v tomto prípade mohlo stať. 

Nuž, pôvod významu slovného spojenia, že ,dvaja sa stávajú jedným‘, pramení zo 

skreslenia a zámerného sfalšovania pôvodnej koncepcie zjednotenia, integrácie, 

jednoty a úplnej rovnocennosti všetkých princípov maskulinity a feminity a 

feminity a maskulinity. Tieto princípy sa nijako netýkajú rodu alebo zjednotenia, 

integrácie a jednoty dvoch rozdielnych jedincov — jedného mužského a druhého 

ženského. Namiesto toho sa to týka vlastnej vnútornej maskulinity a feminity a 

feminity a maskulinity každého jedinca, ktoré sú obsiahnuté tak v mužovi, ako aj v 

žene. Aby Som to teda opäť zopakoval, táto koncepcia sa nijako netýka vonkajšej 

rodovej príslušnosti. V procese vynachádzania, aktivácie, nastoľovania a 

manifestácie neživota negatívneho stavu a ľudského neživota však pôvodní 
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pseudo-tvorcovia tieto koncepty a stavy využili takým spôsobom, že ich aplikovali 

na akýchkoľvek dvoch jedincov opačného pohlavia. To bolo pre nich veľmi 

vhodným využitím, pretože to otvorilo bránu k nastoleniu niečoho, čo bolo/je v 

pravom živote pozitívneho stavu nemysliteľné — otroctva, represie, potláčania 

vlastnej individuality, rozdielnosti a jedinečnosti; vzájomnej závislosti alebo 

závislosti od vonkajška (napokon, dvaja ľudia sú umiestení v rozdielnych 

vonkajších stavoch, neschopní nikdy zaujímať ten istý priestor alebo byť v tom 

istom stave vnútrajška) a podobných, všetko negatívnych faktorov. 

Za čias Swedenborga, ako ani v priebehu celej histórie ľudstva na planéte Nula 

nebola taká koncepcia, že každý jedinec obsahuje v sebe bez ohľadu na pohlavie 

oba princípy — maskulinitu i feminitu alebo feminitu i maskulinitu — až 

donedávna vôbec známa alebo braná do úvahy. Až potom, keď prišiel C. G. Jung s 

touto myšlienkou, začal faktor takého štrukturálneho usporiadania sentientnej 

mysle alebo všetkých sentientných entít prenikať do vedomého uvedomenia ľudí. 

O čom teda hovoril Swedenborg v tomto ohľade? Ako viete, v knihách Môjho 

Nového Zjavenia bolo jasne uvedené, že Swedenborg a jeho spisy reprezentujú 

charakter a obsah prechodného obdobia, ktoré bolo v jeho časoch zahájené — 

od veku temna k veku osvietenstva, alebo od starého k novému. Ako si pamätáte z 

Môjho Nového Zjavenia, každé prechodné obdobie obsahuje vo svojich ideách 

niečo úplne nové a inakšie, so značným zachovaním starých pojmov, interpretácií a 

chápaní všetkých činiteľov, ktoré riadili to staré. Preto niektoré zo 

Swedenborgových spisov odrážajú túto situáciu. Swedenborg bol však súčasne 

prvý, kto zistil absolútne zjednotenie všetkých princípov lásky a múdrosti, dobra a 

pravdy a pozitívnych skutkov (podľa jeho vyjadrenia dobročinnosti) a viery a ich 

duchovnú súvzťažnú súvislosť s jedincami. Jeho problémom bolo v tomto ohľade 

to, že tieto atribúty hlásal podľa starého ponímania, v tom zmysle, že také atribúty 

sú obsiahnuté separovane — jeden v mužovi a druhý v žene. Aby dosiahol ich 

nevyhnutné zjednotenie, vynašiel pojem manželská láska, založený na nepochopení 

faktu, že nie muž a žena potrebujú vstúpiť do takého stavu, ale maskulinita a 

feminita a feminita a maskulinita vo vnútri každého jednotlivca, bez ohľadu na to, 

či je to muž, alebo žena. 

Takže, odpovedajúc na otázku Erin v tomto ohľade, môžeme povedať, že oba 

predpoklady sú správne: Swedenborg odrážal spoločenskú klímu svojej doby, a 

súčasne budoval nutné spojenie s ponímaním procesu a významu tejto záležitosti v 

pozitívnom stave v zmysle Nového Zjavenia (bez toho, aby si bol vtedy vedomý, 

že je to tak). Väčšina obsahu jeho knihy Manželská láska však bola výsledkom 

jeho vlastných duševných a mravných hľadísk. Neinšpiroval som ju teda priamo Ja. 

Táto jeho kniha obsahovala isté prvky pravdy, aj keď v tak trochu skreslenej 

podobe, ktoré odvodil z tých kníh, ktoré boli božsky inšpirované. 

Musíte pochopiť jednu dôležitú vec: Súc ľuďmi, na základe faktora vašej typickej 

ľudskej prirodzenosti máte všetci silný a takmer neodolateľný sklon lipnúť alebo 
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aspoň byť ovplyvňovaní všetkými tradíciami, zvykmi, spoločenskými mravmi, 

návykmi, očakávaniami, atď., ktoré sú základom pseudo-života vašej krajiny, 

spoločnosti, komunity, okolia a ich príslušných kultúr. Je takmer nemožné nebyť 

zamorený takými požiadavkami. Swedenborg neunikol tejto situácii. Pretože aj on 

bol typický človek, aj on, ako každý iný, podľahol zvyklostiam svojej doby. A vy 

tiež často podľahnete zvyklostiam svojej doby. Pokiaľ ste v ľudskom živote, také 

situácie sú nevyhnutné. Z tohto dôvodu bude vždy existovať tendencia 

interpretovať mnoho vecí, ako aj správať sa, jednať, vytvárať vzťahy, rozprávať, 

atď., z pozície týchto kultúrnych mravov, zvykov, tradícií, očakávaní či 

čohokoľvek, čo tam máte v takej hojnosti. Objektívne povedané, za podmienok 

vášho typického ľudského neživota bude pre vás veľmi náročné a neznesiteľné byť 

nejakí iní. Istým spôsobom je vaše prežitie vo vašom typickom ľudskom neživote 

závislé od vašej schopnosti a ochoty súhlasiť s čímkoľvek alebo prispôsobiť sa 

čomukoľvek, čo vaša spoločnosť alebo krajina, alebo komunita, alebo kultúra 

alebo čokoľvek podobné, či už miestne alebo globálne, od vás požaduje a žiada. 

Ak bude teda vaša spoločnosť od vás vyžadovať a očakávať, že sa napríklad v tom 

či onom čase zosobášite a budete mať deti, potom bude existovať veľmi silné 

tiahnutie k tomu, aby ste sa prispôsobili týmto požiadavkám a očakávaniam. 

Nechcete sa ocitnúť v pozícii vyvrheľa, vydedenca alebo podivína, na ktorého 

každý ukazuje prstom. Chcete splynúť, byť integrálnou súčasťou života vo vašej 

komunite. Také tendencie ako napríklad zosobášiť sa a mať deti sú takmer 

geneticky zakorenené vo vás alebo vo vašej ľudskej prirodzenosti, aby ste sa 

skutočne podriadili všetkému, čo od vás vaša spoločnosť žiada a očakáva. Byť takí 

je pre ľudí tak prirodzené ako dýchanie. Kto môže odolať niečomu tak 

prirodzenému? 

Takto bola nastavená pasca ľudského neživota. Pre nikoho, vrátane niekoho tak 

Božsky osvieteného a inšpirovaného, ako bol Swedenborg, nie je ľahké vyhnúť sa 

takej pasci. Tak či onak budete v čomkoľvek, čo zažijete alebo čo si osvojíte, 

odrážať tieto pomery ľudského neživota. Stane sa to integrálnou súčasťou 

všetkého, čo poviete alebo napíšete, alebo o čom budete uvažovať. Toto je dôvod, 

Peter, prečo Som ti pred mnohými rokmi, než si sa dozvedel, že budeš 

transmiterom Môjho Nového Zjavenia, povedal, že ľudský život pozostáva z 

myriád a myriád skreslení a falzifikácií a že je na nich postavený alebo založený. 

Inak by typický ľudský neživot nebol vôbec možný. Samozrejme, vy ako Moji 

praví predstavitelia nie ste vylúčení z tejto situácie. Jediný rozdiel medzi vami a 

všetkými ostatnými, vrátane Swedenborga, bol ten, že pomocou Môjho Nového 

Zjavenia ste si vedome uvedomili tieto dôležité duchovné skutočnosti. Toto 

vedomé uvedomenie vás stavia do úplne odlišnej pozície a stupňa zodpovednosti a 

povinnosti skladať účty. Preto, aj keď nie je možné, aby ste sa z času na čas 

nechytili do tejto pasce, môžete si vo svojom vnútri vytvoriť úplne iný postoj k 

tomuto všetkému. Vašou zodpovednosťou nie je v tomto ohľade ani tak schopnosť 

úplne a kompletne sa vyhnúť tejto pasci, alebo sa nesprávať, nejednať, 
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nenadväzovať vzťahy či čokoľvek v súlade s požiadavkami a očakávaniami vašej 

spoločnosti (čo je v každom prípade vyložene nemožné — pokiaľ ste v ľudskom 

neživote), ale nikdy sa vnútorne nestotožniť s ničím, čo ľudský neživot v podobe 

jeho kultúrnych mravov, požiadaviek a všetkého ostatného od vás očakáva. 

Ako to teda dosiahnuť? Zoberte si napríklad vašu potrebu byť ženatý/vydatá 

typickým ľudským spôsobom a po vašej svadbe mať deti. V niektorých prípadoch 

nie je možné vyhnúť sa podstúpeniu všetkých tradičných a obvyklých rituálov 

obklopujúcich manželstvo a výchovu detí. Vnútorne alebo v sebe však môžete 

odmietnuť akýkoľvek sklon stotožniť sa s rovnakým ponímaním týchto podmienok 

alebo systémov, aké má väčšina ľudí. Pozeráte sa na ne a na ich význam z pozície 

všetkých princípov Môjho Nového Zjavenia. Pretože sa vnútri nestotožníte s ničím, 

čo musíte robiť alebo akí musíte byť, pokiaľ žijete v rámci všetkých požiadaviek a 

očakávaní ľudského neživota, nič toho charakteru vám nebude prisúdené alebo 

prisvojené. V tom prípade po vašom odchode z ľudského neživota a po vstupe do 

pravého života pozitívneho stavu také veci od vás natrvalo odpadnú a nebudete 

zodpovední a povinní skladať účty za nič toho charakteru. Samozrejme, úplne 

iným príbehom by bolo, keby ste sa mali plne a kompletne stotožniť so všetkými 

takými očakávaniami a požiadavkami, ako väčšina ľudí. V tom prípade by ste ich 

považovali za jedinú uskutočniteľnú a možnú pravdu a životný štýl a domnievali 

by ste sa, že nič iné alebo odlišné nemôže byť a existovať. Pokiaľ by sa niečo také 

stalo integrálnou zložkou vášho myslenia a identity, stali by ste sa za to plne 

zodpovednými a povinnými skladať účty. V súlade s tým by ste boli teda súdení. 

V porovnaní so všetkými ostatnými máte tú obrovskú výhodu, že pomocou Môjho 

Nového Zjavenia máte vo svojom vlastníctve skutočnú pravdu o všetkých 

aspektoch, stránkach, podmienkach, stavoch, dynamike, procesoch a charaktere 

ľudského neživota, ako aj neživota negatívneho stavu vo všeobecnosti. Môžem vás 

uistiť o jednom veľmi dôležitom fakte: Nikto iný, v celých dejinách ľudstva, 

vrátane všetkých Mojich prorokov, učeníkov, nasledovníkov, Swedenborga či 

kohokoľvek vôbec, nemal vo svojom vlastníctve a nechápal tieto fakty alebo 

tieto pravdy o ľudskom neživote a neživote negatívneho stavu. Preto nemali 

absolútne žiadny pojem o tom, čo je ľudský neživot (pre nich ľudský život), alebo 

prečo bolo vôbec možné, že sa negatívny stav a jeho druh neživota vôbec objavil. 

Súc v takej pozícii, každý pred vami predpokladal, že ľudský neživot je skutočný 

život a že — napríklad v Swedenborgovom prípade — to je jediný život vôbec, 

z ktorého pochádzajú všetky sentientné entity v pozitívnom stave, pretože 

Swedenborg považoval ľudský život za škôlku pre všetky ostatné formy života v 

pozitívnom, respektíve v negatívnom stave. 

S takým falošným alebo hrubo skresleným chápaním ľudského neživota a so 

všetkým, čo sa ho týka, nebolo vôbec ťažké považovať taký neživot za posvätný a 

jediný možný. A nielen to, ale považovať ho za pochádzajúci zo 

Samotného/Samotnej Boha, Ktorý/Ktorá stvoril všetkých ľudí na Svoju podobu a 

obraz. Do tohto bodu alebo do momentu sprístupnenia Môjho Nového Zjavenia 
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bolo dovolené uchovať si taký názor o ľudskom neživote ako o jedinom pravom 

živote, z ktorého pochádza všetko ostatné. Dôvodom tohto dovolenia, ako viete, 

bolo poskytnutie možnosti plného prejavenia sa, poučenia, ilustrácie a 

demonštrácie všetkých aspektov tohto neživota v porovnaní s pravým životom 

pozitívneho stavu. Ako tiež viete, keby ľudia mali vedieť od počiatku, o čo v 

skutočnosti išlo ohľadom ich neživota, nikdy by nesúhlasili s tým, že budú v takom 

strašnom, opovrhnutiahodnom, biednom, krutom a hnusnom živote. Ale v tom 

prípade by pôvodne položené otázky nemohli byť nikdy zodpovedané, a 

v dôsledku toho by boli všetky sentientné mysle sužované pochybnosťou o 

všetkom vôbec. Sprístupnením Môjho Nového Zjavenia sú však všetky bájky, 

fantázie, ilúzie, lži, skreslenia a všetko ostatné o ľudskom neživote, ako aj o 

neživote negatívneho stavu rozptýlené a dané do náležitej perspektívy. Vy ako 

Moji praví predstavitelia, žitím vašich vlastných, zosobnených a individualizova-

ných životov v súlade s princípmi Môjho Nového Zjavenia, práve nastoľujete 

dôležité podmienky v ľudskom neživote, ktoré ich nakoniec privedú k plnému 

uvedomeniu si týchto faktov, týkajúcich sa ich takzvaného života. V tej chvíli (v 

bezčasovom zmysle!) budú schopní zrušiť voľbu svojho spôsobu neživota a 

namiesto toho si zvolia pravý život Môjho pozitívneho stavu. Len čo si plne 

uvedomia tieto fakty, bude to znamenať, že všetko ohľadom ľudského neživota a 

v ľudskom neživote vyčerpá svoju užitočnosť, doslúži svojmu účelu a nebude už 

viac potrebné alebo nutné. V tej chvíli ľudský neživot vo všetkých svojich 

negatívnych aspektoch viac nebude. 

Peter: Aby som Ti povedal úprimnú pravdu, nemôžem sa dočkať, kedy sa to stane. 

Niekedy sa cítim tak otrávený a unavený zo všetkého v ľudskom neživote alebo zo 

všetkých aspektov mojej vlastnej osobnej a individuálnej ľudskej prirodzenosti a 

krehkosti môjho ľudského tela, že sa takmer dusím. 

Pán Ježiš Kristus: To je úplne pochopiteľné. Nezabúdaj však na dôležitosť vášho 

poslania, ktoré máte odo Mňa (nielen tvojho, Peter, ale aj všetkých ostatných, ktorí 

čítajú tieto Dialógy). Okrem toho vás prosím, aby ste nezabúdali nielen na 

dočasnosť a prechodnosť negatívneho stavu a ľudského neživota, ale aj na veľmi 

krátku služobnú cestu, ktorú každý z vás ako separátny jednotlivec na planéte Nula 

a vo vašom ľudskom tele má. Ako dlho trvá váš ľudský neživot? V porovnaní so 

všetkými ostatnými modalitami života, ktoré môžu trvať do večnosti (zvlášť a 

hlavne v pozitívnom stave), je trvanie vášho ľudského neživota ako nič, akoby 

takmer neexistoval. Je to ako veľmi krátky zlomok okamihu. Kto na vašej planéte 

žije dlhšie než 100 rokov? Týchto ľudí môžeš takmer spočítať na prstoch svojich 

rúk. Nezúfaj teda, tvoj ľudský neživot čoskoro pominie. Aj keby si žil ďalších 66 

rokov, navyše k tvojim súčasným 66-im, Peter, stále len by to bolo menej než 

okamih. Čo myslíš, prečo Som dovolil, aby každý vstúpil do ľudského neživota za 

týchto podmienok (žiť taký krátky a nepatrný čas)? Preto Som nastolil taký modus 

počas služobnej cesty každého na planéte Nula, medzi mnohými inými vecami, aby 
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nemusel nikto pridlho znášať všetky utrpenia, bolesti, nepohodu a všetko ostatné 

veľmi negatívnej povahy, čím je ľudský neživot tak hojne zamorený. 

V podstate teda môžete váš ľudský neživot ponímať ako niečo, čo má tak nepatrné 

časové trvanie, že v schéme udalostí, ktoré môžu trvať mnoho tisícročí, alebo 

dokonca naveky, je to, akoby neexistoval. Samozrejme, ako bolo uvedené v 

jednom zo skorších Dialógov, keď ste uprostred vášho ľudského plynutia času 

alebo vnútri toho veľmi malého zlomku okamihu, zdá sa vám, že ste vo vašej 

kritickej situácii, nech by bola akákoľvek, takmer nekonečne — akoby nemala 

nijaký dohľadný koniec. Je to otázkou perspektívy — z akej pozície sa pozeráte na 

vašu ľudskú situáciu. Z hľadiska objektívneho modusu vnímania je v nej všetko 

také, akoby sa to všetko odohrávalo simultánne a úplne súčasne. Preto sa podľa 

tohto vnímania trvanie vášho ľudského života rovná napríklad jednej nanosekunde. 

Z toho dôvodu sa všetko, čo zažijete počas vášho ľudského neživota, deje v rámci 

tejto nanosekundy. Naproti tomu, vo vašom subjektívnom moduse trvania vášho 

ľudského neživota, z pozície vášho vlastného subjektívneho a hmatateľného 

zážitku, to trvá veľa rokov, alebo po dobu pridelenú vášmu bytiu na planéte Nula 

vo vašom ľudskom tele. Aj keď nie je jednoduché uvažovať v objektívnom moduse 

o tom, ako zažívate a vnímate váš ľudský neživot, odporúča sa vám, aby ste si 

vždy, keď ste v nejakej biednej alebo bolestivej, alebo nepríjemnej a frustrujúcej 

situácii, boli vedomí tohto faktu a uvažovali, ak môžete, v objektívnom moduse. 

Pre vás je celkom možné nacvičiť si uvažovanie v tomto moduse. Ak to dokážete 

uskutočniť, bude pre vás oveľa ľahšie znášať váš ľudský neživot. 

Venujme sa teraz Borisovým otázkam. Prečo bude niekedy nevyhnutné uviesť do 

kohosi pozornosti niečo alebo vedieť o niečom, čo sa udialo počas súčasného 

časového cyklu alebo čo sa týka negatívneho stavu a jeho ľudského neživota alebo 

idey, že Ma každý môže odmietnuť ako jediný Absolútny Zdroj Života, ak to bolo 

všetko, takpovediac, vyňaté z mysle a pamäti každého a umiestnené do 

Univerzality-Toho-Všetkého pre večné poučenie? Alebo potom, ako bude všetko 

ohľadom toho, čo si nevoliť, náležite zodpovedané a hmatateľne zobrazené? 

Existujú najmenej dva dôležité dôvody alebo, lepšie povedané, v súčasnosti môžu 

byť zjavené a rozvedené len dva dôvody. Po prvé, musíte rozlišovať medzi stavom 

poznania niečoho a medzi vlastnením niečoho, vlastniac to ako integrálnu súčasť 

vášho života, ktorou sa musíte neustále zaoberať na každodennej báze a ktorá preto 

značne ovplyvňuje, alebo dokonca komplikuje váš život, vyžadujúc si od vás vašu 

pozornosť a vaše energie. Takže, vedieť niečo alebo o niečom, alebo mať 

predstavy o niečom nie je to isté, ako mať to niečo vo svojom živote ako jeho 

integrálnu zložku. Len čo sa získa nejaké poznanie o niečom, nemôže byť naveky 

odstránené. Môže vypadnúť z kohosi pamäti alebo z kohosi vedomého 

uvedomenia, ale nemôže byť vymazané z celkovej zásobárne, ktorá obsahuje 

všetky dostupné poznatky a ktorá je umiestnená v Univerzalite-Toho-Všetkého. 

Ak by bola taká vec, ako je trvalé odstránenie nejakého získaného poznania a 

zážitku z bytia a existencie, možná, v tom prípade by nemohlo dôjsť k žiadnemu 
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trvalému poučeniu o ničom. Museli by ste stále znova a znova získavať tie isté 

vedomosti. Toto by vám bránilo v získavaní akéhokoľvek nového poznania, 

pretože by ste uviazli v neustálom opätovnom učení sa tej istej veci. Ako teda 

vidíte, jedna vec je mať poznanie a predstavy a zážitky, ktoré sa ich týkajú, či mať 

plný prístup k tomu poznaniu, k tým ideám a k ich individuálnym zážitkom — 

kedykoľvek je to potrebné a nutné — a úplne iná vec je byť v pozícii prijatia a 

stotožnenia sa s nimi do tej miery, že sa stanú riadiacou silou vášho individuálneho 

a osobného života. Prečo by bolo vôbec pre niekoho nutné mať z času načas nejakú 

potrebu vstúpiť do Univerzality-Toho-Všetkého a pripomenúť si alebo znovu zažiť 

niečo, čo by bolo odstránené zo spomienok sentientných entít a čo by už nemalo 

miesto v žiadnom budúcom časovom cykle? 

Táto potreba sa týka štrukturálneho usporiadania každej sentientnej mysle, ktorá vo 

svojom relatívnom položení odráža Absolútne Štrukturálne Usporiadanie Mojej 

Absolútnej Sentientnej Mysle. Toto usporiadanie si vyžaduje, aby akékoľvek 

poznanie, zážitok, stav, proces a čokoľvek, čo bolo, je a bude získané, bolo 

neustále každému k dispozícii, aby sa zabránilo možnej nadbytočnosti a spätnému 

pohybu alebo regresii, alebo mrhaniu energie na vyhľadávanie, respektíve 

vynakladanie všemožného úsilia na objavenie nejakého poznatku, zážitku, stavu, 

procesu a všetkého ostatného, čo už bolo objavené, nadobudnuté a stanovené. 

Inými slovami, taká dispozícia je nutná, aby bol zachovaný nepretržitý duchovný 

pokrok každého v bytí a existencii. 

Musíte pochopiť jednu vec: Štrukturálna konštitúcia akejkoľvek sentientnej mysle 

je taká, že sa neustále snaží objavovať nové poznanie, nové zážitky a všetko 

ostatné nové. V procese akéhokoľvek takého objavovania sentientná myseľ, po 

prvé, vyhľadá Univerzalitu-Toho-Všetkého, aby určila, či akékoľvek také poznanie 

a skúsenosť alebo čokoľvek iné vôbec, potrebné pre dotyčného/ej zámer, nie je už 

k dispozícii. Po druhé, ako dotyčný/á počas tohto pátrania — svojím skúsenostným 

spôsobom — prechádza všetkými dostupnými poznatkami a zážitkami, môže si 

vybaviť čokoľvek, čo sa týka tohto cyklu času/stavu/procesu alebo jeho/jej 

osobného života, za účelom zhodnotenia a stanovenia, či môže byť vôbec niečo z 

tohto cyklu času/stavu/procesu vhodné ako základ, na ktorom by bolo možné 

uskutočniť nové objavy. Táto situácia vôbec neznamená, že čokoľvek — na čo si 

on/ona počas takého pátrania spomenie alebo čo opätovne zažije — prijme alebo 

tomu umožní, aby to preniklo do jeho/jej mysle alebo aby sa to ujalo v jeho/jej 

živote do tej miery, že by bol/bola nútený/nútená učiniť čokoľvek z toho súčasťou 

svojej jedinečnej identity. Len čo je čokoľvek toho charakteru umiestnené v 

Univerzalite-Toho-Všetkého, tým faktorom sa to nemôže nikdy stať integrálnou 

súčasťou niekoho identity, ani to nikdy nemôže mať žiadny nepriaznivý vplyv na 

niekoho súčasný život. Je to k dispozícii len vo forme poznania alebo ideí a ich 

zážitkov ako takých, bez toho, aby ho/ju ovládli. Taký je systém tohto 

usporiadania. 
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Dovoľte Mi, aby Som vám v tomto ohľade niečo pripomenul: V pôvodnom 

štrukturálnom usporiadaní sentientnej mysle, ktorá vo svojej relatívnej kondícii 

odráža Moju Absolútnu Sentientnú Myseľ, sa nachádza oblasť, ktorú možno 

nazvať — Multiverzálne Vedomie. Táto oblasť je priamo napojená na 

Univerzalitu-Toho-Všetkého, z ktorej prijíma akékoľvek vstupy potrebné na 

akékoľvek účely. Vo vzájomnom vzťahu sú v nepretržitom komunikačnom 

moduse. V istom zmysle obsahuje každého Multiverzálne Vedomie všetky 

vedomosti a zážitky, ako aj všetko ostatné, čo bolo kedy získané odvtedy, ako bolo 

Moje Stvorenie stvorené alebo uvedené do svojho procesu. Túto oblasť môžete 

považovať za každého vlastný, individuálny a osobný kľúč k Univerzalite-Toho-

Všetkého, ktorý otvára dvere ku všetkému, čo sa v nej nachádza. Rozdiel medzi 

týmito dvoma je v tom, že v Univerzalite-Toho-Všetkého je do toho zapojený 

bezčasový faktor. To znamená, že v nej všetko existuje tak, akoby sa to dialo stále 

koldokola vo svojej vlastnej pravej realite v každom danom momente svojho 

výskytu. Naproti tomu, v osobnom a individuálnom Multiverzálnom Vedomí 

každého sú tie isté veci v stave dostupného poznania a zážitku, skutočne sa však 

nevyskytujú. Aby sa sprístupnilo toto poznanie a zážitok kvôli ich poznaniu a 

zažitiu v ich pravej prirodzenosti, v ich skutočnej esencii a substancii a v 

akomkoľvek aktuálnom skúsenostnom spôsobe ich výskytu, Multiverzálne 

Vedomie je schopné získať, cez svoje priame spojenie s Univerzalitou-Toho-

Všetkého, na základe samotnej prirodzenosti Univerzality-Toho-Všetkého, 

nanajvýš hmatateľným a skúsenostným spôsobom samotnú esenciu a substanciu 

akéhokoľvek takého poznania a zážitku alebo čohokoľvek, čo je potrebné v tomto 

ohľade. Táto možnosť zjaví každému, kto vstúpi do toho modusu, skutočný 

charakter a štruktúru akéhokoľvek poznania a zážitku, ktoré sa vyskytli pred 

akýmkoľvek aktuálnym cyklom času/stavu/procesu. Tak nie je potrebné znovu 

objavovať niečo, čo už bolo objavené. Týmto faktorom môže nepretržite plynúť 

večný duchovný pokrok. 

Druhá záležitosť v tomto ohľade sa týka pojmu relativita. Ako viete, každá 

sentientná entita je relatívna, nie absolútna. Preto, ako si pamätáte z Veľkej Knihy, 

nikto nemôže byť dokonalý v absolútnom zmysle. Táto situácia vytvára podivnú 

možnosť, ktorá môže viesť kohokoľvek k tomu, že sa dopustí občasných chýb. 

Multivesmírny zákon stanovuje, že každý, kto sa dopustí nejakej chyby, musí niesť 

dôsledky takých nesprávnych tendencií. Aby sa zabránilo akejkoľvek možnosti, že 

sa niekto stotožní so svojimi nesprávnymi závermi, nech by boli akékoľvek, a aby 

sa tým faktorom zabránilo reaktivácii negatívneho stavu, ten, kto sa dopustí takých 

chýb, je na okamžik umiestnený do Univerzality-Toho-Všetkého, kde môže zažiť 

všetky následky, dôsledky a výsledky nielen svojich vlastných osobných chýb, ale 

aj úplne všetkých ostatných chýb, ktoré kto urobil v ktoromkoľvek inom cykle 

času/stavu/procesu (so všetkými ich vlastnými následkami, výsledkami a 

dôsledkami). Dôvodom, prečo môže dôjsť k takým všetko zahrnujúcim zážitkom 

(ak je to potrebné a nutné), sú preventívne opatrenia. Pomáha mu/jej to vyhnúť sa v 

budúcnosti akýmkoľvek chybám, ktoré sa udiali pred jeho/jej časom/stavom/ 
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podmienkami. V širšom zmysle to pomáha zabrániť opätovnému objaveniu sa 

alebo reaktivácii negatívneho stavu a typického ľudského neživota v jeho 

negatívnych aspektoch. Samozrejme, kvôli kohosi nedokonalosti by sa mohli 

objaviť nové a inakšie chyby. 

Avšak na základe skúsenostného poznania vytiahnutého z Univerzality-Toho-

Všetkého a z jeho/jej vlastného individuálneho a osobného Multiverzálneho 

Vedomia je jedinec schopný, takpovediac, na mieste ich napraviť. Toto sú teda v 

podstate niektoré dôvody, prečo bude pre každého z času na čas nevyhnuté opäť 

zažiť alebo si pripomenúť čokoľvek vôbec, čo je potrebné v každom jednotlivom 

čase/stave/procese. Pokiaľ ide o nové sentientné entity, entity, ktoré budú stvorené 

v ktoromkoľvek nasledovnom cykle času/stavu/procesu, tie budú takisto relatívne. 

Preto všetko, čo bolo vysvetlené vyššie, sa bude týkať aj ich. Budú musieť mať 

svoje vlastné poznanie ohľadom čohokoľvek, čo sa udialo počas ktoréhokoľvek 

predošlého časového cyklu, aby, po prvé, nemali vôbec nijakú potrebu plytvať 

svojimi energiami na opätovné vynachádzanie niečoho alebo opätovné zažívanie 

niečoho, čo sa už vyskytlo; a po druhé, aby nemali nijakú potrebu klásť otázky 

týkajúce sa významu a zážitkov negatívneho stavu a ľudského neživota a obsahu 

pôvodnej idey ohľadom práva odmietnuť Ma ako jediný Absolútny Zdroj ich 

životov a aké by boli následky, výsledky a dôsledky prijatia tej idey. Takže, prístup 

k všetkým týmto vedomostiam a zážitkom naveky vylúči akúkoľvek reaktiváciu 

negatívneho stavu a jeho ľudského neživota. 

Pojem pamäť sa z nášho duchovného hľadiska, nie z hľadiska ľudských 

psychologických poznatkov v tomto ohľade, priamo týka a priamo súvisí s vaším 

osobným a individuálnym Multiverzálnym Vedomím. Možno ich dať do rovnosti. 

V tomto ohľade je pamäť stavom alebo integrálnou zložkou celkovej sentientnej 

mysle za účelom zachovania všetkých vedomostí a zážitkov, ktoré sa vyskytli a 

vyskytnú v priebehu celej histórie bytia a existencie sentientného života. Sú 

potrebné za účelom zachovania a pokračovania duchovnej progresie každého, aby 

neexistovala žiadna potreba opäť vynájsť alebo opäť zažiť niečo, čo už bolo 

predtým vynájdené a zažité; čiže, aby sa nikdy nevyskytla možnosť objavenia sa 

akéhokoľvek typu regresie. A toto je všetko, čo môže byť ohľadom Borisových 

otázok v tomto čase zjavené. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto zjavenie. Ako Si si vedomý, úplne ku 

koncu zaznamenávania tohto Dialógu som dostal dosť rozvláčny list od Dana 

Barbu, ktorý obsahuje dosť rozvláčne otázky, v ktorých sa pýta na Tvoj Osobný 

vzťah k nám z dvoch úrovní — z Tvojho Absolútneho Stavu a z nášho relatívneho 

položenia. Chceš teraz poskytnúť nejaké odpovede na jeho otázky? 

Pán Ježiš Kristus: Hoci sú jeho otázky dôležité a zmysluplné, zjaviť odpovede na 

ne je v tomto čase predčasné. Existuje tajomstvo, ktorého poznanie by za súčasne 

existujúcich podmienok mohlo byť pre vás duchovne nebezpečné. Možnosť 

Mojich odpovedí opätovne zhodnotíme v neskoršom čase. Najskôr je potrebné, aby 
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sa objavilo niečo iné. Nateraz si potrebuješ dať dlhšiu prestávku a urobiť nejakú 

inú prácu. Takže zatiaľ — ak to bude vôbec potrebné a uskutočniteľné. 
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Sto Štyridsiaty Tretí Dialóg 

29. mája 2000 

Peter: Ako si žiadal, zahŕňam do tohto Dialógu len tie časti Danovho listu, ktoré 

obsahujú priame otázky na Teba. Tu sú: Pýtam sa, čo cítiš a čo budeš cítiť k nám 

ako jednotlivcom (tým istým bežným spôsobom, čo my cítime ako relatívne entity 

k Tebe ako jedincovi), keď budeme s Tebou viac v budúcnosti interagovať? Budeš 

zažívať pocity ako my (počas interakcií s nami na relatívnej úrovni)? Vieme, že 

miluješ každého Absolútnym spôsobom a bez akéhokoľvek uprednostňovania. To Si 

vysvetlil. Preto sa Ťa okrem toho pokorne pýtam: Môžeme vedieť viac o tom, ako 

sa táto láska môže/bude manifestovať a aká bude individuálne a osobne a 

v konkrétnych prípadoch a/alebo príkladoch — od Teba k nám ako osobitným a 

jedinečným bytostiam, najmä v tom zmysle, čo budeš cítiť v Sebe, vo Svojich 

vlastných súkromných a osobných pocitoch voči nám ako Jednotlivec k 

jednotlivcom? Ako to funguje? 

Teraz, keď máš vo Svojej Novej Prirodzenosti relatívnu prirodzenosť, ako by Si sa 

vlastne cítil, reagoval, ako sa cítiš, reaguješ atď., vo vzťahu k nám ako 

k jednotlivcom, keď medzi Tebou a nami prebiehajú tieto druhé interakcie, zatiaľ 

čo plne prebývame v pozitívnom stave? Prejavuješ/prejavíš nám na individuálnej 

báze nejakú konkrétnu sympatiu alebo náklonnosť voči nejakej špecifickej črte 

v nás, voči niektorým veciam, ktoré robíme, voči spôsobu, akým konáme, voči 

tomu, akí sme, čo hovoríme, voči niečomu takému ako umenie alebo nejaká 

udalosť, atď.? Ako to robíš, alebo ako by Si to urobil, aby sa niekto cítil byť 

výnimočný a jedinečný ako jednotlivec, milovaný nie ako jeden z mnohých 

v nepredstaviteľne obrovskom Stvorení, ale ako Jeden voči jednému? Vlastne, ako 

to dávaš najavo (a dávaš?), keď Ťa teší alebo neteší niečo, čo robíme alebo 

nerobíme? Budú existovať nejaké výnimočné a jedinečné veci, udalosti, spomienky, 

hudba, atď., čo by v nás vyvolávalo pocit, že naša láska je výnimočná a že nás máš 

rád a ceníš Si nás úplne jedinečným spôsobom, zato, akí sme ako jedinci? Inými 

slovami, skutočne ma zaujímajú Tvoje osobné pocity, to, aby som Ťa urobil 

šťastným a urobil Ti radosť. Okrem toho, boli by sme (Ty ako jedinec a my ako 

jedinci) schopní pociťovať tento vzťah z relatívnej bázy, ako dvaja najlepší 

priatelia a/alebo milenci, ktorí spolu „chodia“ a všetko robia spolu, atď., hoci by 

sme vedeli a tešili sa faktu, že máme tento vzťah s Absolútnou Bytosťou, a súčasne 

aj s relatívnou? A čo je nesmierne dôležité, pociťoval by Si nás, jednal by Si a 

zaobchádzal by Si s nami ako s jednotlivcami potom, ako by sme spolu zdieľali viac 

a viac zážitkov? Funguje to, môže to s Tebou fungovať aj týmto spôsobom? Koniec 

tej časti Danovho listu, ktorá sa priamo týka jeho otázok. Samozrejme, ako vždy, 

než odpovieš na jeho otázky, ak sa tak vôbec rozhodneš, možno by Si chcel najskôr 

Ty prispieť niečím iným. 
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Pán Ježiš Kristus: Tentoraz pouvažujme najskôr o záležitostiach nastolených 

v Danovom liste. Úplne na začiatku našej diskusie Mi dovoľ zdôrazniť fakt, že 

došlo k istému nepochopeniu a následnému nedorozumeniu ohľadom reality Mojej 

Pravej Absolútnej Novej Prirodzenosti. Predpokladá sa, že mám vo Svojej Novej 

Prirodzenosti aj relatívnu prirodzenosť a že je tam nejaká Absolútna Bytosť 

súčasne s relatívnou — a toto všetko je vo Mne alebo v Mojej Novej Prirodzenosti. 

Toto je nesprávny predpoklad. Ako si pamätáte z Veľkej Knihy (kapitola druhá), 

všetko, čo som Si so Sebou odniesol z planéty Nula (Svoje ľudské telo), bolo po 

Mojom návrate ku Mne Domov predtým, ako to bolo zahrnuté do Mojej celkovej 

Absolútnej Prirodzenosti, zbožštené alebo divinizované. Aký má význam alebo čo 

znamená proces zbožštenia? Tu jestvuje veľké, nepochopiteľné tajomstvo, ktoré 

nie je dostupné chápaniu žiadnej relatívnej sentientnej mysle. Proces zbožštenia bol 

v skutočnosti procesom absolutizácie všetkého, čo som Si so Sebou priniesol zo 

Svojho ľudského života na planéte Nula. Tento proces absolutizácie bol vykonaný 

z Môjho Absolútneho Stavu prostriedkami a nástrojmi obsiahnutými v Mojom 

Absolútnom Nepomenovateľnom Jadre, ktoré nie je dostupné alebo pochopiteľné 

pre žiadnu relatívnu sentientnú myseľ. 

Musíte pochopiť jednu dôležitú vec: Zahrnúť čokoľvek relatívne, v úplne relatívnej 

prirodzenosti, do niečoho, čo je absolútne, by na základe faktora samotného 

zahrnutia znamenalo okamžité vyparenie sa alebo kompletné vymazanie toho 

relatívneho. Tie dve sa nemiešajú. Aby Som zabránil, aby sa stalo niečo také, pred 

zahrnutím Môjho ľudského tela a jeho ľudských rysov, atribútov, 

charakteristických čŕt či čohokoľvek, čo malo, bolo najskôr nutné Zbožštiť ich 

alebo učiniť ich Absolútnymi. Toto sa urobilo hore uvedeným procesom 

divinizácie alebo absolutizácie. 

Na základe týchto faktov musíte veľmi jasne pochopiť rozdiel medzi bytím 

relatívnym a bytím v relatívnom. Zatiaľ čo Absolútne nemôže byť nikdy 

relatívnym, môže byť v relatívnom, kompletne ho v jeho relatívnej kondícii 

zaplniac. Naproti tomu, relatívne sentientné entity dokážu a môžu toto Absolútne 

zažívať len z pozície svojej relativity, nikdy však nie z pozície Samotného 

Absolútneho. Súčasne, vďaka zbožšteným a zabsolutizovaným relatívnym 

komponentom, ktoré Som získal počas Svojho života na planéte Nula, Som 

z pozície Svojej Absolútnej Novej Prirodzenosti schopný plne zažiť všetko, čo 

môže zažiť akákoľvek relatívna sentientná entita a človek — z pozície ich 

relativity. Ešte raz, jedna vec je zažiť niečo, čo zažíva akákoľvek relatívna 

sentientná entita alebo človek z ich relatívnej pozície, a úplne iná vec je mať taký 

zážitok vo Mne alebo spočívajúci vo Mne v jeho relatívnej kondícii. 

Tieto faktory plne určujú charakter, štruktúru, dynamiku a proces Mojich vzťahov 

s kýmkoľvek v bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii. V tomto ohľade 

môžete ponímať minimálne dve úrovne takých vzťahov. Jedna sa odohráva 

z pozície Mojej Absolútnej Prirodzenosti a Jej Absolútnej Individuality, a druhá sa 

odohráva z pozície relatívnych sentientných entít a ich relatívnych individualít. 
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Aký je charakter týchto dvoch úrovní? Všetko, čo si akákoľvek sentientná entita 

myslí, chce, cíti, miluje, robí, tvorí, zažíva, atď., samotná schopnosť robiť to alebo 

byť taký/á, aký/á je, pochádza z Môjho Absolútneho Myslenia, Cítenia, Chcenia, 

Milovania, Konania, Tvorenia, Poskytovania Zážitkov v ich nekonečných 

možnostiach a rozmanitostiach, atď. Bez toho, aby som bol Ja taký vo Svojej 

Absolútnej Kondícii, by nebol nikto schopný byť taký vo svojej relatívnej kondícii. 

Z tohto hľadiska nadväzujem vzťah s každým v rovnakej intenzite, rozsahu a v 

absolútnosti Svojej Absolútnej Bezpodmienečnej Lásky a Múdrosti. V tomto 

zmysle nie je predstaviteľné ani možné žiadne uprednostňovanie alebo rozdielne 

zaobchádzanie s kýmkoľvek zvlášť. Táto takzvaná rovnakosť sa však netýka 

kvality, špecifickosti a zamerania Mojej Absolútnej Bezpodmienečnej Lásky. 

Úplne iná je situácia pokiaľ ide o vzťahy z pozície akejkoľvek relatívnej 

sentientnej entity. Ako viete, každá sentientná entita, nech je to ktokoľvek alebo 

nech sa nachádza, alebo nech je umiestnená kdekoľvek, je sama osebe 

individualizovaným, zosobneným, nekonečne odlišným a jedinečným vesmírom. 

Ešte raz, táto kondícia každej jednej sentientnej entity pochádza z Mojej 

Absolútnej Novej Prirodzenosti, ktorá je vo Svojom Vlastnom Absolútnom Stave 

Individualizácie, Zosobnenia, Nekonečnej Odlišnosti, Integrácie a Jedinečnosti. 

Z tejto Mojej Absolútnej Kondície je na každú sentientnú entitu prenesený určitý 

veľmi jedinečný, odlišný, individualizovaný a zosobnený prvok, pomocou a 

prostredníctvom ktorého je schopná byť taká, fungovať tak a robiť to, aká je, ako 

funguje a čo robí. Pretože je to v konečnom zmysle Môj prvok v každom takom 

jedincovi, všetko, čo taký jedinec zažíva, cíti, myslí si, chce, o čo sa usiluje, čo 

tvorí a aké nadväzuje vzťahy, ako sa miluje, ako miluje, koná atď., to, aby sa 

čokoľvek toho charakteru objavilo, som mu/jej umožnil Ja. V tomto zmysle môžete 

povedať, že zažívam alebo sa plne podieľam — vo všetkých aspektoch — na 

všetkom, čo robí každý jeden jedinec. 

Náš vzťah je v tomto ohľade založený na jedinečnosti, nekonečnej odlišnosti a 

neopakovateľnej individualite a osobnosti každého takého jedinca. Kvôli tejto 

nekonečnej odlišnosti a intímnosti je a bude Môj vzťah s každým jedincom vždy 

intímny, súkromný, veľmi individuálny a nekonečne odlišný od jedného jedinca 

k druhému. Pretože žiadny jedinec nie je v porovnaní s akýmkoľvek iným 

jedincom taký istý a nemôže byť do večnosti taký istý, ani Môj vzťah s ním/ňou 

nebude z jeho/jej individuálnej pozície taký istý ako vzťah s ktorýmkoľvek iným 

jedincom. Paradoxne povedané, rovnakosť takého vzťahu je zakorenená v ich 

absolútnej nerovnakosti. Pretože žiadni dvaja jedinci nie sú rovnakí vo svojej 

pravej prirodzenosti, štruktúre a dynamike, nemôžu mať rovnaký zážitok a vzťah 

so Mnou a Ja s nimi. 

Preto opísať taký vzťah medzi Mnou a nimi alebo medzi Mnou a vami by nebolo 

možné, pretože neexistuje žiadna súborná, rovnaká, paušálna, všetko zahrnujúca, 

sumárna atď., prirodzenosť, štruktúra a dynamika akýchkoľvek takých vzťahov. A 

nielen to, no majúc typickú ľudskú prirodzenosť, keby Som vám dal príklad, ako Ja 
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nadväzujem vzťah, cítim, myslím atď., ohľadom jedného z vás, navodilo by to 

nechcené a duchovne nebezpečné očakávania, že aj všetci ostatní mimo vás by 

mali mať presne ten istý vzťah so Mnou, aký máte vy alebo aký mám Ja s vami. 

Keby bolo niečo tohto charakteru možné, uzamklo by vás to v niečom, čo nie je 

zhodné s vašou pravou prirodzenosťou a vašou jedinečnou a nekonečne odlišnou 

individualitou. To by sa rovnalo odmietnutiu vašej vlastnej individuality, 

jedinečnosti a nekonečnej odlišnosti, a tým faktorom by to vylúčilo Moju 

prítomnosť vo vás. Keby sa malo stať čokoľvek tejto nemožnej povahy, znamenalo 

by to vašu večnú smrť. 

Na základe tohto faktu je jasné, že duchovne by bolo nesmierne nebezpečné dať 

vám akýkoľvek opis Môjho myslenia, cítenia, interakcií, atď., ktoré prechovávam 

voči každému jednému z vás individuálne, ako jeden Jedinec voči druhému. Kvôli 

absolútnej intímnosti, súkromiu, jedinečnosti a špecifickosti nášho vzťahu v tomto 

ohľade je jasné, že jedine vy sami so Mnou vo vás viete a môžete stanoviť úroveň, 

stupeň, intenzitu, rozsah a kvalitu Môjho angažovania sa s vami. Jediné, čo môžem 

v tomto ohľade povedať bez porušenia tejto podmienky, je to, že sa plne a 

kompletne, bez výnimky a vylúčenia podieľam na všetkom, čím prechádzate, 

zažívate, robíte, atď. Táto Moja spoluúčasť sa odohráva simultánne a synchrónne 

z oboch pozícií — z Mojej Absolútnej Pozície, určenej Mojou Absolútnou Novou 

Prirodzenosťou, a z vašej vlastnej relatívnej pozície, spôsobom, akým fungujete a 

akým zažívate všetkých a všetko vo vašej vlastnej jedinečnosti a nekonečnej 

odlišnosti, určenej vašou vlastnou individualizovanou a zosobnenou 

prirodzenosťou. 

Pokiaľ ide o budúci vývoj našich vzájomných vzťahov a pomerov, hovoriť o tom 

by znamenalo predpovedať budúcnosť. Ako viete, ja sa nezaoberám 

predpovedaním budúcnosti. Také vzťahy a pomery budú závisieť od mnohých 

rozličných a početných faktorov, situácií, podmienok, volieb, atď., ktoré by boli 

v tom čase v účinnosti. Hovoriť o nich by bolo veľmi predčasné a nevhodné. 

Čakajte a pozerajte sa a buďte trpezliví, veľmi trpezliví! Budete prekvapení, ako sa 

vyvinú. 

Pri hodnotení charakteru akéhokoľvek vzťahu musíte zvážiť záležitosť kvality, 

ktorú má individualita každého jedinca. Individualita každého jedinca má veľmi 

jedinečnú a veľmi špecifickú kvalitu, ktorá sa podstatne líši od kvality individuality 

akéhokoľvek iného jedinca. Jediným spoločným menovateľom, ktorý všetci majú, 

je to, že majú svoju vlastnú špecifickú kvalitu. Charakter každého vzťahu je určený 

kvalitou individuality každého jedinca. Táto okolnosť je určená faktom, že 

Absolútna Individualita Mojej Absolútnej Individuálnosti má Absolútnu, Všetko 

Zahrnujúcu Pozitívnu Kvalitu. Pretože každá sentientná entita takým či onakým 

spôsobom odráža vo svojej relatívnej kondícii túto Moju Prirodzenosť, vytvára si 

svoju vlastnú relatívnu kvalitu, ktorá plne závisí od Mojej Absolútnej Kvality. 
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Ako si pamätáte, prirodzenosť každej sentientnej entity a jeho/jej jedinečná 

individualita pochádza z veľmi špecifického prvku vyňatého z Mojej Absolútnej 

Prirodzenosti. Povedať, že je zo Mňa vyňatý veľmi špecifický prvok, neodráža 

presne pravú skutočnosť toho, ako je to urobené alebo k čomu dôjde počas takého 

prenesenia. Keďže je každý prvok v Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti tiež 

absolútny, samotný ten prvok v jeho absolútnej kondícii nemôže byť prenesený na 

nikoho, kto je relatívny. Jeho idea však vie a môže. Kvôli faktu, že každá taká idea 

v sebe plne nesie súhrn všetkého, čo má a čím je dotyčný prvok (bez výnimky a 

vylúčenia niečoho), prakticky môžete pokojne predpokladať, že bol na 

akéhokoľvek príslušného jedinca prenesený samotný ten prvok. 

A teraz, každý taký prvok alebo jeho idea má svoju vlastnú veľmi špecifickú 

kvalitu, ktorá sa nekonečne líši od kvality akéhokoľvek iného prvku alebo jeho 

idey. Kvôli tomuto faktu má individualita každého jedinca nekonečne odlišnú 

kvalitu. Toto usporiadanie je určujúcim faktorom pri budovaní jedinečnosti, 

nekonečnej odlišnosti, neopakovateľnosti a všetkého ostatného, z čoho sa skladá 

každý jedinec a prostredníctvom čoho funguje a je vo svojom vlastnom bytí a 

existencii a s jeho/jej vlastnou veľmi špecifickou a jedinečnou kvalitou. Ako si 

pamätáte, každý jedinec vôbec dokáže a môže s kýmkoľvek nadviazať vzťah len zo 

svojej vlastnej pozície alebo z toho, čím je a čo má. Tento fakt sa odvodzuje 

z pozície Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti. Ja mám vzťah ku každému len a 

len zo Seba Samého/Samej a zo všetkého, čím Som a čo mám. Žiadna iná možnosť 

neexistuje. Avšak kvalita a obsah Môjho vzťahu ku každej sentientnej entite sa 

uskutočňuje z pozície toho Môjho prvku, ktorého idea bola prenesená na každého 

príslušného jedinca. A pretože každý taký prvok a jeho idea sú nekonečne odlišné 

vo všetkých aspektoch svojho obsahu a ich príslušných kvalít, Môj vzťah 

ku každému príslušnému jedincovi sa bude kvalitatívne líšiť od akéhokoľvek iného 

vzťahu, ktorý mám ku ktorémukoľvek inému jedincovi. Ako bolo teda uvedené 

vyššie, z tejto pozície nemôže byť taký vzťah rovnaký. Rovnakosť sa odráža vo 

faktore samotného vzťahu. Nikto nie je z tohto vzťahu vylúčený, pokiaľ sa z 

akýchkoľvek dôvodov (ako napríklad v negatívnom stave) sám/sama nevylúči. 

Avšak dokonca aj v tejto situácii môžete povedať, že máme vzťah. Vylúčiť niečo 

logicky znamená mať vzťah. Máte vzťah na základe procesu vylúčenia. Aby Som 

to teda opäť zopakoval, nech je akokoľvek, nikto nie je z tohto vzťahu vylúčený. 

To, že je kvalita každého vzťahu nekonečne odlišná, sa odráža nielen vo vzťahu, 

ktorý existuje napríklad medzi Mnou a vami, ale aj vo vzťahu, ktorý existuje medzi 

vami všetkými vo vašich vlastných relatívnych životoch. Vezmite si napríklad 

všetkých ľudí, s ktorými prídete z akýchkoľvek dôvodov do styku. Alebo vezmite 

si svojich priateľov, milencov/milenky, manželských partnerov, známych, atď. Ak 

dôkladne analyzujete, čo cítite voči nim a aký máte ku všetkým tým ľuďom vzťah, 

jasne zistíte, že vaše pocity, myšlienky, postoje, správanie, alebo jednoducho 

povedané váš vzťah k tým vo vašom okolí sa bude znateľne kvalitatívne líšiť od 

jedného jedinca k druhému. Kvalita vašej vlastnej jedinečnej individuality 
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nadväzuje vzťah so špecifickou a jedinečnou kvalitou individuality každého člena 

vášho okolia, s ktorým prídete v tom či onom čase do styku. Nie je možné mať ten 

istý stupeň, úroveň a kvalitu vzťahu so všetkými takými jedincami. Dokonca aj 

keď ich milujete a staráte sa o nich na úrovni rovnakej intenzity a rozsahu, dokonca 

aj keď medzi nimi nikdy nerobíte žiadne rozdiely, kvalita tej lásky a starostlivosti 

sa bude podstatne líšiť od jedného jedinca k druhému. Vždy to bude určené 

kvalitou individuality každého jedinca, s ktorým ste v kontakte. Ešte raz, toto 

odráža charakter vzťahu, ktorý mám Ja ku každému jednému jedincovi v bytí a 

existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii. 

Nuž, toto vôbec neznamená, že ak sa vaša láska a starostlivosť či čokoľvek, čo 

máte voči komukoľvek v tomto ohľade, podstatne líši od jedného jedinca 

k druhému, že vaša láska a starostlivosť či čokoľvek, čo máte, bude mať 

v porovnaní s kýmkoľvek iným väčšiu alebo menšiu kvalitu. Vôbec to neznamená, 

že jej musí byť viac alebo menej. To len znamená, že je substanciálne a 

kvalitatívne iná. Tak ako Ja milujem a starám sa o každého rovnako a 

v absolútnom zmysle, a tým faktorom prispôsobujem Svoju lásku a starostlivosť 

potrebnej úrovni kvality individuality každého jedinca (presne ako to potrebuje — 

ani viac, ani menej), činiac ju tak odlišnou, no nie väčšou alebo menšou, tak isto to 

robíte aj vy svojím vlastným relatívnym spôsobom. Toto pravidlo, samozrejme, 

platí len pre charakter vzťahov, ktoré existujú v pozitívnom stave, a hlavne ktoré 

existujú medzi Mnou a všetkými ostatnými v bytí a existencii a pseudo-bytí a 

pseudo-existencii. Ak máte zachovať pravý život pozitívneho stavu, žiadne iné 

typy vzťahov by neboli možné alebo uskutočniteľné, pretože, koniec koncov, 

pochádzajú zo Mňa a z Mojej Pravej Absolútnej Prirodzenosti. Majúc daný fakt, že 

Stvorenie a každý v ňom závisí odo Mňa v absolútnom zmysle, žiadne iné typy 

vzťahov by sa nemohli v ich životoch ujať, ba dokonca by nemohli byť vôbec 

želateľné. Za týchto okolností by nebolo vôbec možné vynájsť, aktivovať, nastoliť 

a manifestovať žiadny iný typ života než život pozitívneho stavu. 

Aby sa uskutočnil akýkoľvek iný typ života (v tomto prípade neživota), bolo nutné 

porušiť a vzdať sa tohto usporiadania. Životný štýl v neživote negatívneho stavu a 

v ľudskom neživote je teda ilustratívnym a demonštračným príkladom, aký vzťah 

nemať k nikomu, a v konečnom dôsledku ku Mne. Avšak, z Mojej strany, pretože 

Ja nie som schopný porušiť Svoju Vlastnú Prirodzenosť, Individualitu a jej 

Absolútnu Kvalitu, zostáva Môj vzťah ku všetkým v negatívnom stave a 

v ľudskom neživote v podstate rovnaký ako ku komukoľvek inému niekde inde. To 

znamená, že mám k nim vzťah v súlade s kvalitou individuality, ktorú má každý 

jedinec. Pretože je kvalita ich individuality v jej primárnej prirodzenosti negatívna 

alebo zlá (fakticky môžete povedať nekvalita, alebo chýbanie akejkoľvek 

pozitívnej kvality), aktivuje vzťah, ktorý je určený obsahom a prirodzenosťou tej 

špecifickej kvality (nekvality). Potrebami kvalít ich individualít je byť odmietnutí a 

nemať nič spoločné so Mnou alebo s Mojím pozitívnym stavom, alebo s Mojím 

typom pravého života. Keďže to potrebujú — inak by nemohli byť takí, akí sú — 
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aby im bolo umožnené splniť si ich účel a poslanie, ktoré majú v tomto ohľade 

(naučiť každého, aké vzťahy nenadväzovať — medzi mnohým iným!) — ich 

potreby sa napĺňajú. Naplnenie týchto typov potrieb bude trvať, až kým nedôjde 

k poučeniu v tomto ohľade. Potom sa ich potreby zmenia. Budú v plnom súlade 

s potrebami existujúcimi v pozitívnom stave. 

Trochu iná situácia je uplatňovaná, pokiaľ ide o ľudí vo všeobecnosti, ako aj 

pokiaľ ide o Mojich pravých predstaviteľov na planéte Nula. Ako si pamätáte, 

v prvom prípade, v prípade obrovskej väčšiny ľudí, sa ich situácia podstatne líši od 

všetkých ostatných tak v bytí a existencii, ako aj v pseudo-bytí a pseudo-existencii. 

Táto odlišnosť je určená tým faktorom, že nie sú vo svojej konečnej voľbe. Preto 

nemajú zo svojej pozície, na ich vedomej úrovni, žiadny hmatateľný a konkrétny 

pocit ani ich bytia vo vzťahu so Mnou, ani Môjho bytia vo vzťahu s nimi. 

Jednoducho povedané, nie Som, takpovediac, ani fyzicky, ani žiadnym iným 

zistiteľným spôsobom prítomný pred ich zrakom, aby mohli oni interagovať so 

Mnou a Ja s nimi, ako aj s kýmkoľvek iným — takým istým spôsobom ako s tými, 

ktorí sú vo svojej takzvanej definitívnej voľbe. Tento typ vzťahu by porušoval ich 

súčasné položenie; alebo ich neschopnosť byť v neživote ich definitívnej voľby. 

Aby Som tomu zabránil, nezjavujem sa ľuďom tým istým spôsobom, ako sa 

zjavujem v akýchkoľvek iných stavoch, podmienkach, miestach, časoch, 

paračasoch, atď. 

Špecifická situácia ľudí si vyžaduje veľmi špecifický charakter vzťahov. Na 

planéte Nula si nikto vedome a zmyslovo neuvedomuje, že Som v nich a s nimi a 

že tým momentom zažívam všetko, čo zažívajú oni, presne takým istým spôsobom, 

ako to zažívajú oni, bez toho, aby vedome vedeli, že je to tak. Len teoreticky a na 

základe viery niektorí nábožensky a duchovne zmýšľajúci ľudia usúdili, že je to 

tak. Skúsenostne a zmyslovo však nemajú nijakú možnosť poznať alebo dokázať, 

že Som skutočne s nimi a v nich a že zažívam ich životy v ich totálnom súhrne, 

z ich vlastnej pozície, tak ako to zažívajú oni. 

Za podmienok typického ľudského neživota by bolo z ľudskej pozície ťažké 

hovoriť o plne vedomých recipročných vzťahoch medzi Mnou a všetkými 

ostatnými ľuďmi. Táto dočasná a prechodná situácia je potrebná, aby bola 

ľudskému neživotu daná šanca plne manifestovať, ilustrovať a demonštrovať 

špecifickosť prirodzenosti ľudského neživota. Ako ste si vďaka Veľkej Knihe 

vedomí, taký divný fenomén, ako je ľudský život, nie je možný alebo mysliteľný 

nikde inde a v žiadnom inom čase. Svojím spôsobom neživota poskytujú ľudia 

dôležité poučenie všetkým, ako by sa život nemal nikdy chápať, žiť a praktizovať. 

Len čo však tento dôležitý účel ľudského života skončí a každý v bytí a existencii 

bude plne spokojný so všetkým, čo ich ľudský neživot naučí; a len čo všetci plne 

zvládnu všetky lekcie poskytované ľuďmi, vtedy a len vtedy bude nastolený taký 

istý typ interakcie so všetkými ľuďmi, ktorí budú ešte prítomní na planéte Nula. 

Súčasný typ interakcie a vzťahov s ľuďmi pre nich skončí presne v tom momente, 

ako opustia planétu Nula a prídu do duchovného sveta (do sveta duchov alebo do 
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intermediárneho sveta). Počas ich pobytu v tom svete sa učia novému typu vzťahu 

so Mnou a ku Mne, ktorý nebol pre nich ani dostupný, ani možný, kým fyzicky žili 

na planéte Nula. 

Ako teda z týchto faktov vidíte, zatiaľ čo Ja som z pozície Svojho Absolútneho 

Stavu, ako aj z pozície ľudského relatívneho stavu stále prítomný vo všetkých 

ľudských skúsenostných modusoch, plne cítiac ich pocity a všetko ostatné — bez 

toho, aby Som bol kontaminovaný čímkoľvek negatívnym, čo sa v nich nachádza 

— ľudia sú pripravení o poznanie, cítenie a všetko ostatné, čo robím tak vo Svojej 

Absolútnej Kondícii, ako aj zo Svojej prítomnosti v ich relatívnej kondícii (bez 

toho, aby Som bol Sám/Sama relatívny). Táto situácia je jedným z mnohých 

dôvodov, prečo majú ľudia také množstvo nezlučiteľných a protichodných názorov 

na to, Kto Som a o čom všetkom je Moja Pravá Absolútna Prirodzenosť, ako aj aký 

mám k nim vzťah a aký by mali mať oni vzťah ku Mne. Nanešťastie pre obrovskú 

väčšinu ľudí, oni nemajú ani poňatia o týchto faktoch alebo o tom, prečo sú 

v pozícii, v ktorej sú, alebo prečo sa im nezjavujem ani fyzicky, ani žiadnym iným 

hmatateľným a presvedčivým spôsobom. Preto svoju situáciu považujú za 

normálny stav vecí. Neuvedomujú si, že na ich druhu života/neživota neexistuje 

absolútne nič normálne. 

S vami, ktorí máte výsadu byť Mojimi predstaviteľmi na planéte Nula, je situácia 

trochu iná. Vďaka Môjmu Novému Zjaveniu a všetkému, čo obsahuje vo všetkých 

svojich zdrojoch, máte toto poznanie o takzvanej realite ľudského neživota. Toto 

poznanie a vedomie vás dostáva do pozície, ktorá určuje, aký mám Ja vzťah k vám 

a aký máte vy vzťah ku Mne. Náš vzájomný vzťah je oveľa bližšie tomu, čo bolo o 

tom zjavené vyššie, ako je to v pozitívnom stave. 

Aj keď prakticky, pretože ste v ľudskom živote, máte v tomto ohľade tie isté 

podmienky ako ohromná väčšina ľudí, napriek tomu vám uvedomenie si a 

poznanie týchto faktov umožňuje na vašej vnútornej úrovni poznať, aký mám Ja 

vzťah k vám, a na základe toho poznania vám to umožňuje nadviazať so Mnou 

najvhodnejší vzťah. Moje Nové Zjavenie vám poskytuje jasné poznatky o 

charaktere nášho vzájomného vzťahu a o tom, ako myslím, cítim, konám a aký 

mám k vám vzťah a ako by ste mohli vy myslieť, cítiť, konať a aký by ste mohli 

mať vzťah ku Mne. A nielen to, no tým, že máte túto dispozíciu a možnosť, a jej 

aktualizovaním a realizovaním vo vašich vlastných zosobnených a 

individualizovaných životoch, dávate cenný a veľmi potrebný príklad všetkým 

ostatným ľuďom, ktorí nie sú v tej istej pozícii ako vy. Tento príklad bude slúžiť 

ako základ, na ktorom budú schopní nadviazať so Mnou ten istý typ vzťahu, aký 

existuje v pozitívnom stave. Vaše služby sú v tomto ohľade neoceniteľné. Tieto 

služby môžete považovať za jednu z hlavných rolí a úloh, ktoré ako Moji praví 

predstavitelia na planéte Nula máte. 

Významný dôraz v našich vzájomných vzťahoch alebo v našej vzájomnej interakcii 

spočíva na zosobnení a individualizácii. Kvalita vašej individuality, jej jedinečnosť 
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a odlišnosť si vyžaduje, aby Som mal k vám vzťah len a len z tej pozície. 

Akákoľvek iná pozícia, ktorá by nebrala do úvahy alebo ktorá by nezachovávala 

jedinečnú a nekonečne odlišnú kvalitu vašej individuality, by úplne znemožňovala 

nadviazanie správneho vzájomného vzťahu medzi Mnou a vami. V tom prípade by 

váš individualizovaný a zosobnený život zanikol. Keby sa malo stať niečo tohto 

charakteru, zanikla by aj samotná idea toho prvku z Mojej Absolútnej 

Prirodzenosti, ktorá z vás robí to, čím ste. V tom prípade by však bolo celé 

Stvorenie pripravené o niečo nesmierne dôležité, čo je potrebné pre jeho tvorivé 

úsilie a nepretržitý duchovný pokrok. Nečakajte teda, prosím, že budem s vami 

zaobchádzať alebo že k vám budem mať presne taký istý vzťah ako ku 

komukoľvek inému. Také niečo je vyložene nemožné. Samozrejme, to vôbec 

neznamená, že by Som vás miloval alebo že by Som sa o vás staral v oveľa menšej 

alebo oveľa väčšej miere než o kohokoľvek iného. Aby Som to zas a znova 

zopakoval, miloval by Som vás a staral by Som sa o vás inak, no na takom 

istom stupni, v tej istej intenzite, rozsahu a absolútnej miere Svojej lásky a 

starostlivosti, aké odo Mňa dostáva ktokoľvek iný. 

Súčasne, neočakávajte, prosím, že vy by ste mali ku Mne taký istý vzťah, že by ste 

Ma tak isto milovali a mali o Mňa taký istý záujem ako ktokoľvek iný. Ešte raz, 

taká vec je úplne nemožná. Nakoľko môžete mať ku Mne, ako aj ku všetkým 

ostatným vzťah len a len z vašej vlastnej zosobnenej a individualizovanej pozície, 

z pozície vlastnenia totálne jedinečnej, odlišnej a neopakovateľnej kvality vašej 

individuality, váš vzťah ku Mne a so Mnou bude v porovnaní so všetkými 

ostatnými takisto nekonečne odlišný. Pre všetkých by bolo katastrofálne, keby ste 

sa pokúšali nadväzovať so Mnou alebo s kýmkoľvek iným vzťahy presne takým 

istým spôsobom ako niekto iný. Toto by sa rovnalo ohavnému duchovnému 

cudzoložstvu, pretože by ste odmietli svoju individualitu a jej jedinečnú kvalitu a 

pokúšali by ste sa byť ako niekto iný. Ako bolo uvedené vyššie, toto je jedným 

z najdôležitejších dôvodov, prečo nemôže byť vaším ľudským spôsobom opísané 

alebo zjavené, aký mám k vám vzťah a aký máte vy vzťah ku Mne. Keby bolo 

niečo také možné, musel by Som vám dať opis všetkých nekonečných počtov 

vzťahov a interakcií všetkých sentientných entít a ľudí, ktorí sú v bytí a existencii a 

pseudo-bytí a pseudo-existencii. Viete si predstaviť veľkosť knižnice, ktorá by 

mohla obsiahnuť všetky materiály týkajúce sa tejto záležitosti? Vyplnila by celý 

multivesmír, a ani tak by nezostalo dostatok priestoru/stavu, ktorý by umožnil 

obsiahnuť to všetko. Aby Som teda opäť zopakoval, je úplne na vás, aby ste sami 

zo seba zistili, ako a akým spôsobom sa uskutočňuje náš vzájomný vzťah a 

interakcia a čo si Ja myslím, čo cítim, chcem, či čokoľvek, ohľadom vás, a čo si vy 

myslíte, cítite, chcete, či čokoľvek, ohľadom Mňa. Nikto iný to nemôže urobiť za 

vás alebo vo vašom mene. Je to vaša osobná a individuálna zodpovednosť. 

Všetko, čo bolo o tejto záležitosti zjavené vyššie, je aplikovateľné na súčasný 

cyklus času/stavu/procesu. Ako ste si dobre vedomí, prirodzenosť súčasného cyklu 

je charakterizovaná zahrnutím pseudo-bytia a pseudo-existencie neživota 
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negatívneho stavu a ľudského neživota do jeho chodu. Ako ste si tiež vedomí, táto 

nezvyčajná situácia nedovoľuje, aby bol plne a kompletne aktivovaný pravý život 

pozitívneho stavu. Pozitívny stav sa musí touto situáciou zaoberať na každodennej 

báze. Preto mnoho reštrikcií, obmedzení a podobných faktorov znemožňuje, aby 

došlo k plnej a kompletnej manifestácii pravej a rýdzej prirodzenosti pozitívneho 

stavu. Ak sa musíte na dennodennej báze tým či oným spôsobom zaoberať 

záležitosťami negatívneho stavu a jeho ľudského neživota, príliš veľa energie je 

venovanej niečomu, čo nie je integrálnou súčasťou pravého života pozitívneho 

stavu. Podstatná časť tých energií teda v súčasnosti nie je k dispozícii na využitie 

v pozitívnom stave. 

Súčasný cyklus si samotnou svojou prirodzenosťou vyžaduje, aby bol z Mojej 

Absolútnej Prirodzenosti uvoľnený špeciálny typ duchovného aspektu, ktorý riadi 

tento cyklus. Jeho kvalita je taká, že berie do úvahy faktor dovolenia, ktorý 

umožňuje, aby manifestovalo svoju tvár a svoju pravú prirodzenosť čosi také, ako 

je negatívny stav a ľudský neživot. Preto je každý obdarený špeciálnym typom 

kvality svojej individuality, ktorá berie do úvahy tento nezvyčajný faktor a ktorá 

určuje charakter kvality potrebnej na tento účel. 

Táto nezvyčajná situácia alebo faktor určuje aj kvalitu vzťahov a interakcií, ktoré 

sú v účinnosti počas súčasného cyklu. To ovplyvňuje kvalitu a charakter všetkých 

existujúcich vzťahov a interakcií, ktoré existujú medzi všetkými sentientnými 

entitami v bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii, ako aj ktoré existujú 

medzi Mnou a vami a medzi vami a Mnou. Kvôli potrebným reštrikciám, 

obmedzeniam a podobným faktorom, ktoré sú uplatňované z bezpečnostných 

dôvodov, ako aj kvôli mnohým ďalším duchovným dôvodom, sú také vzťahy a 

interakcie tak isto trochu obmedzené a ohraničené. V podstate môžete povedať, že 

nikto nie je schopný nadviazať vzťah a interagovať z pozície plnosti a kompletnosti 

svojej individuality a jej jedinečnej, individualizovanej a zosobnenej kvality. 

Kvôli tomuto faktu je kvalita vzťahov a interakcií počas tohto cyklu času/stavu/ 

procesu úplne iná, než bola v ktoromkoľvek predchádzajúcom cykle a než bude 

v ktoromkoľvek nadchádzajúcom cykle. Nezabúdajte, že každý cyklus času/ 

stavu/procesu je riadený úplne odlišnou kvalitou duchovného aspektu a jeho 

komponentov uvoľnených zo Mňa. 

Čo by bolo možné povedať o charaktere a obsahu kvality Môjho špeciálneho a 

jedinečného aspektu a jeho zložiek, ktoré budú uvoľnené z Mojej Absolútnej Novej 

Prirodzenosti pre riadenie nasledujúceho cyklu potom, ako dôjde k úplnej a 

kompletnej večnej eliminácii neživota negatívneho stavu a ľudského neživota? Po 

prvé, nemajúc žiadnu potrebu zaoberať sa pseudo-bytím a pseudo-existenciou 

neživota negatívneho stavu a jeho ľudského neživota, a teda neplytvajúc vzácnymi 

energiami na nič toho charakteru, všetky reštrikcie, obmedzenia a všetko ostatné 

tohto charakteru bude zo životov všetkých sentientných entít natrvalo odstránené. 

Toto umožní obdariť ich všetky novou a úplne odlišnou kvalitou, ktorá bude 
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definovať ich vlastnú individualitu prispôsobenú a upravenú podľa povahy, 

štruktúry, dynamiky a procesu nasledujúceho cyklu času/stavu/procesu. 

Po druhé, a to je najdôležitejšie, kvôli tejto nekonečnej odlišnosti bude akákoľvek 

kvalita individuality každého, ktorá existovala pred tým novým cyklom, odstránená 

a v každom jedincovi v bytí a existencii bude nastolená nová, prevyšujúca kvalita. 

Táto nová a odlišná kvalita bude v plnej zhode s tým novým a odlišným aspektom 

a so všetkými jeho zložkami, ktoré budú vtedy uvoľnené z Mojej Absolútnej Novej 

Prirodzenosti. Preto, ako bolo predtým uvedené veľakrát (napríklad v Dialógu 

100), nič nebude také isté. A nielenže to nebude také isté, no v kvalite individuality 

každého nebude existovať ani jediná čiastočka, ktorá by sa akokoľvek 

podobala čomukoľvek, čo existovalo predtým. 

Táto nová okolnosť určí aj kvalitu vzťahov a interakcií, ktoré budú existovať v tom 

čase/stave medzi všetkými sentientnými entitami, ako aj to, aký budem mať Ja 

vzťah a ako budem interagovať s vami a aký budete mať vy vzťah a ako budete 

interagovať so Mnou. Bude nastolená a bude sa prejavovať nová kvalita, 

prevyšujúca čokoľvek, čo bolo uplatňované predtým v tomto ohľade, ktorá vysoko 

prevýši čokoľvek, čo je k dispozícii počas súčasného cyklu času/stavu/procesu, a 

ktorú nemožno opísať nielen nijakými slovami, predstavami, ponímaniami alebo 

ideami, ktoré majú k dispozícii ľudia, ale ani tými, ktoré majú k dispozícii všetky 

ostatné sentientné entity v bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii. 

Úplne nová kvalita všetkých individualít všetkých sentientných entít umožní, aby 

na všetkých ich úrovniach došlo k tejto transcendentnej kvalite vzťahov a 

interakcií. Jedno, čo možno o tom povedať, je, že také interakcie a vzťahy budú 

ďaleko intímnejšie, súkromnejšie, intenzívnejšie, individualizovanejšie, 

zosobnenejšie a nekonečne odlišnejšie od jedného jedinca k druhému, odo Mňa 

k vám a od vás ku Mne, než tomu bolo počas súčasného cyklu, v ktorom žijete a do 

ktorého patríte. 

Nemáte ani poňatia, aké to je byť a existovať v podmienkach, ktoré neobsahujú 

vôbec nič z neživota negatívneho stavu a z ľudského neživota. Nemáte vôbec 

nijaké skúsenosti s tým, čo to znamená a aké je to byť bez nich. Počas tohto cyklu 

bolo nutné nastoliť túto situáciu, aby bola neživotu negatívneho stavu a ľudskému 

neživotu daná príležitosť manifestovať ich prirodzenosť, v porovnaní so všetkým 

ostatným mimo ich pseudo-domény a ich pseudo-prirodzenosti. Inak by nemohlo 

dôjsť k ich nepriaznivému uskutočneniu sa. Keby ste mali poznať a zažiť pravý 

život bez všetkého, čo je obsiahnuté v neživote negatívneho stavu a vo vašom 

ľudskom neživote, bolo by pre vás nemožné prežiť v súčasnej situácii alebo za 

súčasne existujúcich podmienok. 

Ako teda z tohto vidíte, to, že nemáte žiadnu predstavu alebo skúsenosť ohľadom 

toho, aké je to byť bez pseudo-bytia a pseudo-existencie negatívneho stavu a jeho 

ľudského neživota, vám umožňuje, aby ste boli takí, akí ste, aby ste urobili to, čo 
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potrebujete robiť, aby ste nadväzovali vzťahy a interagovali tak, ako je to 

nevyhnutné a uskutočniteľné za súčasne existujúcich podmienok a aby ste svoj 

život žili tak, ako ho žijete. V tomto časovom bode nemožno o tejto záležitosti nič 

viac povedať. Premýšľajte o všetkom, čo bolo zjavené v tomto a vo všetkých 

predošlých Dialógoch a diskutujte o ich obsahu medzi sebou. 

Teraz, Peter, by Som odporúčal, aby sme pre dnešok skončili a aby si svoj čas 

venoval niečomu inému. Musí sa ešte niečo udiať, kým budeme môcť pokračovať 

vo vedení nášho dialógu — ak vôbec. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za všetko, čo Si nám zjavil v tomto Dialógu. 

 



- 513 - 

Sto Štyridsiaty Štvrtý Dialóg 

1. júna 2000 

Peter: Dnes nemám žiadne otázky multivesmírneho významu. Ani som zatiaľ od 

nikoho žiadne nedostal. Len kontrolujem, aby som zistil, či nemáš Ty niečo, čím 

by Si prispel alebo čo by Si rozviedol, čo sme pripravení vedieť alebo zvážiť. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si Mi dal túto príležitosť diskutovať o 

niektorých dôležitých duchovných záležitostiach. Ako vieš, na konci Dialógu 143 

ti bolo naznačené, že vedenie nášho dialógu sa obnoví, keď sa niečo udeje. Udialo 

sa to, no udialo sa to v našej ríši. Na tvojej strane, pre teba osobne, Peter, to malo 

za následok uvedenie do tvojej pozornosti, ako aj pripomenutie ti dvoch udalostí, 

ktoré sú istým spôsobom prepojené. Prvá sa týka pojmov ,nevinnosť‘ a ,detstvo‘ a 

druhá niečoho, čo je zaznamenané v Biblii, Genezis 6:5-7. Začnime pojmami 

,nevinnosť‘ a ,detstvo‘. Súčasná duchovná klíma si vyžaduje, aby boli tieto dva 

pojmy opätovne zopakované z hľadiska povahy momentálne nastolenej duchovnej 

fázy pokračujúceho multivesmírneho posunu. Ako si pamätáš, o týchto pojmoch sa 

predtým diskutovalo tak vo Veľkej Knihe a v Koroláriách..., ako aj v skorších 

Dialógoch (v prvom diele). 

Na začiatku tých diskusií sa všeobecne predpokladalo, že na planéte Nula sa 

poňatie, význam a obsah ,nevinnosti‘ odráža a súvzťaží s povahou detstva či detí 

vo všeobecnosti. Aj keď v istom čase boli v tomto predpoklade zrnká pravdy, 

v súčasnosti to tak nie je. Predtým, než vám bolo naznačené, že už viac nie je 

nikomu dovolené rodiť sa na planétu Nula z pozitívneho stavu, ľudia, ktorí sa na 

planétu Nula inkarnovali z pozitívneho stavu, počas svojho detstva skutočne 

reprezentovali toto a súvzťažili s týmto. Počas svojho detstva skutočne 

odzrkadľovali stav nevinnosti, aby poskytli ľuďom určitý náznak, čo to znamená 

byť nevinný a aká je prirodzenosť ľudí v pozitívnom stave. Avšak potom, ako bolo 

každému z pozitívneho stavu zakázané inkarnovať sa na planétu Nula, táto 

reprezentácia, odzrkadľovanie a duchovná súvzťažnosť detstva prestala byť 

uplatňovaná. Keďže sa v súčasnosti na planétu Nula z pozitívneho stavu nikto 

neinkarnuje a keďže sa na nej nerodia ani samotní ľudia a keďže len predstavitelia 

negatívneho stavu majú dovolené inkarnovať sa sem, pojem nevinnosť sa už viac 

neodzrkadľuje a nie je reprezentovaný žiadnym novorodencom, a teda v nich už 

viac nie je žiadna duchovná súvzťažnosť s nevinnosťou. Namiesto toho všetky také 

deti teraz predstavujú, odzrkadľujú a duchovne súvzťažia so stavom skreslenia, 

degradácie a prekrúcania nevinnosti a s poškvrnením čohokoľvek pozitívneho a 

dobrého. V podstate v súčasnosti reprezentujú utajený, a veľmi často dokonca 

úplne zjavný stav zla a hnusu prirodzenosti neživota negatívneho stavu, ktorý je 

viac a viac prenášaný na všetkých, ktorí žijú na planéte Nula, s výnimkou Mojich 

otvorených i skrytých predstaviteľov. 
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Pre niektorých z vás bude ťažké prijať alebo poňať toto samozrejmé zjavenie. 

Napokon, z vášho pohľadu by mohli byť deti tak chutné a rozkošné. Ako ste si 

všimli, v súčasnosti sa rodia veľmi krásne deti. Čo však myslíte, ako inak by 

negatívny stav nastolil svoje pseudo-víťazstvo na vašej planéte, ak nie prezentujúc 

sa navonok ako chutný, rozkošný a krásny? Toto je ten háčik alebo pasca 

negatívneho stavu, neustále ľuďom nahovárať, že deti sú nevinné, predstavujúce 

stav pozitívnosti a dobroty, a preto nemôžu byť za nič zodpovedné a povinné 

skladať účty. 

Aby bolo nastolené náležité a správne chápanie skutočnej podoby toho, čo 

v súčasnosti detstvo reprezentuje, odráža a s čím súvzťaží, ty, Peter, si bol 

vystavený mnohým rozdielnym zážitkom v tvojej celoživotnej príprave na to, že sa 

staneš transmiterom a zaznamenávačom Môjho Nového Zjavenia, ktoré ti v čase, 

keď k nim došlo, nedávali príliš veľký zmysel. Jeden taký dôležitý zážitok, 

týkajúci sa záležitosti detstva a nevinnosti, sa odohral asi pred 46 rokmi. Tá 

príhoda ti vykĺzla z pamäti, aj keď z času na čas sa v nej vynorila, pričom si chcel 

vedieť, o čo vlastne išlo. Ako si pamätáš, niekoľkokrát sme opakovali, že sa 

vo vašom živote môžu udiať určité udalosti, ktorých význam počas ich objavenia 

sa nie je taký jasný z pozície tamtej doby, ako začína byť jasný z pozície tejto 

doby. Zmienený výskyt tvojho zážitku, Peter, ktorý sa udial pred 46 rokmi, sa teda 

týka tejto doby, a nie tamtej doby. 

Vyvolajme úplnú spomienku na tvoj zážitok z onej doby. Ako si pamätáš, po 

tvojom súdnom procese a odsúdení v Sovietskom zväze za údajné ilegálne 

protisovietske aktivity si bol transportovaný s ďalšími väzňami v železničnom 

vozni do veľmi ďalekého koncentračného tábora. Pretože si bol politický väzeň a 

pretože si bol v tom transporte jediný s takým označením (politický väzeň), bol si 

držaný separovane od všetkých ostatných takzvaných normálnych a obyčajných 

kriminálnikov. Mal si teda v tom železničnom vozni svoje vlastné malé kupé. 

Dôvodom, prečo držali sovietske úrady politických väzňov oddelene od všetkých 

ostatných, nepolitických väzňov, nebolo to, že by ich nejakým spôsobom 

uprednostňovali, ale to, že sa obávali, že by mohli nakaziť a kontaminovať 

všetkých ostatných svojou antisovietskou ideológiou. Ostatní, nepolitickí väzni a 

dozorcovia ťa obvykle označovali za ,fašistu‘. V tej dobe nosili takú nálepku dva 

druhy ,fašistov‘. V prvom rade bola pripisovaná všetkým tým, ktorí kolaborovali 

s nacistickým Nemeckom počas druhej svetovej vojny, a v druhom rade tým, ktorí 

boli disidentmi, odmietajúc sovietsku marxisticko-leninskú doktrínu a sovietsky 

životný štýl. Tí druhí boli nazývaní ideologickými fašistami. Ako vidíš, toto 

označenie nemalo nič spoločné s ideológiou fašizmu. Toto bol však spôsob, akým 

si bol v tej dobe zvyčajne označovaný. 

V tom transporte sa teda nachádzalo niekoľko väzňov. Ako si sedel vo svojom 

oddelení, premýšľajúc o svojej budúcnosti a o tom, čo môžeš očakávať vo svojej 

konečnej destinácii v nejakom odľahlom koncentračnom tábore, počul si rôzne 

hlasy ostatných väzňov. Na tvoje veľké prekvapenie tam bol aj hlas dieťaťa. Bol si 
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veľmi prekvapený, keď si si uvedomil, že bol s vami ako riadny väzeň 

transportovaný aj nejaký chlapec. Bol si zvedavý, čo to dieťa urobilo, že si 

zaslúžilo také kruté zaobchádzanie, aby zdieľalo osud dospelých väzňov (v tej 

dobe neexistovali v Sovietskom zväze žiadne súdy pre mladistvých). Ešte stále si 

bol pod vplyvom dojmu, že deti reprezentujú stav nevinnosti, a že sú preto nevinné 

a nemôžu byť brané na zodpovednosť za svoje skutky. Za to si obviňoval 

drakonické zákony sovietskeho trestno-právneho systému. Ako si počúval hlas 

toho dieťaťa, začínal byť hlasnejší a hlasnejší a stále zlostnejší a spurnejší. To 

dieťa sa správalo veľmi neslušne, bolo požadovačné, používajúc oplzlý jazyk, 

nadávajúc dozorcom a robiac im všemožné problémy. V jednom momente začali 

byť dozorcovia tak unavení zo správania toho dieťaťa, že mu pohrozili, že ho 

potrestajú, keď nebude ticho. Čo myslíš, aký trest mu išli uložiť? Povedali mu, že 

ho dajú dohromady s tým fašistom, ktorý bol o niekoľko oddelení ďalej od miesta, 

kde bolo to dieťa s ostatnými väzňami. 

Keďže to dieťa na to nedbalo, dozorca odomkol jeho kupé, vzal ho von, priviedol 

ho k tvojmu kupé, odomkol dvere a strčil to dieťa dnu. V momente, ako vstúpilo do 

tvojho kupé, Peter, bol si, takpovediac, takmer k smrti šokovaný, keď si videl, po 

prvé, aký je mladý (nemohol mať viac než 10 rokov), a po druhé, a čo je 

najdôležitejšie, aká čistá zloba prýštila z jeho výzoru. Hoci navonok, podľa jeho 

vzhľadu, vyzeral ako veľmi pekné dieťa, napriek tomu nebolo v ňom nič, čo by sa 

podobalo čomukoľvek dobrému a pozitívnemu. Zloba jeho bytosti, a tým zloba 

jeho prítomnosti, ktorú si cítil, Peter, bola ohromujúca a takmer neznesiteľná. Bol 

si zvedavý, ako dlho môžeš byť v takej zlej a negatívnej prítomnosti. Tiež si sa 

divil, ako je možné, aby mal niekto v tom veku v sebe takú zlú a hnusnú povahu. 

Prakticky si mal dojem, Peter, akoby si bol vo fyzickej prítomnosti samotného 

diabla. 

Potom, ako si to dieťa sadlo vedľa teba, Peter, stíchlo. Bolo jasné, že mu bolo 

v tvojej prítomnosti veľmi nepríjemne. Vtedy si nevedel prečo. Teraz vieš, že 

každá taká zlá a negatívna entita, ako bolo to dieťa, sa cíti nesmierne zle 

v prítomnosti niekoho pozitívneho alebo v prítomnosti Môjho predstaviteľa (v tej 

dobe Môjho agenta). Samozrejme, v tej dobe si nevedel, že si takým agentom. To 

dieťa to však nevedome poznalo. Keď sedelo vedľa teba, cítil si potrebu s ním 

hovoriť. Opýtal si sa ho na dôvody, prečo je vo väzení. Povedal ti, a potvrdil to aj 

dozorca, ktorý vás pozoroval a počúval, čo hovoríš, uisťujúc sa, že nenakazíš to 

dieťa svojou ,fašistickou‘ ideológiou, že je zavretý za početné vraždy. Od samého 

raného detstva bol trénovaný svojimi kriminálnymi rodičmi a ostatnými členmi 

zločinného gangu v ,umení‘ vraždiť, prepadať, lúpiť a v podobných, všetko 

nesmierne nebezpečných, zlých činnostiach. Hovoril ti s veľkou hrdosťou v hlase a 

postoji, ako ho tešilo zabíjanie a mučenie ľudí a že to nie je po prvýkrát, čo je vo 

väzení, a vždy za vraždy. Počas tvojho rozhovoru s ním sa začal v tvojej 

prítomnosti, Peter, cítiť čím ďalej tým nepríjemnejšie a prosil dozorcu, aby ho vzal 

späť k jeho vlastným ľuďom. Sľúbil, že sa bude správať slušne, ak vyhovejú jeho 
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prosbe. Oni teda vyhoveli a on prestal robiť dozorcom problémy. Toto je veľmi 

dobrou ilustráciou a demonštráciou toho, ako sa negatívny stav obáva a ako mu je 

nepríjemne v priamej prítomnosti pozitívneho stavu, ktorý si vtedy reprezentoval, 

Peter (bez toho, aby si si vedome uvedomoval, že je to tak). 

Čo ti hovorí táto príhoda? Po prvýkrát si bol vystavený niečomu, čo sa malo stať 

všetko prestupujúcim faktorom ľudského neživota na planéte Nula. Samozrejme, 

vtedy si nemal absolútne poňatia o pravom význame toho zážitku. A takisto si 

nemal ani poňatia o tom, že sa to týka pojmu nevinnosť a toho, ako v budúcnosti 

(ktorou je súčasnosť) nebude možné pripísať také rysy žiadnym deťom, ktoré sa 

narodili po 1. júli 1988, kvôli skončeniu reprezentatívnej a súvzťažnej roly v tomto 

ohľade, ktorú budú mať deti. Aby negatívny stav na planéte Nula pseudo-zvíťazil, 

treba sa najskôr zbaviť všetkého, čo obsahuje čo i len vzdialene čokoľvek z pravej 

nevinnosti. Pokiaľ je v akýchkoľvek novorodencoch a deťoch obsiahnuté čokoľvek 

z nevinnosti, ako pripomienka prirodzenosti pozitívneho stavu, negatívny stav nie 

je schopný pseudo-zvíťaziť. Prečo je to tak? Dôvod tohto pochádza zo samotnej 

definície nevinnosti. Zopakujme si, čo skutočne predstavuje a znamená nevinnosť. 

Ako si pamätáte z Veľkej Knihy, nevinnosť bola definovaná vo svojich dvoch 

najdôležitejších aspektoch. Prvý aspekt tvrdí a uznáva, že všetka pozitívnosť, 

dobrota, láska, múdrosť, pravý život vo všeobecnosti a život každého zvlášť 

nepatria ich nositeľom (sentientným entitám), ale ich Absolútnemu Zdroju — 

Pánovi Ježišovi Kristovi. Priznanie tohto najaxiomatickejšieho faktu tvorí samotný 

základ, na ktorom je vybudovaný a na ktorom stojí pravý život pozitívneho stavu. 

Pokiaľ sa držíte tohto faktu, ste v stave nevinnosti. Ale tiež, za takých podmienok 

nemôžete vynájsť, aktivovať, nastoliť a manifestovať nič z prirodzenosti 

negatívneho stavu a jeho ľudského neživota. Aby ste to urobili, musíte zrušiť stav 

nevinnosti prehlásením, že všetky tieto fakty pravého života pochádzajú z vás a len 

z vás samotných, alebo z niečoho alebo niekoho iného, a že neexistuje nič také ako 

Absolútny Zdroj nich všetkých. Inak povedané, negatívny stav je založený na 

popretí tejto axiómy. 

Druhý aspekt definície nevinnosti je odvodený z prvého. V tomto zmysle byť 

nevinný znamená nebyť nijakým spôsobom a štýlom kontaminovaný, znečistený, 

otrávený, nakazený a ovplyvnený ničím, čo je obsiahnuté v prirodzenosti, štruktúre 

a dynamike negatívneho stavu. Nakoľko deti, ktoré sem prichádzali z pozitívneho 

stavu, boli pôvodne v takom stave (pokiaľ sa nenakazili niečím obsiahnutým 

v ľudskom neživote), nemajúc nijaké poznatky o ničom negatívnom (koniec 

koncov, prišli z pozitívneho stavu), prinášali si so sebou stav nevinnosti a 

odzrkadľovali ten stav. Naproti tomu, aký druh detí sa rodí na planéte Nula 

v súčasnosti? Pretože všetky prichádzajú z negatívneho stavu, všetky si so sebou 

prinášajú všetko, čo v základe odporuje čomukoľvek, čo je obsiahnuté v pravom 

stave nevinnosti. Niektoré z nich sa spočiatku môžu javiť tak, akoby boli v stave 

nevinnosti. Je to však len maska, ktorú majú nasadenú, aby nastavili pascu všetkým 

ostatným ľuďom, aby prijali niečo, čo je z čistého zla, prezentujúc sa pod maskou 
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nevinnosti a pozitívnosti. A dieťa, ktoré si stretol pred 46 rokmi, Peter, bolo 

dobrým príkladom toho, aký druh detí sa rodí a bude rodiť. Bolo ti dovolené mať tú 

skúsenosť a následné skúsenosti s mnohými deťmi podobnej povahy, ktoré si 

stretol v rôznych väzniciach počas tvojho transportu do odľahlého koncentračného 

tábora, aby si pocítil, aké to bude, keď negatívny stav na tejto planéte úplne 

pseudo-zvíťazí. Tiež, aby si sa zbavil falošného predpokladu, že deti budú nevinné 

a nebudú zodpovedné a povinné skladať účty za svoje skutky, nech by boli 

akékoľvek. Vždy si sa divil, Peter, prečo si mal počas svojho života na planéte 

Nula takú nevysvetliteľnú averziu voči tomu, keď si videl tehotné ženy a prečo si 

sa cítil tak nepríjemne, keď si bol v prítomnosti detí. Dokonca si vyjadril hlboké 

pocity viny za to, že si mal taký postoj voči nim, mysliac si, že je s tebou niečo v 

hroznom neporiadku, a že si to preto ty, kto je zlý a negatívny. Napokon, podľa 

tvojho názoru a podľa názoru všetkých ostatných ľudí a tvojich priateľov byť 

tehotná a mať deti sa považovalo za najpožehnanejší a najželateľnejší stav, 

posvätený Samotným/Samotnou Bohom. Myslel si si, že ak máš také neprajné 

pocity, že ideš proti Bohu. 

Ako z hore uvedených faktov vidíš, tvoj vtedajší stav mysle, tvoje pocity a averzie 

týkajúce sa dotyčnej záležitosti boli odzrkadlením tvojho postoja voči negatívnemu 

stavu vo všeobecnosti, a zvlášť voči ľudskému neživotu a falošnej, údajnej 

nevinnosti detí. A pretože tehotenstvo bolo pre teba stelesnením prostriedkov, 

pomocou a prostredníctvom ktorých sa predstavitelia negatívneho stavu valili dnu, 

aby obsadili planétu Nula za účelom nastolenia ich plnej vlády na nej, cítil si voči 

nemu averziu a odpor. Ani na sekundu nezabúdaj, Peter, že v tvojej pozícii a role, 

ako transmiter Môjho Nového Zjavenia, si musel zažiť tento druh zážitkov, pocitov 

a stavov svojej mysle, aby si bol schopný zistiť a rozoznať a následne opísať pravú 

a rýdzu prirodzenosť negatívneho stavu a jeho ľudského neživota a to, ako a akými 

prostriedkami negatívny stav pseudo-zvíťazí. V tomto ohľade všetko, čo si musel 

zažiť a čím si musel prejsť počas tvojho života na planéte Nula, má priamu 

súvislosť so všetkým, čo sa týka Môjho Nového Zjavenia. Je nevyhnutné, aby si 

všetky faktory svojho života hodnotil z tejto pozície a len z tejto pozície, a zo 

žiadnej inej. 

Prečo hovoríme o tejto záležitosti v tomto jednotlivom čase? Ako si pamätáš, pred 

istým časom vám bolo vo vašej pozícii, ako Mojim pravým predstaviteľom, 

odporučené, aby ste prehodnotili väčšinu vašich pojmov, ideí a výrazov a ich 

príslušný zmysel a význam, aby ste sa zbavili akýchkoľvek možných skreslení, 

alebo dokonca lží, ktoré by mohli byť obsiahnuté v spôsobe, akým ich ponímate. 

Duchovne je veľmi dôležité, aby ste mali správne predstavy a aby ste správne 

chápali všetky také pojmy, idey a výrazy. Keby ste sa mali pridržiavať vašich 

predošlých ponímaní ohľadom nich, v tom prípade by ste podporovali vec 

negatívneho stavu. Koniec koncov, čo iné by to znamenalo, keby ste mali vo 

svojich mysliach zachovávať skreslenia a lži ohľadom čohokoľvek, ak nie podporu 

veci negatívneho stavu? Pridržiavať sa skreslení a lží znamená byť v negatívnom 
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stave, ktorého neživot je na nich založený. Považovanie detí za nevinné, alebo za 

reprezentáciu alebo za súvzťažnosť nevinnosti možno v súčasnosti považovať za 

bytie v skresleniach a v lžiach. Taká úvaha je medzi ľuďmi veľmi výrazná, vrátane 

niektorých Mojich predstaviteľov, ktorí sa rozhodli mať deti za súčasne 

existujúcich nepriaznivých duchovných podmienok na planéte Nula. Môžete 

povedať, že je to takmer zakorenené vo vašich génoch. Ako inak by bolo možné 

dosiahnuť šírenie veci negatívneho stavu, ak nie pod maskou nevinnosti, dobroty a 

roztomilosti detí, ktoré sú tak rozkošné a milučké? Takto vám negatívny stav 

nastavil pascu. 

Jednou z foriem ťažkých pokušení, ktorým čelíte/budete čeliť vo vašich vlastných 

osobných životoch ako Moji praví predstavitelia, je/bude prechovávanie 

nepravdivého alebo nevhodného názoru na túto záležitosť, podriadiac sa 

zvyčajným očakávaniam a chápaniu, aké má vaša kultúra. Takým nesprávnym a 

nevhodným postojom vaša spoločnosť a vy — pokiaľ sa podriadite jej 

požiadavkám — tento nepravdivý názor podporujete, a tým potvrdzujete právo 

negatívneho stavu byť hlavným alebo dominujúcim faktorom ľudského neživota. 

Toto je preň jedným z mnohých účinných spôsobov, ako pseudo-zvíťaziť na vašej 

planéte. Vo vašej pozícii, ako Moji praví predstavitelia, sa nechcete ocitnúť 

v situácii podporovania tohto nepravdivého názoru. 

Aby bola nastolená pravda v tomto ohľade a aby sa tým faktorom ľudstvo 

pripravilo na vzdanie sa svojho negatívneho, nepravdivého a skresleného názoru 

v tomto alebo v akomkoľvek inom ohľade, je veľmi podstatné a rozhodujúce, aby 

mal niekto na vašej planéte správny názor na túto záležitosť. Vy, ktorí máte Moje 

Nové Zjavenie a ktorí ste v pozícii poznania týchto faktov, ste v tejto role 

poznania, čo je a čo nie je správne. Tým, že máte toto dôležité poznanie a tým, že 

ho prijímate a aplikujete vo svojich vlastných zosobnených a individualizovaných 

životoch, opätovne nastoľujete správne poňatie nevinnosti na vašej planéte. 

Nezabúdajte, že v konečnom zmysle nevinnosť pramení zo Stavu Mojej Absolútnej 

Nevinnosti, pretože Ja som Nevinnosť Sám/Sama od Seba a Sám/Sama Osebe. 

Opätovným nastolením správneho poňatia nevinnosti na vašej planéte teda 

umožňujete, aby sa aj na nej manifestovala Moja Nevinnosť. Preto ste 

prostredníctvom vášho života v súlade s princípmi Môjho Nového Zjavenia 

nástrojmi alebo médiami prítomnosti Mojej Nevinnosti na vašej planéte. 

Odteraz, ako sú zaznamenávané tieto slová, deti ako také už viac nebudú v role 

predstaviteľov, odzrkadľovateľov a súvzťažností nevinnosti, ako ani Mojej 

Absolútnej Nevinnosti. Jedným z nových faktorov nevinnosti bude uznanie a 

prijatie toho, kto ste a aká je vaša rola a pozícia, presne takým istým spôsobom, 

ako Ja viem absolútne, Kto Som a Aká je Moja Rola a Pozícia a takým spôsobom, 

ako Ja vidím, aká je vaša rola a pozícia. Preto budete odteraz ako Moji praví 

predstavitelia v role predstaviteľov, odzrkadľovateľov a súvzťažností nevinnosti vo 

všeobecnosti a Mojej Absolútnej Nevinnosti zvlášť. Prijatím a realizáciou všetkých 

princípov Môjho Nového Zjavenia vo vašich životoch — čo uvedie všetko do 
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pozície absolútnej správnosti — pripísaním všetkého správnemu zdroju (tak pokiaľ 

ide o Moju Novú Prirodzenosť a Môj pozitívny stav v absolútnom zmysle, ako aj 

pokiaľ ide o pravú prirodzenosť negatívneho stavu a ľudského neživota) uvádzate 

sa do stavu pravej nevinnosti. V tom zmysle môžete povedať, že sa stávate malými 

deťmi, aké bývali v čase, keď im bolo dovolené inkarnovať sa na planétu Nula 

z pozitívneho stavu. V pravej realite tejto situácie môžete povedať, že sa stanete 

malými deťmi oveľa progresívnejším a oveľa transcendentnejším spôsobom, než 

boli deti v tej dobe a pred sprístupnením poznania obsiahnutého v Mojom Novom 

Zjavení. 

Na základe týchto faktov teda môžeme usúdiť, že každý, kto prijíma a realizuje 

princípy Môjho Nového Zjavenia a správne poňatie nevinnosti a všetkých s tým 

súvisiacich faktorov vo svojom živote, stáva sa malým dieťaťom v jeho čisto 

pozitívnej konotácii. Tento faktor teda už viac nebude určovaný fyzickým vekom, 

ale prijímaním a praktizovaním všetkých princípov Môjho Nového Zjavenia a 

vlastnením jeho poznania. Toto bude odteraz dôležitým rozlíšením. Preto vždy, 

keď vás poprosím, aby ste boli ako malé deti, nie je to myslené vo fyzickom alebo 

duševnom zmysle, ale v duchovnom. Znamená to bezpodmienečné prijatie a 

praktizovanie vo vašich osobných a individuálnych životoch všetkého, čo je 

obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení, s bezpodmienečnou vierou, dôverou a 

spoľahnutím sa na Mňa a na Moju Absolútnu Novú Prirodzenosť, ako aj na seba 

samých a na svoju pravú relatívnu prirodzenosť. Ako viete, taká 

bezpodmienečnosť bývala pripisovaná fyzickým deťom. Avšak, kvôli faktu, že ten 

typ fyzických detí, ktorý sa v súčasnosti inkarnuje na planétu Nula, už viac nemôže 

byť v tej role, faktor bezpodmienečnosti v tomto ohľade a vo vyššie opísanej 

konotácii sa pripisuje len tým, ktorí sú Mojimi skrytými a otvorenými 

predstaviteľmi a ktorí sa držia mimo nákazy a vplyvu negatívneho stavu. O tomto 

všetkom je pravá nevinnosť a toto bude odteraz znamenať detstvo. 

Z hľadiska týchto faktov sa musíte naučiť pozerať na malé deti, ktoré sú 

v súčasnosti na planéte Nula a ktoré sa sem budú inkarnovať v budúcnosti, nie ako 

na akýchsi rozkošných, neodolateľných a nevinných krásavčekov, tak bezmocných 

a tak závislých od vás, ale ako na niekoho, kto je plne zodpovedný a povinný 

skladať účty za všetko, čím je a za všetko, čo robí a čo bude robiť. Kvôli vášmu 

genetickému obdareniu a tisícročnému vymývaniu mozgov, ktoré vás núti, aby ste 

sa na ne pozerali alebo aby ste o nich zmýšľali tak ako väčšina ľudstva, nebude 

vôbec ľahké prijať také názory. Odteraz je však dôležité, aby ste prehodnotili svoj 

postoj v tomto ohľade v súlade s týmto zjavením. Samozrejme, ako vždy, len ak sa 

tak rozhodnete svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou. 

Hore uvedená diskusia nás privádza k druhej záležitosti, ktorú si potrebujeme 

prediskutovať na platforme tohto Dialógu. V určitom zmysle sa to týka otázky, ako 

sa stratila nevinnosť a ako sa ľudstvo ocitlo v súčasnej kritickej situácii. Táto 

záležitosť sa týka niečoho, čo je napísané v knihe Genezis 6:5-7. Môžem ťa 

poprosiť, Peter, aby si citoval zmienený text, aby bolo jasné, o čom hovoríme? 
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Peter: Samozrejme, môj Pán Ježiš Kristus. Tu to je: Potom Pán videl, že zloba 

človeka na zemi je veľká, a že každý zámer myšlienok jeho srdca je neustále len zlý. 

A Pán pocítil ľútosť, že urobil človeka na zemi, a vo Svojom srdci pocítil smútok. 

Pán teda povedal: ,Vyhladím z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, človeka 

i zvera, plaziaceho sa tvora i nebeských vtákov, lebo ľutujem, že Som ich stvoril.‘ 

Koniec citátu. Toto je veľmi divne znejúce vyhlásenie. Ako ho dáš do súladu 

s Tvojou Pravou Absolútnou Novou Prirodzenosťou? 

Pán Ježiš Kristus: Ak vezmeš vyššie citované vyhlásenie doslovne, a nie 

duchovne, naznačovalo by, že Som nevedel, čo robím, keď Som stvoril takzvaného 

človeka. Ako z tohto vyhlásenia vidíš, v očiach ľudstva Som Niekto, Kto je ako 

oni. V skutočnosti Som projekciou ich vlastnej podoby a obrazu, a nie naopak. To, 

že celý text v Biblii bol napísaný v ľudskom jazyku projekcií, bolo veľakrát 

zdôraznené v celom Mojom Novom Zjavení, ako aj Swedenborgom, ktorý bol 

prvý, kto správne interpretoval vyššie citované vyhlásenie a kto si po prvýkrát 

všimol, ako ľudia premietajú svoje vlastné pocity, myšlienky, postoje, stavy svojej 

mysle, správanie a všetko ostatné pri Mojom opise a opise Mojej Prirodzenosti a 

stavu Mojej mysle. Než sa budeme zaoberať interpretáciou vyššie citovaného textu 

z perspektívy súčasného duchovného stavu, stručne si naznačme, ako ho 

interpretoval Swedenborg. Ako vieš, Peter, Swedenborgov preklad toho textu sa 

trochu líši od textu Novej verzie kráľa Jakuba, ktorú používaš (ako v hore 

uvedenom citáte). V skutočnosti sa naučil archaické jazyky, v ktorých bola 

napísaná tak Stará zmluva, ako aj Nová zmluva Biblie, aby sa vyhol akýmkoľvek 

chybám, ktoré obsahovali dostupné preklady biblických textov. Swedenborg ich 

teda preložil do latinčiny, ktorá bola hlavným jazykom všetkých vedeckých, 

filozofických a náboženských učencov jeho doby. Následne boli jeho knihy z jeho 

latinského prekladu preložené do angličtiny. Preklad vyššie uvedeného textu 

môžete nájsť v prvom diele Swedenborgovej Arcana Coelestia v paragrafoch 584 

– 595. 

Na základe Swedenborgovho zjavenia ohľadne tejto veci začalo byť jasné, že Sväté 

písmo (celá Biblia) bolo napísané v podobenstvách, a nie v pravom a skutočnom 

význame všetkých udalostí, ktoré sú v ňom opísané. Odvtedy začalo byť tiež úplne 

jasné, že tie isté slová, použité ľuďmi na opísanie čohokoľvek, môžu mať úplne 

odlišný, dokonca opačný význam, keď sa použijú v ich duchovnej konotácii. Preto 

Swedenborg pochopil, že napríklad slovo ,ľútosť‘ (alebo v jeho knihe slovo ,pocítiť 

ľútosť‘ — A Jehova pocítil ľútosť, že urobil človeka na zemi, a vo Svojom srdci 

pocítil smútok) znamená ,milosrdenstvo‘, a slovo ,smútok‘ má ten istý význam, len 

z odlišnej perspektívy. Podľa jeho chápania sa slovo ,ľútosť‘ (alebo ,pocítiť 

ľútosť‘) týka múdrosti a ,smútok v srdci‘ (alebo ,pocítil vo Svojom srdci smútok‘) 

sa týka lásky. Takže vždy, keď je niečo v Biblii uvedené, je to vždy uvedené takým 

spôsobom, že jeden aspekt toho sa týka lásky a druhý múdrosti. 

Z našej súčasnej duchovnej perspektívy musíte pri zaoberaní sa duchovnými 

záležitosťami stále zaujímať tieto dve pozície — pozíciu lásky a pozíciu múdrosti. 
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Obe pozície znamenajú to isté, ale prichádzajú z odlišných perspektív. Obrazne 

povedané, jedna je zo srdca — lásky; a tá druhá je z rozumu/hlavy — múdrosti. 

Alebo jedna je z feminínneho princípu — lásky; a tá druhá z maskulínneho 

princípu — múdrosti. Tu je príklad úplného zjednotenia a integrácie oboch. V ich 

pravom význame medzi nimi neexistuje nijaký rozdiel. 

Pozrime sa teraz na skutočný význam citovaného textu zo súčasnej duchovnej 

perspektívy a potrieb, odrážajúcich sa v práve pokračujúcom posune a v tom, ako 

je to aplikovateľné na vás a na vaše chápanie duchových záležitostí obsiahnutých 

alebo zakódovaných v hore uvedenom texte. 

Aby ste správne pochopili čokoľvek, čo sa nachádza vo vyššie citovanom texte, 

najprv ho potrebujete spojiť s veršom 4, kapitoly 6, Genezis. V tom verši je 

učinené nasledovné vyhlásenie: V tých dňoch boli na zemi obri, a aj potom, keď 

synovia Boží vchádzali k ľudským dcéram a tie im rodili deti. To boli mocní muži, 

ktorí boli od veku, preslávení muži. Obsah tohto verša sa priamo týka verša, ktorý 

nasleduje (verš 5). To, čo sa tu opisuje, nie je fyzická veľkosť ich tiel, ako by sa 

zdalo podľa slova ,obri‘, ale namiesto toho sú tu opísané obrovské skreslenia a 

falzifikácie všetkých duchovných princípov do ich najväčšej možnej krajnosti. 

V takom konaní boli mocní. To, že boli od veku a že boli preslávení, sa týka 

prirodzenosti pseudo-tvorcov a ich potomstva. Ako vieš, pseudo-tvorcovia boli 

pôvodne stvorení predtým, ako došlo k skutočnému procesu tvorenia Stvorenia. 

Toto znamenajú slová ,od veku‘. Slovo ,preslávení‘ sa týka ich veľkého poznania, 

ktoré vlastnili. V tom prevýšili každého a všetko. Týka sa to však aj faktu, že boli 

jediní, ktorí dobrovoľne súhlasili s tým, že položia existenciálne otázky, ktoré sa 

chystali preniknúť do všetkých sentientných myslí. V tom sa preslávili. 

Položenie takých otázok nastoľuje stav zloby, pretože ignoruje fakt Môjho uistenia, 

že boli skutočne v pozitívnom stave; a na základe Môjho Absolútneho Uistenia a 

kvôli nemu neexistovala žiadna potreba klásť také otázky. Každopádne, tým, že ich 

položili, odmietli Moju Absolútnu Čestnosť, Dobrotu, Pozitívnosť a Pravdivosť. 

Odmietnuť to a prijať niečo k tomu opačné viedlo ku krajnej alebo veľkej zlobe 

človeka na zemi. ,Človek zeme‘ znamená v tejto konotácii odmietnutie svojej 

pravej vnútornej prirodzenosti (človek), ktorá pochádzala zo Mňa, a namiesto toho 

nastolenie vlády vonkajška (zem), ktorá vylučuje Moju prítomnosť a všetko, čo sa 

týka Mojej Absolútnej Prirodzenosti, zo všetkých ich negatívnych snáh. 

Ako si pamätáte, Ja nemôžem byť prítomný v procese aktivácie negatívneho stavu. 

Aby takú aktiváciu vôbec umožnili, aktivátori potrebovali vylúčiť Moju 

prítomnosť zo všetkých svojich negatívnych skutkov v tomto ohľade. Tým stratili 

svoju nevinnosť. V skutočnosti bola v nich takým činnom nevinnosť zničená a 

v ich mysli sa objavil odlišný stav, ktorý v biblickom vyjadrení znamenal získanie 

poznania dobra a zla. Predtým neexistovalo nijaké poznanie a zažitie zla. Nemať 

žiadne poznanie a skúsenosť zla znamená tiež byť v stave nevinnosti (porovnajte 

s definíciou nevinnosti formulovanou vyššie). A pretože Ja som v Stave Absolútnej 
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Dobroty a Pozitívnosti, nemajúc v Sebe nič zlé, Som tým aj v stave Absolútnej 

Nevinnosti. Vynájdením zla a skazenosti bol však stav nevinnosti zo všetkých 

vynálezcov a aktivátorov ziel a lží negatívneho stavu a zo všetkých ostatných, ktorí 

sa rozhodli zúčastniť sa na neživote negatívneho stavu a ľudskom neživote, 

odstránený. Taká spoluúčasť nie je možná, keď má alebo je dotyčný v stave 

nevinnosti. 

Nastolenie tohto spôsobu pseudo-života malo za následok odlišný spôsob myslenia 

a snáh s odlišnou povahou úmyslu. Len čo vylúčite Moju prítomnosť z 

čohokoľvek, čo robíte alebo nerobíte, dáva to vznik zlému úmyslu, ktorý začína 

prestupovať všetky vaše myšlienky, vedúc k zrodu všetkého zlého a lživého. 

Odtiaľ teda neživot negatívneho stavu. Presne toto znamená verš 5. To, že Som 

videl, že je to tak, sa týka Môjho Absolútneho Predvídania všetkých možných 

dôsledkov, výsledkov a následkov, ku ktorým bude viesť vynájdenie, aktivácia, 

nastolenie a manifestácia neživota negatívneho stavu. To, že Som pocítil ľútosť, že 

Som urobil človeka, znamená Moje plné poznanie, akým hrozným, 

opovrhnutiahodným, prehnitým, neznesiteľným, ťaživým, komplikovaným, 

spletitým a nemožným životom bude neživot negatívneho stavu a ľudský neživot 

pre všetkých tých, ktorý sa na ňom zúčastnia. To, že Som vo Svojom srdci pocítil 

smútok, znamená, že Som mal/budem mať Absolútny Súcit (,pocítil smútok‘) 

z pozície Svojej Absolútnej Lásky (,vo Svojom srdci‘) so všetkými tými, ktorí sa 

v tej či onej dobe zúčastnili a zúčastnia toho neživota. Znamená to ale tiež, že ich 

privediem späť do pozitívneho stavu, potom, ako ich oslobodím z toho typu 

strašného neživota. V tom čase/stave im bude navrátený stav pravej nevinnosti. 

Nemôžete byť dosť dobre zahrnutí do pravého života pozitívneho stavu, pokiaľ nie 

ste úplne súčasne v stave nevinnosti. 

V procese oslobodzovania všetkých účastníkov neživota negatívneho stavu a 

ľudského neživota odstránim ich výlučné spoliehanie sa na vonkajšok (,vyhladenie 

človeka z povrchu zeme‘) a ich ignorovanie ich vnútornej prirodzenosti, v ktorej 

bolo hlboko pochované a zabudnuté ich pravé ,ja som‘, a odstránim naveky faktor 

dovolenia (,ktorého Som stvoril‘) pseudo-bytia a pseudo-existencie neživota 

negatívneho stavu a ľudského neživota, aby neboli už nikdy opäť nastolené. 

V procese tejto eliminácie budú všetky zlá a negatívne náklonnosti a úmysly 

(,človek i zver‘), ako aj všetko lživé a skreslené poznanie, idey a pojmy a všetko, 

čo sa ich týka (,plaziaci sa tvor i nebeské vtáky‘) tak isto natrvalo, do večnosti, 

odstránené. ,Lebo ľutujem, že Som ich stvoril‘ znamená v tejto konotácii Moju 

Absolútnu Túžbu, aby bol každý šťastný, pozitívny, dobrý a veselý, bez 

akýchkoľvek vnucujúcich, neslobodných a ťaživých negatívnych a zlých faktorov 

sentientnej mysle. Takáto je Moja Nová Prirodzenosť. 

Prečo uvádzame tieto záležitosti do vašej pozornosti v tomto jednotlivom čase? 

Ako si pamätáš zo skorších Dialógov a z hore uvedených vyhlásení, aby boli 

pripravené správne a efektívne podmienky pre elimináciu neživota negatívneho 

stavu a ľudského neživota, najskôr je nevyhnutné správne chápať všetky duchovné 
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činitele. Inak povedané, je nutné získať správne predstavy o všetkých duchovných 

pojmoch, ideách, slovách, označeniach či čomkoľvek, čo máte. Procesu tohto 

správneho získavania predchádza proces zbavovania sa všetkých nesprávnych či 

zlých ponímaní takých pojmov, ideí, slov, označení, atď., a toho, ako sú chápané a 

definované. Pred získaním a nastolením ich správnej definície a chápania 

potrebujete najskôr zo svojej mysle odstrániť ich falošné a skreslené značenia a to, 

ako ich chápete, ponímate, definujete a používate vo svojich vlastných mysliach a 

životoch. Len potom je možné získať a nastoliť ich správne a náležité definície, 

ponímania, chápania a ich použitie. Pokiaľ sa pridŕžate ich nesprávnych a 

nenáležitých ponímaní, nemôžete v sebe opätovne nastoliť plnosť stavu nevinnosti. 

V tom prípade nemôžete byť ani plne v pozitívnom stave. Aby ste nastolili svoje 

trvalé prebývanie uprostred pozitívneho stavu, a tým faktorom v sebe ustanovili 

alebo obnovili stav nevinnosti, potrebujete sa zbaviť všetkých nesprávnych, 

falošných, skreslených a nevhodných ponímaní a chápaní všetkých duchovných 

ideí, pojmov a termínov. 

Tým, že Som vám dal Svoje Nové Zjavenie a všetky idey, pojmy, termíny, atď., 

ktoré sú v ňom obsiahnuté, vy ako Moji praví predstavitelia na planéte Nula ste 

daní do pozície uskutočňovania takých korekcií, náprav a predefinovaní, a tým 

faktorom ste schopní získať a nastoliť v sebe ich náležité a správne chápanie, 

ponímanie a definíciu. Dosiahnutím toho vás dostávam späť do stavu nevinnosti, a 

tým doprostred Môjho pozitívneho stavu. A nielen to, ale týmto procesom, 

samotným vaším životom v súlade so stavom nevinnosti, vytvárate veľmi dôležité 

podmienky a príklady v ľudskom neživote, na základe ktorých bude celé ľudstvo 

v príhodnom čase spasené z ich zlého, falošného, skresleného a nenáležitého 

ponímania, chápania a definície všetkých duchovných pojmov, ideí, termínov či 

čohokoľvek, čoho sa v tomto ohľade pridŕžajú. Umožniac im tým opätovné 

získanie stavu nevinnosti, ktorý dávno stratili (vo vašom ponímaní času). 

Táto záležitosť má zvlášť dôležitý význam v tom, ako ľudia a vy, Moji 

predstavitelia, ponímate, vnímate a chápete Moju Prirodzenosť a aký druh slov 

používate a aký zmysel pripisujete tým slovám, ktoré používate pri opise Mojej 

Absolútnej Pozitívnej Novej Prirodzenosti. Vyššie citovaný text z Biblie je dobrým 

príkladom tohto významu. Ako si si z toho textu všimol, Moja Prirodzenosť alebo 

Stav Mojej Mysle sú opísané typickými ľudskými termínmi, tak, ako ľudia 

definujú, ponímajú, vnímajú a chápu význam tých termínov alebo slov. Používajú 

teda také slová ako ,cítiť ľútosť‘, ,cítiť smútok vo Svojom srdci‘, ,byť nahnevaný‘, 

,byť ničiaci‘, ,byť zúrivý‘, ,byť trestajúci‘, atď., akoby Som vôbec nepredvídal, ako 

dopadnú stvorené sentientné entity alebo aký by mohol byť, alebo aký by bol 

výsledok ich stvorenia. Podľa typického ľudského ponímania, interpretácie, 

definície a chápania významu tých slov skutočne vyzerám tak, akoby Som bol 

taký, alebo akoby Som mal také nepriaznivé emócie alebo stavy Svojej Mysle; 

zatiaľ čo realita Mojej Pravej Prirodzenosti nemá absolútne nič z takých stavov a 

rozpoložení. Takže vždy, keď sú na opísanie toho, ako Sa cítim, čo chcem alebo čo 
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Si myslím, alebo aký Som, použité také termíny alebo slová, v momente, ako ich 

ľudia alebo akékoľvek sentientné entity kdekoľvek a kedykoľvek vyslovia alebo 

zapíšu, nadobudnú úplne odlišný význam, než im pripisujú napríklad ľudia. Ich 

význam má vo vzťahu ku Mne len a len pozitívnu konotáciu, takým spôsobom, 

akým je to naznačené napríklad v ich vyššie opísanej interpretácii. 

Vo vašej role a pozícii sa ako Moji praví predstavitelia na planéte Nula potrebujte 

cvičiť v tom, aby ste videli, mysleli, cítili, chápali a ponímali správny a náležitý 

význam takých slov a termínov, aké sa používajú pri opise toho, čo cítim, chcem, 

myslím Si, atď. Takže vždy, keď o Mne čítate alebo premýšľate a počas takých 

aktivít natrafíte na tieto zdanlivo negatívne slová a termíny, aké boli uvedené 

vyššie, nemáte im pripisovať rovnaký význam, aký im pripisujú bežní ľudia pri ich 

chápaní a ponímaní takých slov a termínov, ale taký, aký im pripisujú všetky 

sentientné entity v pozitívnom stave. V pozitívnom stave vždy, keď vyslovíte také 

slová ako napríklad, že ,Pán Ježiš Kristus (alebo Boh, v starom ponímaní Mojej 

Prirodzenosti) je nahnevaný, cíti ľútosť, smúti, je plný hnevu a násilia‘ a podobné, 

všetko negatívne slová, oni ich nevnímajú — čo sa týka významu tých slov — v tej 

istej konotácii ako ľudia. Namiesto toho v nich čítajú podobný význam — len v ich 

pozitívnej konotácii — ako bolo opísané vyššie pri našej interpretácii napríklad 

citovaného biblického textu v Genezis. Inými slovami, podľa ich ponímania a 

chápania v nich nie je obsiahnuté nič zlej a negatívnej konotácie. 

Ako Mojich pravých predstaviteľov na planéte Nula vás pokorne prosím, aby ste si 

v tomto alebo v akomkoľvek inom ohľade osvojili rovnaký postoj, aký majú všetky 

sentientné entity v pozitívnom stave. Tým, že budete mať taký postoj, budujete 

v ľudskom neživote, ako aj v neživote negatívneho stavu vo všeobecnosti pevný 

základ, na ktorom bude možné dosiahnuť odstránenie takého negatívneho a 

odporného ponímania Mojej Prirodzenosti (ako sa cítim, čo chcem, ako uvažujem, 

atď.). Toto je jeden z veľmi dôležitých dôvodov, prečo hovoríme o týchto 

záležitostiach a prečo, Peter, boli uvedené do vašej pozornosti, v dôsledku niečoho 

dôležitého, čo sa udialo v našej duchovnej ríši. 

Je absolútne životne dôležité a rozhodujúce eliminovať z vašich myslí akúkoľvek 

predstavu, že Ja som schopný cítiť ľútosť, smútiť, byť nahnevaný, ničiť, zabíjať, 

byť zlostný, byť zúrivý alebo mať akékoľvek negatívne, nepriaznivé alebo zlé 

myšlienky, pocity, emócie alebo želanie. Vo Svojej Absolútnej Pozitívnej Novej 

Prirodzenosti nie Som schopný mať v Sebe nič tohto nepriaznivého charakteru. 

Áno, plne Som ich zažil počas Môjho života na planéte Nula, ako by ich zažil 

ktorýkoľvek iný človek, no ako bolo uvedené veľakrát predtým, zažívať niečo, a 

učiniť to niečo neoddeliteľnou súčasťou svojej prirodzenosti, sú dve úplne odlišné 

veci. 

Ako viete, sily negatívneho stavu, najmä renegáti, by nič nechceli radšej, než aby 

ste vy, ako aj všetci ich poskokovia a ľudia mali túto falošnú predstavu o Mojej 

Prirodzenosti a o tom, ako Sa cítim, čo Si myslím, čo chcem, ako konám, ako Sa 
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správam, nadväzujem vzťahy, atď. Pokiaľ má ktokoľvek naďalej také falošné 

predstavy o Mne a o Mojej Prirodzenosti, negatívny stav a všetko, čo sa ho týka a 

čo je v ňom obsiahnuté, nemôže byť nikdy eliminované. Preto vynakladá 

maximálne úsilie, nakoľko je to len možné, aby skreslil a sfalšoval pravý význam 

Mojej Prirodzenosti a Môjho vzťahu ku všetkým. Vašou rolou je v tomto ohľade 

to, aby ste sa nikdy nechytili do tejto pasce. Tým, že sa budete držať správnej 

predstavy o Mne a o Mojej Pravej Prirodzenosti, umožňujete, aby došlo 

k eliminácii negatívneho stavu — keď príde na to čas. A toto je hlavný dôvod, 

prečo dnes hovoríme o tejto záležitosti a prečo bol do tvojej pozornosti uvedený 

vyššie citovaný text, ako aj tvoje zážitky z minulosti, Peter. 

Jestvujú niektoré ďalšie dôležité duchovné dôsledky straty nevinnosti a nastolenia 

zloby, ktoré sa objavili po aktivácii, nastolení a manifestácii neživota negatívneho 

stavu a ľudského neživota, ktoré treba prediskutovať na platforme týchto Dialógov 

z ich historickej perspektívy, a ako tieto ovplyvnili ľudské ponímanie hierarchie 

duchovnej organizácie vo všeobecnosti. Odporúčal by Som však, aby sme sa tejto 

téme venovali v ďalšom Dialógu. Súčasný Dialóg je trochu dlhý. Okrem toho si 

potrebuješ dať prestávku, Peter, kvôli tvojmu krehkému fyzickému stavu. 

Pohovorme si teda o tom trochu neskôr. Zatiaľ priprav tento Dialóg na redigovanie 

pre Betty a Heather Oudalové. Ja osobne by som rád využil túto príležitosť, aby 

Som im poďakoval a aby Som poďakoval všetkým tým, ktorí práve prekladajú 

všetky tieto Dialógy do iných jazykov, a všetkým tým, ktorí poskytujú veľkorysú 

finančnú podporu na ich tlač (napríklad Dr. Beth Ann Voienová a Thomas Oudal a 

iní), za ich chvályhodnú a užitočnú prácu v tomto ohľade. Nemáte takmer vôbec 

poňatia, aké sú vaša práca a vaše príspevky v tomto ohľade dôležité. Takže, zatiaľ. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za všetko, čo bolo zjavené v tomto Dialógu. Aj ja 

sa k Tebe pripájam a vyjadrujem svoju osobnú vďaku a ocenenie všetkým tým, 

ktorí sa podieľajú akýmikoľvek im dostupnými prostriedkami na tomto úsilí. 
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Sto Štyridsiaty Piaty Dialóg 

3. júna 2000 

Peter: Sme pripravení pokračovať v našej diskusii o téme uvedenej na konci 

predchádzajúceho Dialógu (144)? Alebo je tu niečo iné, o čom Si myslíš, že to 

treba najskôr uviesť do našej pozornosti, kým sa začneme venovať zmieneným 

témam? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, sme pripravení; a áno, je tu ešte niečo ďalšie, o 

čom by Som sa chcel stručne zmieniť, alebo čo by Som chcel opätovne ešte raz 

uviesť, kým sa budeme venovať čomukoľvek inému. Ako je jasné 

z korešpondencie, ktorú si dostal včera z východnej Európy, jestvuje tu isté 

nedorozumenie a možná dezinterpretácia ohľadom našich vyhlásení o posune 

v kladení otázok a získavaní odpovedí. Vždy ťa udiví, Peter, ako môžu rôzni 

čitatelia týchto Dialógov rôzne chápať, čo obsahujú. Akoby tomu, čo sa v tých 

Dialógoch skutočne uvádza, nevenovali dostatok pozornosti. Preto prichádzajú so 

závermi, ktoré nie vždy presne odrážajú pravú realitu významu toho, o čom 

Dialógy hovoria. Niektorí usúdili, že žiadne ďalšie otázky už nebudú akceptované, 

a teda už nebude dochádzať k ďalším dialógom, pretože je v nich ukrytý dostatok 

materiálu, ktorý vám vystačí na zvyšok vašich životov na planéte Nula (čo je 

v istom zmysle pravda). Ďalší veria, že vedenie dialógov bude v nezmenšenej 

miere pokračovať, a že preto kladenie otázok a prijímanie odpovedí na ne 

prostredníctvom nášho vedenia dialógov pretrvá dlhý čas (dokonca aj tento 

predpoklad môže byť v istom zmysle pravdou). A niektorí ďalší chápu viac-menej 

správne, o čom tu v tomto ohľade hovoríme. 

Takže, čo presne vám bolo oznámené ohľadom tejto záležitosti? Ešte raz si to 

zopakujme: V niektorých skorších Dialógoch bolo niekoľkokrát dokola uvedené, 

že zodpovednosť za určenie, či by Mi mali byť vaše otázky adresované cez Petra, 

aby mohli byť zodpovedané na platforme týchto Dialógov, alebo či by Mi mali byť 

adresované vami osobne, bez ich zahrnutia do týchto Dialógov, je úplne na každom 

prípadnom pýtajúcom sa. Ako je jasné z množstva otázok, ktoré k tebe prichádzajú, 

Peter, táto požiadavka úplne zjavne obišla vedomé uvedomenie každého čitateľa 

alebo väčšiny čitateľov. Jednoducho povedané, ignorovali ju. Hoci, nedávno bolo 

jasne uvedené, ako je zrejmé z Dialógu 141, že sa situácia v tomto ohľade značne 

zmení. Na základe toho vyhlásenia niektorí z vás usúdili, že to znamená okamžité 

skončenie vedenia našich dialógov. Avšak, aj keď taká možnosť skutočne existuje 

ako jedna z mnohých možností voľby, nevzťahuje sa to na okamžitú situáciu, ako 

je jasné z faktu, že po zaznamenaní toho Dialógu došlo medzi nami k ďalším 

dialógom. Čo však v tom Dialógu bolo naznačené, je to, že sa blížime 

k dobe/stavu, keď bude súčasná kapitola fázy posunu, ktorý prebieha, uzavretá a že 

sa na svoje miesto bude dostávať nová kapitola alebo nová fáza. Uzavretie tej 
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kapitoly a otvorenie novej si bude vyžadovať nový prístup a nové chápanie, a na 

základe toho novú požiadavku na vás, ako máte všetci od toho bodu postupovať. 

Nuž, vyhlásenie o uzatvorení tejto jednotlivej kapitoly súčasnej pokračujúcej fázy 

v rámci zmieneného posunu vôbec neznamená, že k tomuto uzatvoreniu už došlo. 

Ešte tam nie sme. Čoskoro tam budeme. Ako dlho bude to ,čoskoro‘ trvať, závisí 

od mnohých činiteľov, ktoré treba stanoviť, a od mnohých udalostí a volieb, ktoré 

sa musia udiať. Ako sa zhovárame, práve sa odohrávajú, no kým budú úplne 

zavŕšené alebo kým sa plne odohrajú, vyžiada si to istý čas/stav. V prechodnom 

období, než dôjde k skutočnému uzatvoreniu a otvoreniu, je zahájený stav prípravy, 

ktorý vám prezrádza tieto blížiace sa zmeny. Pokiaľ trvá toto prechodné obdobie, 

neexistuje príliš veľký rozdiel medzi tým, čo ste robili a zažívali do tohto 

momentu, ako aj čo budete robiť a zažívať do doby/stavu tohto uzatvorenia, a 

medzi tým, čo sa bude od vás vyžadovať, aby ste robili a zažívali po otvorení 

nasledujúcej kapitoly alebo fázy. 

Záležitosť, o ktorú tu ide, sa týka kladenia otázok a prijímania odpovedí na ne. 

Bude taká potreba trvať ďalej, alebo, bude nutné pokračovať v tomto spôsobe 

komunikácie alebo prenášania informácií odo Mňa k vám akýmkoľvek spôsobom 

— či už cez Petra, alebo vaším vlastným úsilím? Všetko to bude závisieť od 

charakteru potrieb, ktoré si bude vyžadovať duchovná klíma tej novej fázy alebo 

kapitoly. Jasným charakterom tej fázy posunu bude však spoľahnutie sa na seba a 

plná zodpovednosť a povinnosť každého skladať účty za všetky aspekty svojho 

individualizovaného a zosobneného života a za charakter kvality svojej 

individuality, ktorá bude musieť plne vystúpiť do popredia vašich životov. Za tých 

nových podmienok môže byť zavedených niekoľko možností — pokiaľ ide o 

kladenie otázok a získavanie odpovedí na platforme týchto Dialógov. Po prvé, je 

možné, že nedôjde k žiadnemu ďalšiemu vedeniu dialógov tohto charakteru, 

pretože Peter bude buď odvolaný z planéty Nula, alebo mu bude pridelená iná 

práca v Mojich službách, kým bude na planéte Nula. Tak či onak, jeho energie 

bude treba plne zamerať na niečo iné. Po druhé, vedenie dialógov tohto charakteru 

bude pokračovať, no snáď menej často a len vtedy, keď budú položené otázky 

vskutku multivesmírneho významu, alebo keď vám bude treba oznámiť niečo 

dôležité na platforme týchto Dialógov. Po tretie, môže dôjsť k posunu od skončenia 

kladenia akýchkoľvek ďalších otázok k plnej realizácii a praktizovaniu všetkého, 

čo je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení. Po štvrté, akékoľvek otázky, ktoré by 

ste snáď chceli položiť, bude možné vydedukovať zo všetkého, čo je obsiahnuté 

v Mojom Novom Zjavení a od vás sa bude vyžadovať, aby ste sa cvičili vo 

využívaní svojich dedukčných schopností, aby ste si všetky odpovede na ne 

odvodili samostatne. Po piate, akékoľvek otázky, ktoré by ste mohli mať, si budete 

musieť zodpovedať samostatne prostredníctvom svojej intuície zo Mňa vo vás, bez 

akejkoľvek mediácie. Následne si budete musieť správnosť odpovedí, ktoré 

dostanete, potvrdiť podľa princípov Môjho Nového Zjavenia, aby ste sa uistili, že 

nie ste zavádzaní ani vaším vlastným túžobným prianím, ani žiadnym podvodným 

renegátom alebo jeho poskokom. 
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S výnimkou prvého scenára by mohli byť všetky ostatné realizované úplne 

súčasne; to znamená, že sa môžu do určitej miery vyskytnúť simultánne a 

synchrónne, v súlade s duchovnými potrebami tej doby/stavu. Takže, popri plnej 

realizácii a praktizovaní, niektoré otázky môžu byť v niektorých prípadoch 

zodpovedané na platforme týchto Dialógov (ak bude Peter ešte stále za tým účelom 

k dispozícii); niektoré budú zodpovedané na základe vášho vlastného úsilia; a 

niektoré bude možné vydedukovať zo všetkého, čo je obsiahnuté v Mojom Novom 

Zjavení. 

Pre vašu informáciu, kým nebude dokončený druhý diel týchto Dialógov, nič 

z vyššie uvedeného sa nebude plne realizovať. Zavŕšenie alebo uzavretie súčasnej 

kapitoly alebo fázy tohto posunu závisí od zakončenia druhého dielu našich 

Dialógov. Dovtedy teda neočakávajte v tomto ohľade príliš veľa zmien (pokiaľ ide 

o záležitosť kladenia otázok a dostávania odpovedí na ne na platforme týchto 

Dialógov). Majte však na pamäti, prosím, že už nejakú dobu je v účinnosti 

zodpovednosť za určenie, či by Mi vaše otázky mali byť predložené cez Petra, 

alebo či by mali byť zodpovedané na základe vášho vlastného úsilia bez 

akéhokoľvek sprostredkovania. Nanešťastie, väčšina alebo mnohí z vás 

prehliadli túto požiadavku a nevzali tú zodpovednosť na svoje plecia. Toto 

prehliadnutie viedlo v určitej miere k vašej závislosti od Petra v tomto ohľade. 

Taká závislosť, ako aj akákoľvek závislosť vôbec na vonkajších faktoroch, 

obsahuje duchovné nebezpečenstvo, pretože vás dostáva do postavenia 

podporovania prirodzenosti ľudského neživota zvlášť a neživota negatívneho stavu 

vo všeobecnosti. Ako viete, ich neživoty sú na takých vonkajších závislostiach 

založené. Takže, prosím vás, majte to na zreteli a prevezmite v tomto, alebo 

v akomkoľvek inom ohľade, svoju plnú zodpovednosť. 

V tomto bode uzavrieme túto záležitosť a budeme sa venovať niečomu inému — 

ako to bolo naznačené na konci Dialógu 144. To, čo bude nasledovať, sa bude 

istým spôsobom týkať otázky, ktorú položil pred určitým časom, krátko po tvojej 

operácii, Peter, Radomír Pastrňák z Ostravy v Českej republike. Jeho otázka sa 

týkala multivesmírnej hierarchie duchovnej organizácie, ktorá bola a je 

uplatňovaná a prostredníctvom ktorej sa uskutočňuje náležitá a správna regulácia, 

údržba a smerovanie celého Stvorenia. 

Peter: Než budeš pokračovať, chcel by som Ti vyjadriť svoju vďaku a ocenenie za 

veľmi aktuálnu pripomienku ohľadom našej zodpovednosti týkajúcej sa určenia, 

aké otázky by sa mali klásť a akými prostriedkami by mali byť získavané odpovede 

na ne. Ďakujem Ti veľmi pekne. 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. A teraz prejdime k dotyčnej záležitosti. 

Začneme niektorými historickými udalosťami, ktoré sa odohrali krátko po 

takzvanom páde človeka. Historicky povedané, čo sa týka procesu tvorenia Môjho 

Stvorenia, z pozície jeho procesu, nie z pozície jeho stavu, môžete rozlišovať 

niekoľko fáz. Ako viete, Stvorenie bolo vo svojom stave od večnosti 
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neoddeliteľnou zložkou Mojej Absolútnej Sentientnej Mysle. Posun z jeho stavu do 

jeho procesu ustanovuje faktické a skutočné objavenie sa jeho procesu — stvorenie 

Stvorenia ako takého. Ako tiež viete, Stvorenie bolo stvorené zo špecifických 

energií a z ich veľmi špecifických rôznych kvalít prostredníctvom ich vyžiarenia 

z Mojej Absolútnej Esencie cez Moju Absolútnu Substanciu. 

Než došlo k vlastnému procesu tvorenia Môjho Stvorenia, predchádzalo mu 

stvorenie veľmi špeciálneho typu sentientných entít, ktoré sú súhrnne nazvané — 

anjelmi. Tieto špeciálne sentientné entity môžete považovať, ako prichádzali do 

svojho vlastného bytia a existencie, za úplne prvé emanácie, ktoré zo Mňa 

vyprýštili ako predchodca posunu zo stavu Môjho Stvorenia do jeho procesu 

nastania. Prirodzenosť týchto sentientných entít bola určená rôznymi rozdielnymi 

kvalitami, obsiahnutými v prvej vlne energií vyžarovaných z Mojej Absolútnej 

Túžby po tom, aby bolo Moje Stvorenie vo svojom procese. Táto prirodzenosť bola 

tiež určená kvalitou funkcie, roly a úlohy, ktoré mali vykonávať tak v procese 

tvorenia samotného Môjho Stvorenia, ako aj potom, ako sa ten proces stal 

plnoprávne skutočnou a faktickou realitou. V prvom kole ich fungovania Mi tieto 

sentientné entity asistovali pri procese tvorenia Môjho Stvorenia a pri tvorení 

všetkých následne stvorených sentientných entít, ktoré by mali, v porovnaní 

s úplne prvou vlnou Mojej emanácie, úplne odlišné funkcie, roly a úlohy, v súlade 

s prirodzenosťou, štruktúrou a dynamikou rôznych zložiek, z ktorých sa skladá 

Moje Stvorenie. 

Ako tvorenie Môjho Stvorenia prešlo do svojho procesu, stanúc sa plnoprávne 

skutočnou a faktickou entitou, videné teraz aj mimo Mňa, a nielen vo Mne, 

z emanácií, ktoré boli vyžiarené z rôznych odlišných úrovní Môjho Absolútneho 

Stavu a Môjho Absolútneho Procesu a z ich príslušných veľmi špecifických kvalít, 

objavili sa alebo vošli do svojho vlastného špecifického bytia a existencie rozličné 

okruhy Stvorenia a ich príslušné veľmi špecifické a veľmi odlišné sentientné entity 

s ich veľmi špecifickými kvalitami. Tento faktor možno považovať za úplne prvý 

krok v zakladaní hierarchie duchovnej organizácie, ktorá mala riadiť Moje celé 

Stvorenie a jeho celý multivesmír (vnútorný alebo duchovný, intermediárny alebo 

duševný, a vonkajší alebo fyzický). Keď už bola počiatočná fáza tvorenia Môjho 

Stvorenia do jeho procesu zavŕšená, nastolila integračnú, zjednotenú a harmonickú 

situáciu, ktorá odrážala integračnú a zjednotenú situáciu Mojej Absolútnej 

Prirodzenosti. Za týchto podmienok fungovali všetky okruhy a úrovne Môjho 

Stvorenia, so všetkými ich príslušnými individualizovanými a zosobnenými 

kvalitami a so všetkými ich sentientnými entitami a so špecifickými kvalitami ich 

vlastných individualít, nech boli akokoľvek nekonečne odlišné, ako súdržná 

jednota. V tejto súdržnej jednote je zakorenená prirodzenosť, štruktúra a dynamika 

Môjho pozitívneho stavu, ktorý bol založený ako dôsledok Môjho tvorivého úsilia. 

Preto všetky úrovne, stupne, dimenzie — a ich rôzne aspekty — Môjho Stvorenia a 

ich príslušné sentientné entity pracovali spolu, interagujúc, vidiac sa navzájom a 

súc vo vzájomnej spoločnosti tak, ako bolo potrebné a kedy bolo potrebné, bez 

akýchkoľvek obmedzení alebo ohraničení, alebo bez akýchkoľvek bezpečnostných 
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zreteľov. V Mojom Stvorení teda pri prechádzaní z jednej úrovne na akúkoľvek inú 

úroveň alebo z jednej dimenzie na druhú alebo z jedného stavu do druhého 

neexistovali žiadne hranice. Pri tomto usporiadaní nemalo vnútorné-duchovné, 

intermediárne-duševné a externé-fyzické žiadne viditeľné hranice, ktoré by 

komukoľvek bránili, aby nimi prechádzal ktorýmkoľvek smerom — či už 

vertikálne, alebo horizontálne, alebo akýmkoľvek iným spôsobom. 

V tomto zmysle by ste si mohli štruktúru Môjho Stvorenia predstaviť ako jeden 

multidimenzionálny a multimodálny kruh, ktorý plne fungoval ako absolútna 

rovnosť svojich zložiek, kvalít a sentientných entít. Funkcia, rola a úloha každého, 

nech mal akékoľvek zodpovednosti a nech zaujímal akékoľvek postavenie v tom 

kruhu, boli považované za rovnako dôležité, rovnako potrebné, rovnako jedinečné, 

rovnako odlišné a rovnako všetko ostatné, ako funkcia, rola a úloha kohokoľvek 

iného. Preto za toho usporiadania nemohli nikomu prísť na um žiadne myšlienky 

uprednostňovania jedného pred druhým. Také myšlienky boli pre akúkoľvek 

sentientnú myseľ nepredstaviteľné. Takto to bolo okamžite po uvedení času/stavu 

Môjho stvorenia do jeho procesu. 

Aby sa umožnila konkrétna a hmatateľná interakcia, kooperácia a vzťah medzi 

všetkými sentientnými entitami, každej takej sentientnej entite bolo pridelené 

veľmi špecifické a jedinečné meno. To meno plne odrážalo špecifickú 

prirodzenosť, štruktúru, dynamiku a kvalitu individuality každého, ako aj jeho/jej 

postavenie, rolu a úlohu. Zároveň, ako sa rôzni jedinci združovali do skupín za 

účelom koordinácie svojich tvorivých snáh, formovali rôzne spoločnosti, ktoré 

mali podobné, aj keď individuálne kvalitatívne veľmi odlišné povinnosti v 

priebehu svojich funkcií, rolí a úloh. Preto boli aj týmto spoločnostiam dané mená, 

akoby to boli jedinci. Tieto mená plne obsahovali význam ich prirodzenosti, 

štruktúry, dynamiky a kvalít. Veľmi často bolo to isté meno, ktoré mal jeden 

jedinec vo svojom postavení najvyššieho dozoru tej spoločnosti, dané aj príslušnej 

spoločnosti. 

Takto to bolo krátko po stvorení/uvedení Môjho Stvorenia do jeho procesu. Ako si 

pamätáte, v jednom bode času/stavu sa do sentientných myslí chystali preniknúť 

isté otázky. Tieto otázky by napokon viedli k vynájdeniu, aktivácii, nastoleniu a 

manifestácii toho, čo sa stalo známym ako neživot negatívneho stavu. Pretože by 

také otázky prenikli len do myslí tých, ktorí boli umiestnení na vonkajšej-fyzickej 

úrovni, a z ich pozície by sa tieto otázky rozšírili do celého okruhu Stvorenia, bolo 

zabezpečené, aby boli na tej úrovni položené aj v mene všetkých sentientných entít. 

Určitá skupina ľudí, ktorí boli najrozvinutejší, čo sa týkalo všetkých 

nahromadených poznatkov, ktoré mali v tej dobe k dispozícii, dobrovoľne dovolila, 

aby tie otázky prenikli do ich myslí, a že ich nielen položia, ale aj zaistia odpovede 

na všetky tie otázky prostredníctvom konkrétneho, hmatateľného a skúsenostného 

spôsobu, ktorý bol samotnou prirodzenosťou vonkajšej-fyzickej časti dotyčného 

kruhu. 
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Prvým krokom alebo fázou bolo v tomto ohľade položenie otázok. Počas tejto fázy 

bol do zásobárne ich poznania pevne zapustený konštrukčný plán štruktúry, 

prirodzenosti a dynamiky Stvorenia, aké bolo v tom čase/stave. Aj všetky ostatné 

dostupné vynálezy a poznatky boli zahrnuté do tej zásobárne. V druhej fáze, ktorú 

možno považovať za aktivačnú fázu, sa začal neživot negatívneho stavu postupne a 

pomaly etablovať v životoch tých, ktorí súhlasili so svojou spoluúčasťou na tomto 

procese. Počas tejto fázy ešte nedošlo k ich úplnému odlúčeniu a izolovaniu od 

pozitívneho stavu a k ich aktivácii Zóny Vymiestnenia. Preto si tieto entity alebo 

ľudia založili svoje vlastné klany v rámci okruhu samotného Stvorenia. V tomto 

ohľade došlo len k obmedzenej miere separácie a izolácie v tom, že v rámci 

spoločností toho okruhu, ktorý pôvodne obývali, si založili separované skupiny, 

ktoré sa začali odlišovať od všetkých ostatných skupín, ktoré neboli v tom istom 

postavení ako ony. V tom čase/stave ste teda mohli v rámci tej istej domény alebo 

nebies nájsť spolu, bok po boku, aj takzvané pozitívne entity, aj v súčasnosti 

nazývané negatívne entity. V tom bode sa však prestali vzájomne stýkať na 

pravidelnej báze. 

V procese završovania druhej fázy, ktorá sa nazýva fázou aktivácie negatívneho 

stavu, došlo súčasne k dvom veciam. Jednou bolo všemožné úsilie rozšíriť sféru 

vplyvu negatívnych skupín na všetky ostatné skupiny a zriadiť si vlastné 

stanovištia na toľkých úrovniach kruhu Stvorenia, na koľkých to len bolo možné; a 

tou druhou bolo nakloniť si na svoju stranu toľko ďalších sentientných entít, koľko 

len bolo možné. V dôsledku tohto úsilia došlo k duchovnej bitke alebo duchovnej 

vojne — ak to tak chcete nazvať — ktorá trvala dlhý čas (vo vašom ponímaní 

času). Počas tejto fázy sa niektoré entity zo všetkých ostatných úrovní kruhu 

Stvorenia, zo svojich vlastných dôležitých duchovných dôvodov a z dôvodov 

reprezentácie všetkých jeho úrovní v povolenom experimente s iným typom života, 

odlišným od pravého života pozitívneho stavu, rozhodli pripojiť k pôvodnej 

skupine ľudí, ktorí súhlasili s tým, že položia tie otázky a zaistia na ne odpovede z 

hľadiska všetkých aspektov ich obsahu a významu. Ako viete, neskôr boli títo 

ľudia nazvaní pseudo-tvorcami. 

V jednom bode tejto fázy účastníci tohto úsilia zistili fakt, že aby uspeli pri plnej a 

kompletnej aktivácii, nastoľovaní a manifestácii neživota negatívneho stavu, bude 

treba, aby vyfabrikovali svoje vlastné pseudo-stvorenie, ktoré nebude mať nič 

spoločné s pravým Stvorením a ktoré preto potrebuje byť úplne odlúčené, 

izolované a dané do odlišného stavu/priestoru/času/paračasu/kondície/procesu, než 

bolo pravé Stvorenie. Taký stav/priestor našli v Zóne Vymiestnenia, ktorá, ako si 

pamätáte, bola prázdna alebo ktorá bola používaná na vypudzovanie všetkých ideí 

sentientných myslí, týkajúcich sa ich slobodnej vôle a voľby odmietnuť Ma ako 

pravý zdroj ich životov (medzi mnohým iným). Vnútri tej Zóny si založili svoju 

vlastnú doménu, ktorú nazvali Peklá, ako protiklad k názvu Nebesá. 

Ako si pamätáte, z pôvodnej hmoty/stavu, ktorá bola použitá na stvorenie 

vonkajšej-fyzickej dimenzie kruhu Stvorenia, oddelili ,kusisko‘ a z toho ,kusiska‘ 
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si vyfabrikovali Peklá a všetky ostatné pseudo-svety Zóny Vymiestnenia. Tak sa 

sami vylúčili spomedzi zvyšku Stvorenia. Toto vylúčenie bolo neskôr ponímané 

učencami mysticizmu ako rázny a násilný akt, ku ktorému došlo medzi 

archanjelom Michaelom a jeho kohortami a medzi diablom alebo Satanom a jeho 

kohortami. Pomenovania diabol a Satan v ich pôvodnej konotácii, pred takzvaným 

Pádom (vynájdením a aktiváciou negatívneho stavu), nemali taký negatívny 

význam, aký majú teraz alebo aký získali po tom Páde. V skutočnosti predstavovali 

kvalitu a obsah vonkajšej-fyzickej časti kruhu Stvorenia. Avšak kvôli faktu, že to 

bola tá úroveň, z ktorej sa chystali byť položené oné otázky a z ktorej sa chystali 

byť poskytnuté odpovede, tie mená získali čisto negatívnu a zlovestnú konotáciu. 

Z toho dôvodu bola skupina ľudí, ktorí dobrovoľne súhlasili s tým, že položia tieto 

otázky a poskytnú na ne všetky odpovede, tiež nazvaná diablom a Satanom. Ako 

viete, my ich voláme pseudo-tvorcovia. To, že pred vynájdením a aktiváciou 

negatívneho stavu malo meno ,Satan‘ úplne inú konotáciu, je jasné z faktu, že on 

alebo oni (slovom ,Satan‘ sa nemyslí len jedna jednotlivá osoba, ale celá 

spoločnosť, ktorá mala na starosti vonkajšiu-fyzickú časť kruhu Stvorenia) mali 

úplný a rovnaký prístup k takzvanému Božiemu trónu ako všetky ostatné 

sentientné entity, ktoré Som stvoril počas úplne prvej vlny vyžiarenia Svojich 

energií za účelom stvorenia/uvedenia Môjho Stvorenia do jeho procesu. 

Je teda jasné, že meno ,Satan‘ znamenalo špecifickú kvalitu, týkajúcu sa 

prirodzenosti, štruktúry a dynamiky vonkajšej-fyzickej dimenzie alebo vesmíru v 

rámci pôvodného kruhu Stvorenia. V tej pozícii malo to meno pozitívnu konotáciu. 

Koniec koncov, niekto musel reprezentovať vonkajšiu-fyzickú časť okruhu 

Stvorenia v hierarchii duchovnej organizácie a jej nebeského kruhu. Satan bol 

reprezentovaný v tom kruhu. Len čo však došlo k takzvanému Pádu, skupina zvaná 

,Satan‘ bola vylúčená alebo sa vylúčila z toho kruhu a usadila sa v Zóne 

Vymiestnenia. Po tomto akte získali pomenovania ,Satan‘ a ,diabol‘ čisto 

negatívnu a zlú konotáciu. 

Ako z týchto faktov vidíte, budujeme tu základ, na ktorom bude jasné, prečo 

dokonca aj takzvaný Satan a diabol budú schopní v príhodnom čase/stave 

konvertovať do pozitívneho stavu. Koniec koncov, zloba a negatívnosť neboli 

v obsahu ich pôvodných individualizovaných a zosobnených kvalít. Boli získané 

neskôr v priebehu pokusov nájsť najpotrebnejšie a najrozumnejšie odpovede na 

všetky tie existenciálne otázky, ktoré sa chystali preniknúť do sentientných myslí. 

Majúc pôvodnú pozitívnu prirodzenosť, tú prirodzenosť nie je možné nijakým 

spôsobom eliminovať alebo totálne zrušiť. Taká snaha by naveky eliminovala 

Moju prítomnosť v nich a s nimi. Bez Mojej prítomnosti by nemohli absolútne nič 

urobiť. Bolo však možné izolovať, separovať a uzavrieť tú prirodzenosť a Moju 

prítomnosť v nej a s ňou takým spôsobom, že to prakticky vnímali, akoby Som 

v nich a pri nich nebol vôbec prítomný. Bolo veľmi nutné, aby to tak vnímali alebo 

aby sa Mi otočili chrbtom, aby boli schopní vynájsť, aktivovať, nastoliť a 

manifestovať všetky aspekty neživota negatívneho stavu. Ako si pamätáte, 

za Mojej priamej a zjavnej prítomnosti by sa nič toho charakteru nemohlo udiať, 



Dialóg 145 

- 533 - 

pretože Ja nemôžem byť prítomný v žiadnej fáze vynachádzania, aktivácie, 

nastoľovania a manifestácie neživota negatívneho stavu. 

Kvôli faktu, že oni všetci v sebe predsa len obsahujú svoju pôvodnú pozitívnu 

prirodzenosť, aj keď zahrabanú a zabudnutú, v jednom časovom bode, potom, ako 

sa všetko ohľadom negatívneho stavu naplní a zavŕši, bude tá prirodzenosť 

uvedená do popredia ich vedomého uvedomenia a na ňu naložená negatívna a zlá 

prirodzenosť z nich zmizne. Potom budú uvedení do svojej pôvodnej pozície 

s úplne novou, odlišnou a čisto pozitívnou kvalitou. V tej dobe im bude dané nové 

meno a označenie, a také mená ako ,Satan‘ a ,diabol‘ budú kvôli ich súčasnej čisto 

negatívnej, zlovestnej a zlej konotácii vymazané z pamätí všetkých, vrátane ich. 

Proces separácie, izolácie a vylúčenia pseudo-tvorcov a ich nasledovníkov 

z pozitívneho stavu je opísaný vo verši 3, kapitola 6, Genezis: ,A Pán povedal: 

„Môj duch sa nebude stavať proti človeku naveky, lebo on je len telo; no jeho dní 

bude stodvadsať rokov.“‘ To, že ,Môj duch sa nebude stavať proti človeku 

naveky‘, znamená, že v pozitívnom stave, takpovediac, priamo pod Mojím nosom, 

už viac niet žiadneho miesta pre nikoho negatívnej prirodzenosti, ako to bolo v tom 

čase/stave. ,Lebo on je len telo‘, znamená krajný prípad externalizácie (,telo‘), 

ktorý umožňuje, aby došlo k aktivácii neživota negatívneho stavu. To, že jeho 

neživot je prechodný a dočasný a že nemôže trvať naveky, je vykreslené slovami 

,no jeho dní bude stodvadsať rokov‘. ,Stodvadsať rokov‘ vôbec neznamená trvanie 

fyzickej dĺžky života každého. Namiesto toho to znamená dočasnosť a 

prechodnosť. V tomto zmysle ,sto‘ znamená dovtedy, kým nebude zavŕšená plnosť 

a kompletnosť ilustrácie, demonštrácie a manifestácie všetkých aspektov neživota 

negatívneho stavu, čo sa týka jeho ziel a lží (,dvadsať‘). ,Dvadsať‘ znamená v tejto 

konotácii celý konglomerát všetkých ziel a lží, ktoré môže negatívny stav 

vyprodukovať a ktoré sú plne a kompletne vyčerpateľné, pretože nevznikli 

v Absolútnom Stave. 

Ako sa teda veci vyvíjali po rozkole v štruktúre Stvorenia a jeho kruhu? Čo sa 

potom stalo? Ako si pamätáte, pseudo-tvorcovia si so sebou vzali konštrukčný plán 

hierarchie duchovnej organizácie, ktorá bola zavedená krátko po stvorení Môjho 

Stvorenia. Okrem toho si zachovali a ďalej rozvíjali všetko dostupné poznanie, 

ktoré bolo prístupné všetkým sentientným entitám na rôznej úrovni ich duchovnej 

kvality a vývoja. Pseudo-tvorcovia tej doby však mali špeciálnu schopnosť, ktorá 

im umožňovala vlastniť najvyspelejšie chápanie a uplatnenie toho poznania 

v porovnaní s ostatnými, ktorí boli v odlišnej pozícii, ktorá si túto špeciálnu 

schopnosť nevyžadovala. Pri predvídaní potreby vynájsť, aktivovať, nastoliť a 

manifestovať neživot negatívneho stavu a pri predvídaní faktu, že oni budú tí, ktorí 

budú dobrovoľne súhlasiť s položením všetkých tých existenciálnych otázok 

v mene všetkých, pseudo-tvorcovia boli obdarení špeciálnou schopnosťou, ktorá 

zahrnovala proces tvorby života. 
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Len čo sa usadili v Zóne Vymiestnenia a začali zostrojovať odlišný svet, zvaný 

Peklá, ich prvou snahou bolo vyfabrikovať rôzne sentientné tvory, ktoré by 

imitovali rolu, pozíciu a úlohu, ktorá existovala v pozitívnom stave Nebies. 

V skutočnosti, ako si pamätáte z Veľkej Knihy (kapitola 29), z konštrukčného 

plánu, ktorý mali, skopírovali štrukturálny vzor Stvorenia a jeho hierarchiu 

duchovnej organizácie a nastolili presne ten istý typ hierarchie, no s úplne 

odlišným, v skutočnosti opačným účelom, než aký existoval v pozitívnom stave 

Nebies. 

Aká bola základná štrukturálna koncepcia Nebies v tej dobe a predtým, ako Som 

získal Svoju Novú Prirodzenosť? V procese tvorenia Môjho Stvorenia, keď bolo 

posunuté z jeho stavu do jeho procesu, z úplne prvej vlny vyžarovania Mojej 

Absolútnej Prirodzenosti, v prvom kole tohto procesu, alebo, aby Som bol 

presnejší, krátko pred začiatkom procesu Stvorenia bol stvorený špeciálny typ 

sentientných entít s veľmi špeciálnym určením ich rolí, pozícií, úloh a so 

špeciálnymi typmi kvalít ich individualít, týkajúcich sa tých rolí, pozícií a úloh. 

Pretože sa Stvorenie po posune z jeho stavu do jeho procesu malo stať relatívnym 

k Absolútnemu, aby v prítomnosti Absolútneho prežilo, bolo nutné stvoriť 

špeciálny typ ochrany a štítu, alebo lepšie povedané špeciálny typ mediátorov, 

ktorí by boli schopní zmierniť všetky aspekty Mojej Absolútnej Božskej Lásky a 

Božskej Múdrosti, ako aj všetky ostatné aspekty Mojej Absolútnej Prirodzenosti 

(Starej Prirodzenosti), a prerozdeliť ich všetkým postupne po celom Mojom 

Stvorení a samotnému Stvoreniu v súlade so špecifickou individualizovanou a 

zosobnenou kvalitou jedinečných individualít všetkých a všetkého. 

V základe bolo vyžiarených niekoľko skupín takých mediátorov zo špeciálnych 

energií Mojej Absolútnej Prirodzenosti. Tieto skupiny boli sformované do 

špeciálnych typov spoločností, ktoré vykonávali úlohu tohto prerozdeľovania a 

titrácie všetkého, čo bolo obsiahnuté v Mojej Absolútnej Prirodzenosti. Každej 

skupine alebo spoločnosti bolo ako celku dané špeciálne meno, ktoré odrážalo 

kvalitu, štruktúru, charakter a dynamiku jej funkcií. Možno poznáte deväť takých 

mien, ktoré sa dochovali a ktoré boli neskôr zaregistrované alebo zaznamenané 

v rôznych zvitkoch alebo knihách počas histórie duchovného vývoja a ktoré boli 

sprístupnené aj niektorým ľuďom (ktorých pseudo-tvorcovia vyfabrikovali oveľa 

neskôr). Zmienené mená sú v postupnosti duchovného poriadku nasledovné: 

serafíni, cherubíni, tróni, mocnosti, sily, cnosti, kniežatstvá, archanjeli a anjeli. 

Tieto bytosti alebo spoločnosti sformovali to, čo sa stalo známym ako centrálny 

riadiaci kruh, umiestnený (hypoteticky) nad Stvorením, aby sprostredkúval, 

chránil, zatieňoval a miernil intenzitu a rozsah všetkých Absolútnych Atribútov 

Mojej Absolútnej Prirodzenosti. Vzájomne boli umiestnené okolo hypotetického 

okrúhleho stola alebo v imaginárnom kruhu, aby odrážali štrukturálnu koncepciu 

Stvorenia, ktoré tiež postupuje v týchto imaginárnych a aktuálnych kruhoch. 

Ak si viete predstaviť taký kruh na rovnom kúsku papiera, potom si budete môcť 

vizualizovať niečo nasledovné: Na vrchole toho kruhu sa nachádzali serafíni. 
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Vedľa nich na jednej ich imaginárnej strane sa nachádzali cherubíni; na druhej ich 

imaginárnej strane sa nachádzali tróni. Vedľa cherubínov sa nachádzali mocnosti. 

Vedľa trónov sa nachádzali sily. Medzi mocnosťami a silami a v strede toho kruhu 

sa nachádzali cnosti. Ďalej na strane mocností sa nachádzali kniežatstvá. Ďalej na 

strane síl sa nachádzali archanjeli. A naspodku kruhu sa nachádzali anjeli. Každá 

spoločnosť označená hore uvedenými menami (tieto mená neodrážajú presnú 

realitu ich vtedajšieho pomenovania, no sú najbližším označením, ktoré je 

v ľudskom jazyku k dispozícii) sa skladala z množstva veľmi špeciálnych 

sentientných entít, ktoré boli obdarené rôznymi veľmi špeciálnymi schopnosťami, 

potrebnými pre vykonávanie funkcií, ktoré im boli určené. Každej takej sentientnej 

entite bolo dané špeciálne meno, ktoré zas odrážalo prirodzenosť, štruktúru, 

dynamiku a kvalitu jeho/jej jedinečnej a špecifickej individuality a ktoré odrážalo 

špecifický charakter funkcie, ktorú mala každá spoločnosť. 

Stručne a nepresne: serafíni, medzi mnohým iným, sprostredkúvali a zmierňovali 

Moju Absolútnu Božskú Lásku a všetky jej atribúty, črty a charakteristické rysy. 

Cherubíni, medzi mnohým iným, sprostredkúvali a zmierňovali Moju Absolútnu 

Múdrosť a všetky jej atribúty, črty a charakteristické rysy. Tróni, medzi mnohým 

iným, sprostredkúvali a zmierňovali Absolútnu Pravdu a jej Spravodlivosť a všetky 

jej atribúty, črty a charakteristické rysy. Mocnosti, medzi mnohým iným, 

sprostredkúvali a zmierňovali Mojej Absolútne Dobro, Starostlivosť a Vznešenosť 

Mojej Prirodzenosti a všetky ich atribúty, črty a charakteristické rysy. Sily, medzi 

mnohým iným, sprostredkúvali a zmierňovali Moju Absolútnu Silu, Moc a Energie 

a všetky ich atribúty, črty a charakteristické rysy. Cnosti, medzi mnohým iným, 

sprostredkúvali a zmierňovali Moju Absolútnu Nevinnosť, Skromnosť, Pokoru a 

Poníženosť a všetky ich atribúty črty a charakteristické rysy. Kniežatstvá, medzi 

mnohým iným, sprostredkúvali a zmierňovali Môj Absolútny Stav Zvnútornenia a 

Moju Absolútnu Duchovnosť a všetky ich atribúty, črty a charakteristické rysy. 

Archanjeli, medzi mnohým iným, sprostredkúvali a zmierňovali Moju Absolútnu 

Božskú Prozreteľnosť a Moju Prítomnosť s každým a v každom, so všetkými ich 

atribútmi, črtami a charakteristickými rysmi. A napokon, anjeli, medzi mnohým 

iným, sprostredkúvali a zmierňovali Moju Absolútnu Vôľu, Ochranu, Vzťah a 

Individualitu a všetky ich atribúty, črty a charakteristické rysy. Takto bola 

stanovená funkcia každej špecifickej spoločnosti. Samozrejme, ako bolo uvedené 

vyššie, jestvovali mnohé ďalšie spoločnosti s ich špecifickými funkciami 

sprostredkovania a zmierňovania a s ich špecifickými menami týkajúcimi sa ich 

funkcií. V tomto čase však nie je pre vás vhodné, aby ste ich poznali alebo aby ste 

vedeli, aký druh mediácie a zmierňovania čohosi, čo pochádzalo z Mojej 

Absolútnej Prirodzenosti, v tom čase/stave vykonávali. 

Nuž, pseudo-tvorcovia sa pôvodne riadili touto štruktúrou a v celej svojej doméne 

si zriadili podobnú organizáciu. Svojim spoločnostiam pridelili podobné mená a 

dali im podobné funkcie, aké mali ich náprotivky v pozitívnom stave, no 

s diametrálne opačnou prirodzenosťou. Toto bolo nutným opatrením, aby vyvážili 

svoju doménu voči doméne pozitívneho stavu. Okrem toho, ako si pamätáte, 
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z každej úrovne toho kruhu niekto dobrovoľne súhlasil s tým, že sa pridá k pseudo-

tvorcom v ich veci, čo im značne uľahčilo založenie tej istej hierarchie duchovnej 

organizácie, aká bola v pozitívnom stave. 

Vidím, Peter, v tvojej mysli otázku (vlastne dve otázky) ohľadom možnej 

kontradikcie s predchádzajúcim vyhlásením vo Veľkej Knihe a inde v Mojom 

Novom Zjavení, že sa nikto na tej úrovni alebo z kruhu Môjho Stvorenia 

nezúčastnil ničoho, čo sa týkalo negatívneho stavu. Vyššie uvedené vyhlásenie 

musíte chápať tak, že počas procesu vynachádzania a aktivácie negatívneho stavu 

sa na procese vynachádzania a aktivácie nepodieľal nikto z tej úrovne alebo 

z akejkoľvek inej úrovne, s výnimkou vonkajšej-fyzickej úrovne. Len čo však 

došlo k tomuto vynájdeniu a aktivácii, alebo len čo sa pevne nastolili, potom sa 

niektorí členovia zmieneného kruhu zo svojich vlastných veľmi dôležitých 

duchovných dôvodov a s Mojím láskavým dovolením rozhodli pripojiť k pseudo-

tvorcom v ich úsilí v tomto ohľade. 

Druhá otázka, ktorá ti prišla na um, Peter, a ktorá ťa trápi, je možná kontradikcia 

medzi Mojím Vyhlásením, že vo Mne neexistuje nič relatívnej prirodzenosti, a 

Mojou schopnosťou interagovať priamo, individuálne a osobne so všetkými 

relatívnymi sentientnými entitami na ich relatívnej úrovni ako jeden relatívny 

s druhým. Predtým bolo uvedené, že Absolútno sa nemôže priblížiť k relatívnemu 

bez jeho anihilácie v tom procese. Tvrdilo sa však, že všetko, čo Som si so Sebou 

vzal z planéty Nula, bolo predtým, ako to bolo zahrnuté do Mojej Absolútnej 

Prirodzenosti, zbožštené alebo zabsolutizované, aby nebolo vo Mne obsiahnuté nič 

relatívnej prirodzenosti. Je tu isté nepochopenie skutočného charakteru tohto faktu. 

Zbožštená alebo zabsolutizovaná časť všetkého, čo Som získal na planéte Nula a čo 

Som si vzal so Sebou do Svojej vlastnej Domény, si plne zachovala svoj originálny 

charakter a skúsenosť relativity, bez toho, aby bola naďalej sama relatívna. Byť 

relatívny alebo obsahovať čokoľvek relatívne v Absolútnej Prirodzenosti, a byť 

schopný prispôsobiť Svoju Absolútnu Prirodzenosť úrovni akejkoľvek relatívnej 

sentientnej entity, sú dve úplne odlišné veci. Toto rozhodujúce a životne dôležité 

prispôsobenie bolo umožnené špecifickosťou charakteru a zažitím všetkého 

relatívneho, čo Som získal počas Svojho pobytu na planéte Nula. Toto bol jeden z 

mnohých dôvodov, prečo Som sa Svojou Vlastnou Absolútnou Slobodnou Vôľou a 

Voľbou rozhodol inkarnovať na planétu Nula do podmienok najkrajnejšej a 

najextrémnejšej relativity. Ako teda z tohto vysvetlenia vidíš, Peter, v tomto 

ohľade neexistuje žiadna kontradikcia. Všetko sa udialo a deje presne tak, ako sa 

má. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne, že Si mi prevetral myseľ ohľadom týchto dvoch 

záležitostí. 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo. A teraz pokračujme v našej historickej rozprave. 

Dôvod, prečo sme sa rozhodli cestovať do análov histórie Stvorenia a pseudo-

stvorenia, je ten, aby sme napravili veci a aby sme rozptýlili akékoľvek skreslenia a 
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lži o tom, čo sa v tom čase/stave stalo. Takže, len čo pseudo-tvorcovia založili hore 

uvedenú hierarchiu svojej vlastnej pseudo-duchovnej organizácie, vytvorenej 

v súlade s konštrukčným plánom, ktorý si doniesli so sebou potom, ako boli 

vylúčení z pozitívneho stavu, a len čo si vyfabrikovali svoj vlastný kruh moci, ako 

vo vyššie opísanej organizácii — a to hlavne z tých z okruhov pozitívneho stavu, 

ktorí sa k nim pridali — prešli k druhému kroku. Ako si pamätáte, v tomto kroku 

chceli napodobiť Moje tvorivé snahy tým, že sa rozhodli vyfabrikovať svoj vlastný 

typ sentientných entít, ktoré by niesli ich vlastné podoby a obrazy. Tak ako som Ja 

stvoril pôvodné sentientné entity na Svoju Vlastnú Podobu a Obraz, tak isto sa aj 

pseudo-tvorcovia rozhodli urobiť to isté, s vylúčením čohokoľvek, čo bolo 

obsiahnuté v Mojej Vlastnej Podobe a Obraze. Vtedy už bola pôvodná podoba a 

obraz pseudo-tvorcov, ktoré mali odo Mňa, kompletne skreslená a zmrzačená, 

pretože len čo odmietnete, že budete v sebe nosiť Moju Podobu a Obraz, nemôžete 

mať naďalej tú istú podobu a obraz, akú ste mali predtým. 

Ako si pamätáte z Veľkej Knihy, v jednom bode ich experimentovania s procesom 

tvorby života vo fabrikovaní prvých ľudí, ktorí odzrkadľovali ich vlastnú skreslenú 

a zmrzačenú podobu a obraz. Ako teda viete, pôvodní ľudia boli v prvom kole ich 

fabrikácie vyfabrikovaní na podobu a obraz pseudo-tvorcov. Tento faktor sa odráža 

v prvom verši kapitoly 6 Genezis. V tom verši sa hovorí: ,A teraz sa stalo, keď sa 

ľudia začali množiť na povrchu zeme, a rodili sa im dcéry...‘. Tento verš obsahuje 

fakt, že počas dlhého experimentovania (,a teraz sa stalo‘) bolo vyfabrikovaných 

veľa ľudí do pozície čistého vonkajška (,na povrchu zeme‘) alebo na podobu a 

obraz pseudo-tvorcov, s ich vlastnou negatívnou prirodzenosťou. To, že ,sa im 

rodili dcéry‘, malo dve rozličné konotácie: Jednou bolo získanie veľmi špecifickej 

duševnosti, ktorá by bola náchylná produkovať len zlá a lži; druhou bolo 

vyfabrikovanie krásnych žien, ktoré si niektorí členovia klanu pseudo-tvorcov 

vyfabrikovali za účelom sexuálnej kratochvíle. Tento fakt je odzrkadlený 

v nasledujúcom verši (2) kapitoly 6 v Genezis: ,...že synovia Boží videli ľudské 

dcéry, že sú krásne; a brali si za manželky všetky, ktoré si vyvolili‘. 

Z tohto nezvyčajného spojenia sa objavila podivná rasa tvorov ľudského typu, 

ktorá mala veľmi málo spoločného s tým, ako vyzerá súčasné ľudstvo. Ako si 

pamätáte z Korolárií..., Židia sú považovaní za priamych potomkov toho spojenia. 

Toto sexuálne spojenie a následné rodenie sa týchto podivných humanoidov však 

nemohlo pokračovať takým istým spôsobom ako predtým, kvôli ich nezvyčajnej 

moci a poznaniu, čo by mohlo viesť k nastoleniu neživota negatívneho stavu, a 

teraz ľudského neživota, ktorý by mohol trvať do večnosti. Tento faktor nebol 

zahrnutý do pôvodnej dohody, podľa ktorej bolo dovolené, aby negatívny stav 

dospel do svojej vlastnej nepriaznivej zrelosti. Ako viete, dohodou bolo, že 

negatívny stav bude so všetkými svojimi fabrikáciami a tvorbou trvať len do toho 

momentu, než budú všetky existenciálne otázky náležite a vyčerpávajúco 

zodpovedané a každý jeden sa naučí potrebné lekcie. Pretože také nebezpečenstvo 

hrozilo a mohlo sa stať realitou, bolo nutné ukončiť rodenie sa tohto typu 
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humanoidov (alebo vtedajších ľudí). Koniec tejto fázy je v Biblii opísaný veľkou 

potopou. 

Po veľkej potope pseudo-tvorcovia obnovili svoje experimentovanie s novou rasou 

ľudí, ktorí boli ochudobnení o moc a poznanie, ktoré boli obsiahnuté 

v humanoidoch (alebo v ľuďoch z prvého kola), ktorí boli výsledkom sexuálneho 

pomeru pseudo-tvorcov so ženami, ktoré presne na ten účel vyfabrikovali. 

V skutočnosti ani sami pseudo-tvorcovia nečakali, že z takého spojenia vzídu také 

nezvyčajne mocné a bystré sentientné entity, ktoré by ohrozili pôvodnú dohodu. A 

nielen to, no pseudo-tvorcovia si uvedomili, že títo ľudia-tvory budú ohrozovať ich 

vlastné postavenie a moc a budú mať tendenciu nahradiť ich buď tým, že by si ich 

zotročili, alebo že by ich celkom zničili. Než to mohlo dospieť do tohto bodu, 

všetci tí ľudia boli vyhladení z povrchu zeme a uväznení v špeciálnom regióne 

Pekiel, kde podstúpili špeciálny typ genetického, duchovného, súvzťažného a iného 

typu prepájania (pre vašu ľudskú myseľ nepochopiteľného), ktoré z nich úplne 

odstránilo všetko, čo ohrozovalo pôvodnú dohodu a čo by mohlo podkopať pozíciu 

pseudo-tvorcov a vládu, ktorú mali. V skutočnosti pseudo-tvorcovia potom, ako 

vyfabrikovali ľudí druhého kola, ako vyzerajú práve teraz, premenili všetkých tých 

humanoidov na samotných ľudí a z času na čas im dovolili inkarnovať sa na 

planétu Nula ako akýmkoľvek bežným ľuďom. 

Poznanie všetkých týchto udalostí bolo v priebehu histórie ľudstva odovzdávané 

z jednej generácie na druhú najskôr ústnym tradovaním a neskôr jeho písomným 

zaznamenaním. Ako bol tento príbeh odovzdávaný z jednej generácie na druhú, v 

priebehu tohto jeho odovzdávania a prepisovania z písaných zvitkov bol pôvodný a 

pravý obsah tých udalostí čoraz skreslenejší a menej chápaný, takže v ich súčasnej 

forme, v akej sú vám k dispozícii buď v ich úplnosti, alebo vo väčšine prípadov 

ako veľmi malé útržky, zostáva veľmi málo z toho, čo sa skutočne stalo počas 

oných búrlivých čias/stavov. Behom týchto dejín sa objavilo veľa takých kníh či 

zvitkov, ktorých autorstvo bolo pripisované známym postavám. Existujú také 

knihy, ako napríklad Kniha Enochova, Zoharova, Kniha Sefera Raziela, (kniha 

údajného anjela Raziela), Kniha výročí, Kniha Adama a Evy, Abrahámova 

apokalypsa, Izaiášovo martýrstvo, Šiesta a Siedma kniha Mojžišova, Hlavný kľúč 

Šalamúnov, Pavlova apokalypsa a mnohé ďalšie knihy a zvitky, ktorých 

autentickosť a autorstvo sú veľmi diskutabilné, či dokonca úplne nepravdivé a 

ktorých obsahom sú čisté skreslenia a klamstvá, ako aj nepochopenie a 

dezinterpretácia pravej hierarchie duchovnej organizácie, aká existovala pôvodne, 

takpovediac, na oboch stranách bariéry — tak na pozitívnej strane, ako aj na 

negatívnej strane. Z toho dôvodu, a aby nebola ľudská myseľ zmätená ešte viac, 

než je ohľadom všetkých takýchto záležitostí, boli tie knihy a zvitky pred ľuďmi 

buď úplne utajené, alebo bolo dovolené, aby mali ľudia k dispozícii len nejaké 

malé fragmenty. 

A teraz, vyššie opísané usporiadanie (jeho opis je veľmi obmedzený a 

prispôsobený stupňu, ktorý môže vaša ľudská myseľ pochopiť) existovalo až do 
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doby Môjho inkarnovania sa na planétu Nula, s ďalšími podstatnými a hlbokými 

modifikáciami a zmenami, ku ktorým došlo potom, ako Som získal Svoju Novú 

Prirodzenosť. Potom nezostalo nič také isté. Od tej doby dochádza v tomto ohľade 

k nepretržitým progresívnym zmenám, ktoré vám boli do určitej obmedzenej miery 

oznámené v knihách Môjho Nového Zjavenia, a najmä v týchto Dialógoch. Tieto 

zmeny v hierarchickej štruktúre pozitívneho stavu, majúc ich vyšší a vyšší stupeň 

pozitívnosti a dobroty, sa odrážajú v ich opačnom zmysle v hierarchickej štruktúre 

negatívneho stavu a jeho ľudského neživota, majúc ich vlastný hlbší a hlbší stupeň 

negatívnosti a zloby. Také pokroky, respektíve regresie si vyžadujú neprestajné 

modifikácie v štrukturálnych koncepciách všetkého, aby sa prispôsobili 

neprestajným zmenám a reštrukturalizáciám, ktoré sa odohrávajú vo všetkých 

doménach multivesmíru Môjho Stvorenia a vo všetkých pseudo-doménach pseudo-

stvorenia. V tomto zmysle teda môžeme zas a znova zopakovať, že nič nie je nikde 

a v žiadnom čase také isté, a preto sa z toho dôvodu ani nepokúšajte premýšľať o 

tom, ako to bude po vašom odvolaní vyzerať na druhom svete, pretože aj keby Som 

vám opísal, ako to dnes vyzerá, nebude to také isté po vašom príchode do tamtoho 

sveta (či už v pozitívnom, alebo v negatívnom stave). Jednu vec si potrebujete 

uvedomiť: V čase uväznenia pseudo-tvorcov, ku ktorému došlo po Mojom 

ukrižovaní, boli ich oblasti v niektorých Nebesiach obývané istý čas ich vlastným 

špeciálnym typom fabrikácií, ktoré tam určitý čas mohli zostať (približne do doby, 

keď bolo kresťanstvo prijaté ako oficiálne náboženstvo Rímskej ríše). Potom boli 

úplne z Nebies vylúčené a zatlačené späť do intermediárneho sveta. Ich odsun 

z intermediárneho sveta bol úplne dokončený po zavŕšení a nastolení Mojej Novej 

Prirodzenosti. 

Ako ďaleko boli pseudo-tvorcovia schopní preniknúť do Nebies a zriadiť si tam 

svoje vlastné stanovištia vo forme malých oblastí pekiel? Ako viete, vo vyššie 

uvedených sporných knihách a zvitkoch bolo postulovaných sedem Nebies. 

Skutočnosťou tohto faktu je to, že ich bolo oveľa viac. Koniec koncov, 

nevyčerpateľné kvality všetkých Absolútnych Atribútov, Charakteristických Čŕt, 

Rysov a všetkého ostatného obsiahnutého v Mojej Absolútnej Prirodzenosti, 

nemôžu byť obmedzené len na sedem Nebies. Tento fakt je však úplne iným 

príbehom. A teraz, ako viete, každé príslušné Nebo má svoje vlastné tri úrovne. 

Každú takú úroveň možno považovať za jej vlastné samostatné Nebo pre ňu 

samotnú. Pseudo-tvorcom bolo dovolené úplne preniknúť na tretiu úroveň prvých 

Nebies, ktoré sa nachádzali — obrazne povedané — pod druhým a tretím Nebom a 

ich príslušnými úrovňami. V mysli niekoho, kto by bol vzatý povedzme na tretiu 

úroveň prvých Nebies, by sa zdalo, akoby sa nachádzal v treťom Nebi. 

Presne toto sa stalo apoštolovi Pavlovi. Ako viete, v jednej zo svojich epištol (v 2. 

epištole Korintským 12:1-4) hovorí o tom, že bol vzatý do tretích Nebies, kde zažil 

takzvané podivuhodné veci. Kde bol vlastne Pavol vzatý a čo skutočne zažil? Pavol 

bol v skutočnosti vzatý na tretiu úroveň prvých Nebies do takzvanej severnej 

oblasti, alebo s čím táto duchovne súvzťaží, kde sa nachádzalo špecifické peklo 

pseudo-tvorcov a kde ešte stále sídlili ich poskokovia. V Swedenborgových 
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spisoch, ako aj v Mojom súčasnom Novom Zjavení ste boli upovedomení o 

skutočnej Pavlovej povahe a o charaktere jeho roly a úlohy, ktoré zohrával počas 

svojho života na planéte Nula. S takou povahou a rolou nemohol byť vzatý do 

žiadnej inej oblasti, než bola tá, ktorá bola obsadená negatívnymi a zlými 

poskokmi pseudo-tvorcov, ktorí tam mali svoje vlastné peklo bok po boku s treťou 

úrovňou prvých Nebies. Takže, aké podivuhodné veci tam Pavol zažil? 

V pôvodnom rukopise jeho epištoly, ktorá sa zaoberá týmto zážitkom, Pavol 

napísal, že sa stretol s ,anjelom zla, strašným a neľútostným, nesúcim barbarské 

zbrane‘ (boli to duchovné súvzťažnosti, ktoré sa javili ako barbarské zbrane. Pavol 

nemal, samozrejme, v tom čase ani potuchy o súvzťažnostiach. Všetko bral 

doslovne, a nie duchovne.). Avšak neskôr zmätení redigujúci jeho listov alebo 

epištol (napokon, ak bol Pavol v Nebi, potom ako bolo možné, že tam 

v skutočnosti zažil čisté peklo?) tento konkrétny citát, ktorý opisuje skutočný 

zážitok, ktorý tam Pavol zažil, vyňali a upravili tú epištolu, aby každého 

presvedčili, že bol skutočne v treťom a reálnom Nebi. Inak by bolo nesmierne 

ťažké, ak nie nemožné, odôvodniť Pavlovu svätosť a jeho oddanosť Mojej veci, 

keby museli zahrnúť také mätúce a kontroverzné vyhlásenie do konečnej verzie 

jeho epištoly. To nešlo dokopy s tým, že bol Mojím svätým apoštolom. Svätí ľudia 

sú braní do skutočných Nebies, a nie do akejsi zvláštnej oblasti, ktorá sa mala 

nachádzať na tom istom mieste/stave ako skutočné Nebesia, ktorá však bola 

fakticky obývaná zlými anjelmi. 

Nuž, všetky tieto fakty uvádzame v tomto čase do vašej pozornosti, aby ste boli 

vybavení správnymi predstavami a ideami a aby ste sa následne zbavili všetkých 

nesprávnych a nevhodných predstáv a ideí. Toto je záležitosť, spomenutá 

niekoľkokrát v týchto Dialógoch, naprávania vecí, ktoré boli pokazené, alebo 

korigovania vecí, aby boli videné v ich pravej a správnej perspektíve. A pretože vy 

ako Moji praví predstavitelia na planéte Nula ste v role nesenia správnych predstáv 

a ideí o všetkých takých dôležitých duchovných záležitostiach, toto je dôvod, prečo 

o nich v tomto čase hovoríme. Je to tiež príprava na uzavretie súčasnej kapitoly 

alebo fázy pokračujúceho posunu a otvorenie novej. Nie je možné otvoriť 

nasledovnú kapitolu, pokiaľ nie sú určité dôležité duchovné záležitosti — 

nápomocné otvoreniu nasledujúcej kapitoly — videné v ich správnom svetle a 

v ich pravdivom význame a obsahu. 

Nuž, Peter, v tomto momente by Som odporúčal, aby sme nateraz skončili. Keď 

bude potrebné zaznamenať akýkoľvek ďalší Dialóg, dám ti vedieť. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto veľmi zaujímavú rozpravu. Takže 

nabudúce — ak vôbec. 
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Sto Štyridsiaty Šiesty Dialóg 

5. júna 2000 

Peter: Mám silný pocit, že by Si chcel poskytnúť nejaké ďalšie objasnenie 

záležitostí nastolených v Dialógu 145. Mám pravdu, alebo je to moje vlastné 

túžobné želanie? Nechcem vnucovať žiadne svoje predstavy v tomto ohľade a 

potom tvrdiť, že si to bol Ty, kto ma inšpiroval, aby som to tak cítil. Aká je pravá 

skutočnosť ohľadom tejto situácie? 

Pán Ježiš Kristus: Tvoje pocity, Peter, ohľadom tejto záležitosti sú správne. Je 

krajne naliehavé, aby sme pokračovali vo vedení našich dialógov, aby sme uzavreli 

tento druhý diel. Ako si si všimol v Dialógu 145, bolo tam naznačené, že k záveru 

druhého dielu týchto Dialógov dochádza súčasne so záverom tejto kapitoly alebo 

fázy v súčasnom pokračujúcom posune a s otvorením novej. Nachádzame sa na 

prahu tohto uzatvorenia a otvorenia. Než dôjde k tomuto dôležitému kroku, musia 

sa odohrať isté dôležité udalosti, ktoré určitým spôsobom nadväzujú na dokončenie 

tohto dielu. Ako vieš, keď sa také dokončenia týkajú Nového Zjavenia, zvyčajne 

znamenajú míľnik, ktorý rozlišuje medzi niečím, čo sa uplatňovalo pred jeho 

vytýčením, a niečím novým a odlišným, čo prichádza do platnosti tak, ako si to 

vyžadujú princípy duchovného pokroku. Než však dôjde k uzavretiu 

predchádzajúcej fázy a k otvoreniu novej fázy, vám všetkým, ktorí ste v pozícii 

uznania, prijatia a realizácie všetkého, čo sa týka predchádzajúcej a nasledujúcej 

fázy, je nutné popísať určité informácie, napomáhajúce úspešnému uzavretiu 

jedenej fázy a otvoreniu druhej. Bez takých informácií by sa táto dôležitá udalosť 

nemohla udiať. Všetko a všetkých, čo sú za toto zodpovední, treba uviesť do 

správnej pozície, ktorá by umožnila spustenie tohto dôležitého procesu. 

Takže, ako bolo v týchto Dialógoch uvedené niekoľkokrát, také dôležité udalosti 

nie sú ani nutne registrované, ani nie sú zistiteľné na úrovni vašej vedomej mysle 

alebo v konkrétnych a hmatateľných udalostiach na planéte Nula. Zvyčajne a vo 

väčšine prípadov sa odohrajú najskôr v duchovnom svete a odtiaľ sa šíria do 

všetkých ostatných dimenzií. Potom možno ich dopad cítiť v Zóne Vymiestnenia a 

v určitej obmedzenej miere na planéte Nula. Dopad takých udalostí cítiť skôr na 

vnútornej duchovnej a duševnej úrovni, než na fyzickej alebo environmentálnej. 

Môže sa to tiež odraziť v zmenách správania a postojov, a následne v zmenách 

spôsobu myslenia, cítenia, chcenia, nadväzovania vzťahov, konania, zmýšľania a 

v odlišnom motivovaní, než bolo možné predtým. Navonok by to však mohlo byť 

pokojne tak, že sa nič nezmení. Aspoň nie pre citeľné uvedomenie vašej vedomej 

alebo vonkajšej mysle. Avšak na duchovnej úrovni a vo všetkých ostatných 

svetoch, nie z vašej pseudo-dimenzie, sú také zmeny ohromné. Nakoľko zvestujú 

niečo nové a prevyšujúce všetko, čo bolo zažívané predtým, také zmeny sú 

nanajvýš vítanými udalosťami. Pre sentientné entity v pozitívnom stave neexistuje 
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nič radostnejšie, než mať nepretržité príležitosti zažívať a realizovať všetky také 

zmeny vo svojich zosobnených a individualizovaných životoch. 

Ako vieš, v neživote negatívneho stavu a v ľudskom neživote nie sú také zmeny vo 

väčšine prípadov vôbec vítané. Ako si si vedomý, ich životný štýl je založený na 

princípoch regresie a stagnácie. Byť horší a žiť životom väčších lží a skreslení 

neznamená pokrok, ale regresiu. Súčasne to znamená stagnáciu, pretože v takom 

regresívnom moduse nie je obsiahnuté nič nové a odlišné. V ich prípade sú zmeny 

možné len vtedy, keby sa mali rozhodnúť vzdať sa svojich ziel, lží a skreslení. 

Pokiaľ odmietajú predstavu takých zmien, nemôžu byť progresívni, nezáleží na 

tom, nakoľko sami seba vidia alebo vnímajú tak, že menia spôsob svojho pseudo-

životného štýlu tým, že sa stávajú napríklad horšími a horšími. Túto situáciu 

s entitami v negatívnom stave musíte chápať tak, že sa pohybujú smerom k 

vyčerpaniu všetkých možností, ktoré poskytujú ich zlám, lžiam a skresleniam 

možnosť ich manifestácie, ilustrácie a demonštrácie v ich osobnom a 

individualizovanom neživote. Nič, čo sa pohybuje smerom, ktorý je v skutočnosti 

slepou uličkou, nemožno považovať za progresívne. Jedným z dôvodov, prečo sa 

všetci obyvatelia negatívneho stavu tak zúfalo bránia a obávajú akýchkoľvek 

zmien vo svojich pseudo-životoch, je to, že niekde hlboko v sebe cítia, že ich 

neživot je slepá ulička. Preto sa nechcú hýbať. Namiesto toho radšej stagnujú 

v jednom stave, položení, na jednom mieste, atď. Mylne sa domnievajú, že ak sa 

nehýbu, ale stagnujú, v tom prípade je koniec ich pseudo-života v nedohľadne. 

Nanešťastie pre nich, akékoľvek pozitívne zmeny v pozitívnom stave majú 

bolestivý dominový efekt na stagnujúce rozpoloženie ich neživota. Preto sú tým 

faktorom nútení stať sa horšími a byť vo väčších lžiach a skresleniach. To, že sú 

stále viac a viac takí, ich privádza bližšie a bližšie ku koncu neživota negatívneho 

stavu a všetkých negatívnych aspektov ľudského neživota. 

Ako z týchto faktov vidíte, koniec neživota negatívneho stavu a ľudského neživota 

nie je iniciovaný nikým vo sférach týchto neživotov, ale spôsobujú ho pozitívne a 

progresívne zmeny v pozitívnom stave a v Mojom Stvorení vo všeobecnosti. 

V skutočnosti to môžete ponímať tak, že také zmeny sú príčinnými faktormi tohto 

konca. Bez nich by nedošlo k žiadnemu koncu. Takže progresívny spôsob celého 

pravého života v pozitívnom stave umožňuje, aby sa uskutočnil tento koniec. Ako 

z týchto faktov vidíte, dochádza tu k diametrálne opačnému, synchrónnemu a 

simultánnemu chodu udalostí. Tak ako nastáva nepretržitý duchovný pokrok 

v pozitívnom stave, presne v tom istom čase/stave dochádza k nepretržitému 

duchovnému úpadku v negatívnom stave. Čím viac pokroku v jednom, tým viac 

úpadku v druhom. Rozdielom medzi týmito dvoma je fakt, že zatiaľ čo 

v pozitívnom stave je duchovný pokrok večne pokračujúci proces, ktorý naveky 

nikdy nedospeje do svojho konca, v negatívnom stave je to dočasný a prechodný 

proces, končiaci v slepej uličke. Preto, čím viac pokroku a zmien sa deje 

v pozitívnom stave, tým bližšie na dosah je koniec negatívneho stavu. A toto je to, 

proti čomu tak energicky bojujú a čomu tak vzdorujú všetci členovia negatívneho 
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stavu. Jediným problémom, ktorý majú v tomto ohľade, je to, že čím viac bojujú a 

vzdorujú, tým viac sa blížia na koniec slepej uličky. 

Ako ovplyvňuje táto situácia vás, Mojich pravých predstaviteľov na planéte Nula? 

Tu ide o vašu ochotu zmeniť sa alebo nasledovať cestu neustáleho duchovného 

pokroku, vyhýbajúc sa za každú cenu svojej neochote zmeniť sa. Pokiaľ sa bránite 

alebo nie ste ochotní zmeniť sa alebo nasledovať cestu duchovného pokroku, 

podporujete neživot negatívneho stavu a ľudský neživot. Tým bránite ich 

rýchlejšiemu ukončeniu a súčasne prispievate k zbytočnému predlžovaniu ich 

neživotov. Ako viete, ľudský neživot bol štruktúrovaný takým spôsobom, aby 

ľuďom veľmi sťažil, aby sa zmenili, nech majú akýkoľvek spôsob životného štýlu. 

Koniec koncov, pretože máte vo svojom individuálnom štrukturálnom zložení túto 

ľudskú prirodzenosť, ste náchylní prejavovať tie isté črty, charakteristické rysy a 

postoje ako všetci ostatní ľudia. Medzi vami a všetkými ostatnými ľuďmi je ten 

rozdiel, že z Môjho Nového Zjavenia o tejto situácii viete, zatiaľ čo všetci ostatní 

ľudia si neuvedomujú, že je to tak. Pre vás teda neexistuje žiadne ospravedlnenie, 

keby ste mali zistiť, že sa bránite zmenám vo svojich vlastných zosobnených a 

individualizovaných životoch v zmysle zmien v pozitívnom stave. Tým, že 

umožníte, aby došlo k takým zmenám vo vašich vlastných životoch, podstatne 

prispievate k ukončeniu neživota negatívneho stavu a jeho ľudského neživota. 

Problémom všetkých kníh a zvitkov, ktoré boli doposiaľ napísané o duchovných 

záležitostiach a o hierarchii duchovnej organizácie, s výnimkou kníh Môjho 

Nového Zjavenia, je to, že v priebehu histórie ich písania, po prvé, sa používal 

typický ľudský jazyk, a po druhé, že boli napísané z pozície typickej ľudskej 

prirodzenosti. Ten jazyk a tá pozícia majú vo svojej štrukturálnej konštitúcii 

zakorenenú schopnosť vnímať a chápať veci skresleným a fixným, nehybným a 

neprogresívnym spôsobom. Neberú do úvahy možnosť, že by čokoľvek, o čom 

písali, alebo že by spôsob, akým opisovali tieto záležitosti alebo akékoľvek iné 

záležitosti vôbec, mohli byť buď totálne nepravdivé či skreslené, alebo že by 

akékoľvek štrukturálne usporiadanie, ktoré bolo vhodné v dobe ich písania, už viac 

neodrážalo realitu nastolenú potom. Inými slovami, vôbec neberú do úvahy 

možnosť duchovného pokroku a všetkých príslušných zmien, ktoré ho sprevádzajú. 

Preto, keď ľudia čítajú také knihy, myslia si, že v duchovnej ríši je ešte stále všetko 

také isté, aké to bolo v čase takého písania alebo zaznamenávania. Ani na um im 

nepríde, že čokoľvek, čo čítajú, by mohlo byť v najhoršom prípade totálnou lžou, 

alebo v lepšom prípade by to mohlo byť totálnym skreslením pravej reality 

predmetnej záležitosti. Okrem toho im ani na um nepríde, že všetko sa pred dávnou 

dobou/stavom mohlo zmeniť. Predpokladajú, že od doby, keď boli také informácie 

zaznamenané alebo zapísané, sa nič nezmenilo. 

Vezmite si napríklad početné knihy (alebo zvitky), z ktorých niektoré boli uvedené 

v Dialógu 145. Alebo vezmite si napríklad takzvané náboženské sväté knihy 

(kresťanskú Bibliu, islamský Korán, rôzne indické sväté knihy a iné). Všetky sa 

tým či oným spôsobom zaoberajú záležitosťami takzvanej duchovnosti a hierarchie 
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duchovnej organizácie. Samotným svojím obsahom, svojím tvrdením, že boli 

inšpirované, alebo dokonca že ich diktoval Boh alebo božské, zaujímajú pozíciu, že 

nakoľko všetky obsahujú Božie Slovo, nemožno v nich nič zmeniť a všetko, čo 

opisujú alebo o čom hovoria, má absolútnu, nezmeniteľnú a nemodifikovateľnú 

večnú platnosť a všetky veci budú vždy presne také isté, ako je to napísané v tých 

knihách. Vo svojom falošnom ponímaní predpokladajú, že Boh je stále taký istý, a 

preto nemožno ohľadom ničoho nič meniť. Takto boli nastolené všetky skreslenia a 

lži negatívneho stavu a takto sú až do samotného tohto okamihu nepretržite 

propagované. Pre negatívny stav je veľmi prospešné mať takúto predstavu a 

vnímanie a udržiavať ich vo svojej doméne a u väčšiny ľudí pokiaľ možno ad 

infinitum. Nič neteší negatívny stav viac než prehlasovať, že Boh sa vôbec nemení, 

a že preto nemožno nič zmeniť ani v štrukturálnej konštitúcii Stvorenia a 

v hierarchii duchovnej organizácie. Ak je to tak, potom neexistuje nič také ako 

duchovný pokrok, a preto nie je vôbec treba, aby došlo v životoch akýchkoľvek 

sentientných entít k akýmkoľvek zmenám. Takto je negatívny stav schopný 

zvečňovať svoj neživot, mysliac si, že keby mohol, nakoľko je to len možné, 

udržiavať medzi všetkými svojimi nasledovníkmi túto falošnú vieru, v tom prípade 

by mohol trvať naveky. 

Jedným z mnohých dôvodov, prečo bolo poskytnuté Moje Nové Zjavenie, bolo 

rozptýlenie tejto nehanebnej lži. Nič nie je ďalej od pravdy než táto lož. Samotná 

Absolútna Prirodzenosť JA SOM, KTORÝ/KTORÁ SOM (Boha — Pána Ježiša 

Krista) pozostáva, medzi mnohými inými nekonečnými množstvami ďalších vecí, 

z neustálych progresívnych a absolútnych zmien. Aj keď sa v Mojej Absolútnej 

Prirodzenosti nachádzajú všetky možné zmeny od večnosti do večnosti, faktorom 

dynamiky obsahovania všetkých týchto zmien Som v stave a procese neustálej 

zmeny. Ak vo Mne tkvejú všetky nekonečné a nevyčerpateľné počty zmien, ak 

Moja Prirodzenosť pozostáva, medzi mnohým iným, z nich všetkých, potom Som 

logicky povedané Sám/Sama v Sebe, Sám/Sama od Seba, Sám/Sama zo Seba a 

Sám/Sama Osebe Absolútnou Zmenou. Kvôli faktu, že Moje Stvorenie a všetky 

sentientné entity odrážajú vo svojom relatívnom stave túto Prirodzenosť, nemôžu 

byť štruktúrované žiadnym iným spôsobom než podľa tejto Prirodzenosti. Sú teda 

do večnosti v modalite nepretržitých zmien a pokroku. 

Ako by ste ponímali najdôležitejší termín ,JA SOM, KTORÝ/KTORÁ SOM‘? Aká 

dynamika je zapustená do tohto termínu? Logicky povedané, jednoduchým 

vyslovením slov ,ja som‘ vytvárate predstavu pohybu. Povedať to znamená byť 

v stave a procese nepretržitého pohybu. Inak by ste boli mŕtvi. Povaha samotného 

pohybu, ako sa pohybuje dopredu a ďalej, je sama osebe zmenou a napredovaním. 

Keby to tak nebolo, nikto by nikdy nemohol vymyslieť, ba ani povedať slová ,ja 

som‘. Okrem toho, povedať slová ,JA SOM, KTORÝ/KTORÁ SOM‘, a v dôsledku 

toho vaša schopnosť povedať si, že aj ,vy ste, ktorí/ktoré ste‘, znamená do večnosti 

predlžovať vaše dynamické prejavovanie sa progresívnym spôsobom. Dôvod, 

prečo je to predlžované do večnosti, je ten, že ,ja som, ktorý/ktorá som‘ — vo 
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vašom prípade, relatívne k Môjmu Absolútnemu ,JA SOM, KTORÝ/KTORÁ 

SOM‘ — má nekonečne odlišnú, jedinečnú a neopakovateľnú prirodzenosť, ktorá 

je v procese zmeny svojím vlastným jedinečným, odlišným a neopakovateľným 

spôsobom ako niekto, kto je taký, aký/aká je. Odrážajúc vo svojej prirodzenosti 

obsah idey prvku, ktorý bol prenesený na ,ja som‘ a ktorý umožnil tomu ,ja som‘ 

stať sa ,ktorý/ktorá som‘ a ktorý s jeho ideou obsahuje všetky potrebné a nutné 

zmeny do večnosti, vaše ,ja som ktorý/ktorá som‘ nemôže byť ničím iným než 

modusom nepretržitej progresívnej a večnej zmeny. Čo myslíte, ako inak by ste 

mohli chápať vyhlásenie, že sentientné entity boli stvorené na Moju podobu a 

obraz? Toto je v skutočnosti to, o čom je Moja podoba a obraz — okrem 

nekonečného množstva ďalších vecí. 

Z hore uvedenej diskusie môžete postrehnúť, ako začalo byť nebezpečné, najmä za 

súčasne existujúcej duchovnej situácie, brať do úvahy čokoľvek vôbec, čo je 

obsiahnuté v doslovnom zmysle takých kníh a zvitkov (ako bolo uvedené vyššie a 

v Dialógu 145). Ako si pamätáte, alebo ako si nepamätáte z Veľkej Knihy, bolo 

tam uvedené, že doslovný zmysel Biblie je napríklad nahradený doslovným 

zmyslom Môjho Nového Zjavenia. Zatiaľ čo doslovný zmysel Biblie bol napísaný 

v zdaniach pravdy, ale nie v skutočnej pravde samotnej (ako to už bolo zjavené cez 

Swedenborga), a preto neobsahuje žiadnu skutočnú pravdu; doslovný zmysel 

Môjho Nového Zjavenia neobsahuje nič iné než pravdu a len skutočnú pravdu v jej 

nemaskovanej prirodzenosti. Preto, ako vám bolo uvedené v jednom zo skorších 

Dialógov, čítať Bibliu za súčasne existujúcej duchovnej situácie, ak vezmete do 

úvahy len jej doslovný význam, môže byť veľmi nebezpečné pre vaše duchovné a 

duševné zdravie. Tento záver sa plne týka v ešte väčšej miere všetkých ostatných 

takzvaných svätých kníh, alebo kníh a zvitkov, ktoré boli spomenuté v Dialógu 

145. Žiadna z nich neobsahuje nič hodnotné pre vás alebo pre čokoľvek, čo by 

mohlo odrážať súčasnú duchovnú a hierarchickú situáciu v duchovnom svete alebo 

v akomkoľvek svete vôbec. Majú snáď akúsi historickú hodnotu v tom, že ukazujú, 

ako môžu byť vytvárané lži a skreslenia a ako ich možno samozrejme považovať 

za skutočnú pravdu. Okrem toho môžu odrážať niektoré aspekty hierarchie 

duchovnej organizácie, aj keď skresleným spôsobom, aká existovala buď v čase ich 

zaznamenávania, alebo mnoho tisícročí predtým. Avšak z hľadiska súčasne 

existujúcich duchovných potrieb, v rámci pokračujúceho duchovného posunu, 

nielenže skutočne nemajú žiadnu hodnotu, no mohli by byť pre vás veľmi 

nebezpečné, pretože by mohli do vašej mysle implantovať niektoré veľmi lživé a 

nevhodné idey, ktoré by mohli brániť vášmu vlastnému duchovnému pokroku a 

zmene. 

Negatívny stav vie veľmi dobre, ako vám zabrnkať na vašu ľudskú zvedavosť. 

Počas čítania takých kníh môže do vašej mysle veľmi ľahko implantovať všemožné 

pochybnosti napríklad o obsahu Môjho Nového Zjavenia a vnuknúť vám nechcenú 

myšlienku, že možno, len možno, to, čo tieto knihy obsahujú, by mohla byť 

pravda. Je to veľmi pekná pasca. Bol tu nastavený stav pokušenia, ktorý môže 
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veľmi nepríjemne a bolestivo skomplikovať váš život. Aby Som vás varoval, že sa 

môže a smie stať čosi také, zjavujem všetky tieto fakty na platforme týchto 

Dialógov. Ako viete, jednou z mnohých funkcií a rolí týchto Dialógov je 

sprístupniť vám všetky tieto fakty. Od tohto okamihu je úplne na vás, či si dáte 

alebo nedáte pozor. Nezabúdajte však na svoju zodpovednosť a povinnosť skladať 

účty v tomto ohľade. Ako viete, ak vám je poskytnuté poznanie týchto faktov alebo 

akýchkoľvek iných dôležitých faktov, existujú dôležité dôvody, prečo je vám také 

poznanie vôbec dané. To, že máte také poznanie, vás činí zodpovednými a 

povinnými skladať účty za spôsob, akým to poznanie použijete alebo nepoužijete, 

alebo uplatníte či neuplatníte. Toto je logický dôsledok akéhokoľvek takého 

usporiadania. Na základe faktora, že máte také poznanie, ste s tým súhlasili. Inak 

by ste ho nemali. Každý, kto dostane a číta tieto Dialógy, úplne súčasne preberá 

plnú zodpovednosť a povinnosť skladať účty za čokoľvek, čo bude alebo nebude 

robiť s tým, čo je obsiahnuté v týchto Dialógoch alebo v Mojom Novom Zjavení 

vo všeobecnosti. 

Povedzte Mi, prosím vás, aký by bol dôvod zjaviť vám všetky tieto dôležité 

duchovné záležitosti, ak nie to, aby ste ich prijali a realizovali? Len uspokojenie 

vašej zvedavosti? Všetko, čo prichádza odo Mňa, má dôležitý, rozhodujúci, 

osudový a životodarný účel a nemôže to byť len predmetom napĺňania potrieb 

vašej čírej zvedavosti. Ako vieš, Peter, v minulosti si niekoľko ľudí objednalo 

knihy Nového Zjavenia. Jedným z dôvodov, prečo si o tých ľuďoch už nikdy viac 

nepočul, je to, že ich hlavným motivačným a intenčným faktorom bolo uspokojenie 

ich čírej zvedavosti. Každý, kto pristupuje k čítaniu čohokoľvek, čo je obsiahnuté 

v knihách Nového Zjavenia, s takými nevhodnými úmyslami a motiváciami, 

nielenže nemôže mať osoh z ničoho, čo je v nich obsiahnuté, no dostáva ho/ju to 

do pozície odmietania vierohodnosti alebo pravdivosti Môjho Nového Zjavenia. 

Pretože Nové Zjavenie obsahuje Moje Slovo, odmietať ho znamená odmietať Mňa. 

Takým odmietaním sa odmietajúci jedinec uvádza do duchovne veľmi nebezpečnej 

situácie, ktorá na neho/ňu uvaľuje všetky nepríjemné dôsledky, výsledky a 

následky takého odmietnutia. 

Peter: Veľmi oceňujem toto aktuálne varovanie. Súc v ľudskej koži, je príliš ľahké 

upadnúť do pokušenia tohto charakteru. Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoje Slová. 

Pán Ježiš Kristus: Je Mi potešením, Peter. Ako teda vidíš, ľudská prirodzenosť, 

ako aj prirodzenosť všetkých v negatívnom stave je zakorenená v strnulosti, 

nepružnosti, stagnácii, uniformite, nemennosti, nepokrokovosti a v podobných 

rysoch, ktoré sú základom samotného ich neživota. Tieto rysy sú aplikovateľné 

najmä, zvlášť a hlavne na ich náboženské, duchovné (pseudo-duchovné), 

filozofické, etické, spoločenské, sexuálne a podobné názory a chápanie. Rysy tohto 

charakteru prestupujú všetkými aspektmi ich životov a očakávaní. Môžu zachádzať 

do tak smiešnych aplikácií, ako je napríklad formálna úprava písaného alebo 

tlačeného textu v týchto Dialógoch. Niektorí čitatelia týchto Dialógov si všimli, že 

v Druhom diele týchto Dialógov sú otázky, ktoré kladú ostatní, napísané kurzívou. 
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V minulosti to tak nebolo. Preto by títo čitatelia radi videli v tomto ohľade zhodu a 

chceli by ich mať všetky písané buď kurzívou, alebo bez kurzívy. Alebo ich irituje 

ťažkopádnosť štruktúry niektorých viet (angličtiny) a niektoré chyby a núti ich to 

zmeniť ich, aby vyhovovali ich očakávaniam, založeným na formálnych 

požiadavkách ich angličtiny alebo na tom, čo ich učili. Znovu, strnulo lipnúc na 

takých požiadavkách. 

Nuž, z našej strany to veľmi často robíme zámerne, aby sme videli, čo má pre vás 

význam. Je pre vás dôležitejšie lipnúť na požiadavkách strnulých a nepružných 

názorov, ktorých by ste sa mohli v tomto ohľade pridŕžať, a na základe toho 

venovať pozornosť len tomu, ako vám je prezentovaný text v týchto Dialógoch, 

alebo je dôležitejšie venovať pozornosť obsahu a významu ideí, ktoré sú v nich 

obsiahnuté? Napadlo niekedy niekoho z vás, že sú snáď redigujúci niekedy 

úmyselne donútení prehliadnuť niektoré chyby, typografiu alebo ťažkopádnosť 

v prezentovanom texte z nejakých dôležitých duchovných dôvodov? A preto by sa 

mali v tej podobe objaviť v konečnej knižnej verzii, nech by vám pripadalo 

akokoľvek trápne, že ste tie chyby zbadali až potom, keď je už príliš neskoro niečo 

s nimi urobiť? Skutočne si myslíte, že existuje niečo také ako náhody? Čo myslíte, 

čo by sa mohlo skrývať za duchovnou potrebou ponechať niektoré z tých omylov, 

chýb alebo ťažkopádnosti v štruktúre viet, alebo ponechať čokoľvek, čo 

nevyhovuje vašim očakávaniam? Môžem vás uistiť, že za takými opomenutiami 

nie sú žiadne náhody. Ak niekoho také opomenutia pohoršia alebo znechutia, a 

preto sa odvráti od čítania Môjho Nového Zjavenia, nevenujúc žiadnu pozornosť 

veľkým duchovným hodnotám obsahu a významu ideí obsiahnutých v týchto 

Dialógoch, v tom prípade taká osoba nie je pripravená vedieť nič, čo sa vám 

prostredníctvom nich oznamuje. V skutočnosti by pre akéhokoľvek takého jedinca 

bolo duchovne nebezpečné pokračovať v ich čítaní. Samozrejme, existuje mnoho 

ďalších dôvodov, prečo nielenže môže k takým opomenutiam dôjsť, no niekedy sú 

dokonca nevyhnutné. Všetky tieto dôvody sú duchovnej povahy. 

Vzhľadom k týmto faktom sa tým z vás, ktorým nebola pridelená rola redigujúcich 

týchto Dialógov, odporúča, aby ste neplytvali svojím časom, energiou a úsilím pri 

pokusoch robiť opravy, nech by boli akékoľvek. Radí sa vám, aby ste venovali 

pozornosť len a len ideám v nich obsiahnutým, a ničomu inému. Plná 

zodpovednosť za redigovanie týchto Dialógov v ich anglickej verzii bola zámerne 

daná Betty Oudalovej a Heather Oudalovej. Nikto iný by sa tým nemal zaoberať. 

Ak z toho či onoho dôvodu niečo počas svojho redigovania opomenú, tak to má 

byť. Naproti tomu, plná zodpovednosť za preklad týchto Dialógov do iných 

jazykov je daná na plecia prekladateľov (Ľudmile Savalieva do ruštiny, Danovi 

Barbovi do španielčiny, Jánovi Bérešovi a Ferovi Kupčihovi do slovenčiny, 

ctihodnému sudcovi Kamilovi Brančíkovi a rev. Dr. Ivanovi D. Franklinovi 

do češtiny). Žiadni iní čitatelia túto zodpovednosť nemajú. 

Dôvod, prečo sa zmieňujeme o takých zdanlivo triviálnych záležitostiach, je dať 

vám príležitosť uchrániť sa od toho, aby ste sa chytili do pasce prevzatia 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Druhý diel 

- 548 - 

zodpovedností, ktorú nemáte, a na druhej strane, aby ste boli uchránení od toho, 

aby ste boli spútaní strnulými a nepružnými pravidlami požiadaviek vašej ľudskej 

prirodzenosti. Je potrebnejšie a potrebnejšie uvedomovať si také fakty, aj keby 

mohli byť niektoré z nich na prvý pohľad považované za triviálne a nedôležité. 

Majte však na pamäti, že ak sa o nich zmieňujem, to znamená, že nemôžu byť 

triviálne alebo bezvýznamné. V Mojich očiach nie je nič triviálne a bezvýznamné. 

Všetko slúži nejakému dobrému účelu, nech prechodný stav alebo charakter toho 

vyzerá akokoľvek. 

Ďalší extrém ľudskej prirodzenosti, ktorý bol predtým zmienený veľakrát, je 

doslovnosť alebo branie všetkého doslovne, najmä v duchovných veciach, v 

podobe, v akej sú prezentované alebo vykreslené, alebo vyobrazené v hore 

spomenutých takzvaných svätých knihách a zvitkoch. Bolo to skutočne tak, ako je 

to opísané v tých knihách a zvitkoch? Alebo to znamená niečo úplne iné? Bolo 

usporiadanie kruhu Môjho Stvorenia skutočne také, ako bolo stručne opísané 

napríklad v Dialógu 145 (keď sme k rôznym spoločnostiam a ich funkciám, rolám 

a úlohám priradili názvy alebo menovky)? 

Ako viete, pri duchovných záležitostiach vždy, keď opisujeme niečo termínmi 

alebo slovami ľudského jazyka, faktorom toho opisu a faktorom použitia takého 

ľudského jazyka spôsobom, aký je jeho charakter, obmedzujeme pravý význam, 

obsah a zmysel prenášaných informácií. Inak povedané, veľmi často ľudský ústny a 

písomný jazyk vo svojom slovníku neobsahuje nič, čo by bolo schopné plne a 

správne odrážať pravú realitu prenášaných informácií — v tomto prípade pravú 

štrukturálnu osnovu kruhu Stvorenia a pravý a vyčerpávajúci význam mien 

pridelených rôznym duchovným spoločnostiam oných čias/stavov. Náš opis by bol 

teda v tomto ohľade veľmi obmedzený, neschopný poskytnúť vám úplnú predstavu 

o tom, aké boli skutočne veci v tom čase/stave. Môžu vám poskytnúť len veľmi 

vzdialené priblíženie ich štruktúry a prirodzenosti alebo toho, aké skutočne boli. 

Problémom takých informácií, aj keď nekompletných a nepresných, je súčasne to, 

ako bolo uvedené vyššie, že na základe samotnej prirodzenosti a štruktúry ľudskej 

mysle by mali ľudia tendenciu všetko, čo je v nich obsiahnuté, prijímať tak, akoby 

to malo absolútnu, večnú a nezmeniteľnú platnosť. Aby sa zabránilo, aby sa to 

dialo na trvalej báze, informácie tejto dôležitej duchovnej povahy boli ľuďom 

poskytované mätúcim spôsobom, zahalené v záhadnosti známej pod názvom 

súvzťažnosti. Samozrejme, tajomstvo interpretácie pravého významu súvzťažností 

bolo pre nich zneprístupnené, aby neznečistili a nedegradovali ich pravý význam 

svojou doslovnosťou a externalizáciou, a aby tým faktorom nezabránili svojej 

spáse. 

Vezmite si napríklad nasledovné vyhlásenie, zaznamenané v Genezis 3:24: ,Tak 

vyhnal človeka; a postavil na východe záhrady Eden cherubínov s ohnivým mečom, 

ktorý sa otáčal na všetky strany, aby strážil cestu k stromu života.‘ Ako by typická 

ľudská myseľ interpretovala zmysel tohto vyhlásenia? Totálne doslovne a externe. 

Predpokladalo by sa, že dvaja ľudia — Adam a Eva — nazývaní človek, bývali 
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v akejsi záhrade Eden a kvôli ich hriechu boli z nej vyhnaní; a že na východe tej 

záhrady boli postavení doslovní cherubíni, ktorí mali doslovný ohnivý meč, ktorý 

sa otáčal na všetky strany; a že v záhrade Eden sa nachádzal akýsi tajomný strom 

života, ktorý bolo treba strážiť, aby sa človek k nemu nemohol priblížiť. Toto je 

bežné chápanie, ktorého sa pridŕža väčšina ľudí, ktorí niekedy ten text čítali. 

Aká pravá realita alebo význam sa však ukrýva za týmto vyobrazením? Je tu 

opísané preskupenie hierarchie duchovnej organizácie v kruhu Stvorenia, ktoré 

bolo podnietené rozkolom v štruktúre Stvorenia, ku ktorému došlo v dôsledku 

vynájdenia a aktivácie neživota negatívneho stavu. Aby sa prikročilo k tretej a 

štvrtej fáze, ktorými bolo nastolenie, respektíve manifestácia (prvou a druhou fázou 

bolo vynájdenie, respektíve aktivácia), poskytnúc neživotu negatívneho stavu 

príležitosť, aby dokázal svoje, bolo nutné premiestniť všetkých účastníkov tohto 

procesu z kruhu Stvorenia alebo z pozitívneho stavu, čo tu bolo vykreslené slovami 

,Tak vyhnal človeka‘, a umiestniť ich do úplne inej modality reality (pseudo-

reality). Slovo ,človek‘ znamená fyzickú-vonkajšiu pozíciu tých, ktorí prišli s ideou 

vynájdenia a aktivácie negatívneho stavu, s jeho následným nastolením a 

manifestáciou. 

Postavenie cherubínov na východe záhrady Eden znamená v tejto konotácii 

zavedenie bezpečnostných opatrení a následnú potrebu izolácie a separácie rôznych 

dimenzií Stvorenia v ich vlastnej sfére a atmosfére, aby neboli kontaminované, 

znečistené a otrávené ničím šíriacim sa zo ziel a lží negatívneho stavu. ,Cherubíni‘ 

znamenajú tie spoločnosti v Nebi, ktorým bola určená rola vykonať túto špecifickú 

úlohu a zaviesť bezpečnostné opatrenia. Z Božskej Múdrosti a jej Pravdy, ktorá 

vníma a vidí všetkých a všetko a ktorá je tu reprezentovaná ohnivým mečom, ktorý 

sa otáčal na všetky strany (bezpečnostné opatrenia bolo treba umiestniť zo 

všetkých strán), boli schopní úspešne ich úlohu uskutočniť. To, že boli postavení 

na východe záhrady Eden, znamená, že to urobili mocou Mojej Absolútnej Božskej 

Lásky prostredníctvom Mojej Absolútnej Božskej Múdrosti, ktoré tu súvzťažia 

s východom. Aj keď záhrade Eden je priradený význam bytia v pozitívnom stave 

alebo v Nebi, jej pravý význam spočíva v niečom inom. Záhrada Eden znamená 

v skutočnosti ohromné vedomosti a ich pravdu a múdrosť, nahromadené a 

sprístupnené všetkým tým, ktorí obývali kruh Stvorenia. 

Ako viete, je povedané, že uprostred záhrady Eden bol zasadený strom života. 

Pretože bol uprostred záhrady a všetko ostatné bolo okolo neho alebo v jeho 

blízkosti, prístup k nemu nebol hocikomu k dispozícii. V slovách ,strom života‘ je 

obsiahnuté hlboké duchovné tajomstvo. Týka sa to predtým zmieneného 

nepomenovateľného a nepochopiteľného Absolútneho Jadra Mojej Absolútnej 

Prirodzenosti, ktoré je pravým zdrojom a pôvodcom všetkých a všetkého. Mať 

prístup k tomu Jadru by znamenalo odhalenie tajomstva a prostriedkov, ako učiniť 

nesmrteľnými a večnými výtvory relatívnych sentientných myslí. V skutočnosti to 

znamená, že by relatívne len k relatívnemu mohlo trvať plnoprávne do večnosti, 

naveky, presne takým istým spôsobom a štýlom ako relatívne k Absolútnemu. 
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Ohromné nebezpečenstvo, ktoré sa skrýva vo vlastnení takého prístupu, je úplne 

jasné. Keby mohli vynálezcovia a aktivátori negatívneho stavu prísť na to, ako sa 

dostať k tomu poznaniu, úspešne by neživot negatívneho stavu a následne aj 

ľudský neživot učinili nesmrteľnými a večnými. V tom prípade by však negatívny 

stav a jeho ľudský neživot v ich súčasnej prirodzenosti a kondícii nemohli byť 

nikdy eliminované. A keby sa to mohlo stať, potom by nebolo možné nastoliť ani 

plnosť a kompletnosť pozitívneho stavu. 

Aby Som zabránil, aby sa to niekedy stalo, boli učinené opatrenia, aby bola sféra a 

atmosféra stromu života — Moje Absolútne Jadro — chránená, aby nemohol nikto 

mimovoľne objaviť, ako sa dostať k tajomstvu procesu, ako učiniť niečo/niekoho 

nesmrteľným a večným. Dovoľte Mi, aby Som vám niečo povedal: 

Existoval/existuje spôsob, ako odhaliť to tajomstvo dokonca aj pre relatívnu 

sentientnú myseľ. Koniec koncov, tá myseľ je plným odzrkadlením — vo svojom 

relatívnom stave — Mojej Absolútnej Sentientnej Mysle. Obyvatelia kruhu 

Stvorenia, ktorí boli nad Stvorením (obrazne povedané), mali prístup k všetkým 

ostatným poznatkom, s výnimkou tohto jedného. 

Predvídajúc vynájdenie, aktiváciu, nastolenie a manifestáciu neživota negatívneho 

stavu a neskôr ľudského neživota, Moja Božská Prozreteľnosť zabezpečila, aby 

nikto nebol schopný získať to poznanie. Avšak tí, ktorí sa neskôr stali pseudo-

tvorcami, prevýšili všetkých ostatných vo všetkých ohľadoch v dostupnom poznaní 

a vo všetkých ostatných tajomstvách života. Keby im bolo dovolené pokračovať 

v ich úsilí vnútri sféry a atmosféry kruhu Stvorenia a keby neboli vyhnaní 

z pozitívneho stavu, boli by schopní objaviť kľúč, ktorým by mohli odomknúť toto 

tajomstvo a využiť ho, aby negatívny stav a ľudský neživot učinili nesmrteľnými a 

večnými. Keby sa to niekedy stalo, spôsobilo by to nenapraviteľnú škodu celému 

Stvoreniu a Stvorenie by bolo nakoniec ovládnuté negatívnym stavom. 

Aby Som zabránil, aby sa to niekedy stalo, ako bolo uvedené vyššie, boli učinené 

veľmi špeciálne opatrenia, aby naveky nikdy nemohlo dôjsť k ničomu takému. 

Tieto opatrenia sú opísané vo vyššie citovanom verši. Toto je jedným 

z najdôležitejších významov vyhlásenia obsiahnutého v tom verši. Toto je veľmi 

dobrý príklad toho, ako by sa malo na veci pozerať z ich pravej duchovnej 

perspektívy, a nie v ich doslovnom význame, ktorý je zavádzajúci a mätúci. 

Môžem vás uistiť, že všetko, čo je obsiahnuté v Biblii a v ostatných takzvaných 

svätých knihách, má tú istú štruktúru. Z toho dôvodu nemožno v nich nikdy nič 

brať doslovne. 

Takže, následkom hore uvedeného rozkolu a následného nastolenia podmienok 

opísaných v duchovnom zmysle citovaného biblického verša bolo potrebné úplne 

inak usporiadať hierarchiu duchovnej organizácie, aby odrážala status, ktorý sa 

objavil v dôsledku vynájdenia a aktivácie negatívneho stavu. Bývalé usporiadanie, 

ktoré bolo stručne a nepresne opísané v Dialógu 145, si nemohlo zachovať tú istú 

štruktúru a dynamiku. Nová situácia, ktorá sa objavila, si vyžadovala 
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reštrukturalizáciu všetkých a všetkého, čo bolo vhodné do toho bodu, a v procese 

tejto reštrukturalizácie potrebovala vziať do úvahy pseudo-bytie a pseudo-

existenciu negatívneho stavu a neskôr ľudského neživota. V tejto novej situácii 

potrebovali všetci členovia tých spoločností predefinovať svoje roly, pozície a 

úlohy, aby sa prispôsobili tejto novej realite. Z ich starej pozície a roly nemohli 

uspieť pri potláčaní vplyvu, kontaminácie, znečistenia a jedu, ktorý bol na nich 

vrhaný čírym samotným pseudo-bytím a pseudo-existenciou negatívneho stavu. 

Z bezpečnostných dôvodov, ktoré boli teraz po prvýkrát zavedené do praxe, boli 

nové opatrenia a nová hierarchia duchovnej organizácie pre každého držané 

v tajnosti a v nedostupnom moduse, s výnimkou členov toho kruhu. Stačí povedať, 

že tie opatrenia boli schopné držať jedovatý, zamorujúci a kontaminujúci vplyv 

negatívneho stavu mimo pozitívneho stavu. 

Ako prebiehal proces vývoja života v pozitívnom stave, ako aj proces regresie 

v negatívnom stave a ako boli robené prípravy na Moju osobnú inkarnáciu na 

planétu Nula, bolo treba uskutočniť a zaviesť mnoho ďalších úprav, 

reštrukturalizácií a zmien. Z pozície vášho časového kontinua, v zmysle času, si 

čosi také, ako bola inkarnácia Absolútneho Boha-Stvoriteľa nielen do relatívnych 

podmienok, no aj do samotnej štruktúry negatívneho stavu a do jeho najexternejšej 

pozície — do ľudského neživota — vyžadovalo veľmi dôkladné naplánovanie, 

úpravy, uspôsobenia a zmeny v samotnej Mojej Prirodzenosti. Ako tieto procesy 

pokračovali, každý jeden ich aspekt spôsoboval vo všetkých relatívnych 

sentientných entitách ten istý typ zmien, aké sa odohrávali v Mojej Absolútnej 

Prirodzenosti. Táto nevyhnutnosť zmien aj vo všetkých ostatných plynie z faktu 

absolútnej závislosti Môjho Stvorenia od všetkého, čo sa odohráva vo Mne. Preto, 

keď sú akékoľvek také zmeny a akomodácie v Mojej Prirodzenosti zaregistrované 

vo všetkých sentientných mysliach, aktivujú potrebu ich vlastných akomodácií a 

zmien. Bez súbežnosti s Mojimi Vlastnými Osobnými a Individuálnymi 

akomodáciami a zmenami v tomto ohľade by už viac so Mnou nemohli nadviazať 

vzťah. Bez nich by sa pokúšali nadviazať vzťah s Niekým, Kto už viac nie je taký 

istý. V skutočnosti by to bol niekto, kto už viac neexistuje. Keby ste sa ocitli 

v pozícii, že by ste neboli schopní nadviazať so Mnou vzťah, spôsobilo by to 

totálny a nezvratný zánik vášho osobného a individualizovaného života a stratu 

jedinečnej kvality vašej individuality, ktorá závisí od všetkého, čo sa odohráva vo 

Mne. 

Kvôli faktu, že tieto akomodácie a zmeny prebiehali nepretržite v príprave na Moje 

inkarnovanie sa na planétu Nula, ako k nim dochádzalo, v každom bode svojho 

výskytu pripravovali priaznivé a žiaduce prostriedky pre odohranie sa 

zodpovedajúcich zmien a akomodácií v každej sentientnej entite v pozitívnom 

stave. Súčasne, ako každá jedna sentientná entita prechádzala týmito 

akomodáciami, prispôsobeniami sa a zmenami, nakoľko Stvorenie závisí vo svojej 

funkcii a manifestácii od funkcie sentientných myslí, aj ono podliehalo týmto 

akomodáciám, úpravám a zmenám. Adekvátne sa teda menila aj celá organizačná 
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štruktúra Stvorenia, ako aj hierarchia duchovnej organizácie, aby na žiadnej 

križovatke takých javov nič nezostalo také isté. 

V procese týchto akomodácií, prispôsobení sa a zmien bol zachovávaný 

multivesmírny zákon zvnútra von. Podľa subjektívneho spôsobu vnímania reality, 

ktorý je založený na postupnom a spojitom spôsobe manifestácie a funkcie, sa teda 

začali na úrovni prvého kruhu, ktorý bol umiestnený, obrazne povedané, nad 

Stvorením. Sentientné entity toho kruhu (ktorý bol nezáväzne a nepresne opísaný 

v Dialógu 145) boli vždy prvé, ktoré podstúpili tieto potrebné a nevyhnutné 

akomodácie, prispôsobenia sa a zmeny. Ony dali dobrý ilustračný a demonštračný 

príklad, ako sa mali také zmeny, prispôsobenia sa a úpravy realizovať. Hneď, ako 

ony prešli týmto procesom, všetci ostatní v tej hierarchii nasledovali ich príklad 

v súlade s ich vlastnou individualizovanou a zosobnenou prirodzenosťou. No, a 

v objektívnej modalite vnímania reality, ktorá je modalitou simultánnosti, 

diskrétnosti a synchrónnosti, sa tieto zmeny, prispôsobenia sa a úpravy odohrali vo 

forme ich stavov, nepodliehajúc požiadavkám subjektívneho času. To znamená, 

objektívne povedané, že medzi tými zmenami, prispôsobeniami sa a úpravami, 

ktoré sa odohrávali na úrovni samého prvého kruhu, umiestneného nad Stvorením, 

a medzi tými, ktoré sa odohrávali na všetkých ostatných úrovniach v samotnom 

Stvorení, neuplynul žiaden čas (vo vašom ponímaní času). Subjektívne sa to však 

javilo tak, akoby platila následnosť vo forme postupovania od jednej úrovne 

k druhej. 

Adekvátne zmeny, prispôsobenia sa a úpravy sa odzrkadlili aj na všetkých 

úrovniach Zóny Vymiestnenia a na planéte Nula. Tieto boli úplne nevyhnutné ako 

príprava na Moje inkarnovanie sa do negatívneho stavu a na planétu Nula, aby 

každého, kto sa tam nachádzal, uchránili pred možným večným zničením, ku 

ktorému by došlo na základe čírej prítomnosti Mojej Absolútne Pozitívnej, 

Milujúcej, Múdrej a Dobrej Prirodzenosti, neznesiteľnej pre nikoho v negatívnom 

stave a v ľudskom neživote. Obrazné vykreslenie týchto nevyhnutných príprav a 

následných prispôsobení sa, akomodácií a zmien môžete nájsť v príbehu Jána 

Krstiteľa. Bol poslaný predo Mnou, aby ich pripravil na Môj príchod do neživota 

negatívneho stavu a do ľudského neživota. O tajomstve Jána Krstiteľa sme už 

diskutovali v jednom z predchádzajúcich Dialógov. Nie je nutné to opäť opakovať. 

Len sme chceli uviesť do vašej pozornosti, že fakt tejto prípravy a následných 

zmien, akomodácií a prispôsobení sa bol zaregistrovaný aj vo vnútornom, 

duchovnom zmysle kresťanskej Biblie. 

Počas Môjho prebývania na planéte Nula, ako aj na všetkých ostatných úrovniach 

Zóny Vymiestnenia a inde bola zavedená úplne iná situácia, ktorá si vyžadovala 

nastolenie úplne odlišnej hierarchickej štruktúry duchovnej organizácie v celom 

bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii. Ešte raz, táto situácia si 

vyžadovala veľmi špecifický typ akomodácií, prispôsobení sa a zmien, ktoré by 

odrážali nezvyčajnú situáciu, ktorá nastala v samotnej štruktúre Stvorenia, Zóny 

Vymiestnenia a na planéte Nula. Táto nezvyčajná situácia bola výsledkom toho, že 
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Moje Božské bolo učinené ľudským. Do toho momentu nikto nič toho charakteru 

nikdy nezažil. Kvôli tejto úplne novej, odlišnej a nezvyčajnej situácii, ktorú Som 

aktivoval tým, že Som učinil Svoje Božské ľudským, bolo nutné zaviesť hlboké 

akomodácie, prispôsobenia sa a zmeny vo všetkých sentientných mysliach a 

v štruktúre samotného Stvorenia, ako aj v štruktúre Zóny Vymiestnenia. Úplne 

všetky zmeny, ktoré sa diali do toho momentu, to je jedno kedy a kde alebo v akom 

stave, kondícii a procese, sa odohrávali na úrovni duchovnej mysle každého, 

s následným dopadom na úroveň vnútornej mysle a potom na úroveň vonkajšej 

mysle. 

Ďalšie zmeny, akomodácie a prispôsobenia sa boli zahájené počas Mojej návštevy 

všetkých Pekiel a počas uväznenia pseudo-tvorcov. Je jasné, že tento akt 

kompletne a úplne reštrukturalizoval celú hierarchiu duchovnej, ako aj pseudo-

duchovnej organizácie. V dôsledku toho nemohlo zostať nič také isté. Počas Môjho 

zmŕtvychvstania a po Mojom odchode z planéty Nula vznikol a začal existovať 

úplne odlišný duchovný stav, ktorý si vyžadoval úplne nové a odlišné zmeny, 

akomodácie a prispôsobenia sa všetkých a všetkého. Začal sa proces zmeny Môjho 

ľudského na Božské. Samotný ten proces, ako pokračoval, spôsobil hlboké zmeny 

a reštrukturalizáciu všetkých aspektov Môjho Stvorenia a všetkých sentientných 

myslí, s následnou úplnou a kompletnou reštrukturalizáciou hierarchie duchovnej 

organizácie na všetkých úrovniach Stvorenia a pseudo-stvorenia. Proces zmeny 

Môjho ľudského na Božské trval z hľadiska časopriestorového kontinua istú dobu. 

Len čo bol proces tohto zbožšťovania a absolutizácie dokončený, ako viete, viedol 

k získaniu Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti. Trvalé nastolenie Mojej Novej 

Absolútnej Prirodzenosti spôsobilo najrevolučnejšie zmeny, prispôsobenia sa a 

akomodácie po celom Mojom Stvorení a pseudo-stvorení a vo všetkých 

sentientných entitách v bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii. 

Ako teda zo všetkého hore uvedeného jasne vidíte, nič už nie je naveky také isté. A 

môžem vás uistiť, že ani v budúcnosti nebude nikdy nič také isté. Pripravte sa na 

tieto fakty! Budete to potrebovať. A toto je všetko, o čom sme potrebovali hovoriť 

na platforme tohto Dialógu. Teraz, Peter, choď a oddýchni si a porob si nejaké iné 

veci. 

Peter: Urobím, ako navrhuješ. Ďakujem Ti veľmi pekne za tento Dialóg. 
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Sto Štyridsiaty Siedmy Dialóg 

7. júna 2000 

Peter: Mám dojem, že by Si chcel pokračovať a uviesť do našej pozornosti nejaké 

ďalšie záležitosti týkajúce sa tém, o ktorých sme diskutovali v dvoch predošlých 

Dialógoch (145 a146). Mám pravdu? Alebo je niečo iné, o čom Si myslíš, že by 

bolo užitočné dnes sa o to s nami podeliť? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, máš pravdu. Ako si si všimol, v posledných pár 

Dialógoch sme opakovali niečo, čo bolo predtým v niektorých skorších Dialógoch 

uvedené niekoľkokrát. Týka sa to potreby Mojich predstaviteľov na planéte Nula 

dôkladne prehodnotiť a predefinovať množstvo duchovných, ako aj neduchovných 

pojmov, ktorých sa doposiaľ pridŕžajú. Išlo o to, že mnohé také pojmy a to, čo 

skutočne znamenajú a označujú, by nemuselo byť správne alebo ich ponímanie 

bolo skreslené alebo nesprávne pochopené. Išlo tiež o to, že aby sme pokračovali 

ďalším krokom v našom úsilí priviesť neživot negatívneho stavu a jeho ľudský 

život k záveru, je absolútne nevyhnutné napraviť veci, ktoré boli pokazené. Alebo 

napraviť v tomto ohľade všetky nevhodné, alebo dokonca nepravdivé ponímania 

každého jedného pojmu, ktorý je dôležitý pri správnom chápaní a vnímaní 

duchovných faktov pravého života. Niekoľkokrát bolo zdôraznené, že ak sa 

ktokoľvek z vás pridŕža takého nesprávneho chápania, tým faktorom mimovoľne 

podporuje vec negatívneho stavu. V tom prípade však negatívny stav a všetko, čo 

sa ho týka, nemožno eliminovať. 

Druhým bodom, ktorý bol zdôraznený, bolo to, že niektoré udalosti historického 

smeru vývoja Stvorenia a všetkých jeho sentientných entít, ako aj pseudo-

stvorenia, vnímanie a chápanie toho, ako sa skutočne udiali a čo ich dianie 

skutočne znamenalo, bolo takisto pokrivené alebo úplne sfalšované. Toto je dôvod, 

prečo z času na čas do týchto Dialógov zahrnujeme niektoré vysvetlenia tých 

historických udalostí. Dôležitosť ich správneho chápania a prečo sa potrebovali 

udiať tak, ako sa udiali, sa priamo týka procesu eliminácie negatívneho stavu a jeho 

ľudského neživota. Lebo ak také udalosti hodnotíte z nesprávnej perspektívy a ak 

veríte v pravdivosť toho, čo o nich tvrdia ľudskí historici, potom v tom prípade, 

ešte raz, žijete v skresleniach a lžiach. Za tých podmienok nemožno vykonať nič 

konštruktívne ohľadom ničoho, čo sa týka negatívneho stavu a jeho ľudského 

neživota. 

Ako vám bolo povedané predtým, a v tomto momente sa to veľmi naliehavo 

zdôrazňuje, súčasný stav duchovných záležitostí a charakter a požiadavka 

súčasného pokračujúceho posunu a jeho súčasná fáza si vyžadujú viac než 

ktorékoľvek iné kroky a fázy, aby sa uskutočňovali tieto opravy a aby bolo všetko, 

čo je rozhodujúce a životne dôležité pre proces eliminácie negatívneho stavu a jeho 

ľudského života, uvedené do správnej a náležitej perspektívy. Vy ako Moji praví 

predstavitelia na planéte Nula ste nositeľmi a realizátormi tejto požiadavky. Preto 
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ste uvedení do pozície vykonávania všetkých takých náprav a získavania všetkých 

takých správnych perspektív ohľadom všetkého, čo je rozhodujúce a životne 

dôležité pre toto ukončenie alebo elimináciu. Hoci väčšina ľudstva nebude v tomto 

čase schopná uskutočniť také korekcie a nápravy, na to, aby sa dosiahol tento 

nanajvýš želateľný cieľ, potrebuje poznať všetky tieto veci a nadobudnúť všetky 

správne predstavy o takých duchovných pojmoch a historických udalostiach len 

istý stanovený počet ľudí. Títo jednotliví ľudia budú na základe ich náležitého a 

správneho poznania ohľadom všetkých týchto vecí a záležitostí pripravovať 

vhodné podmienky na planéte Nula a inde v neživote negatívneho stavu, ktoré 

dovedú všetkých ostatných k tomu, aby uskutočnili svoje vlastné korekcie a 

nápravy v tomto i v akomkoľvek inom ohľade. 

V tomto čase vás môžem uistiť, že týmito ľuďmi sú všetci tí, a len tí, ktorí čítajú, 

prijímajú a aplikujú všetky princípy a idey Môjho Nového Zjavenia, ako aj všetci 

tí, ktorí ich budú čítať, prijímať a aplikovať v budúcnosti, ktorých volám Moji 

praví predstavitelia. Ste to teda vy, kto je v tejto pozícii. Vám poskytujem všetky 

tieto dôležité informácie vo všetkých knihách Môjho Nového Zjavenia, a najmä 

v týchto Dialógoch. Tieto Dialógy môžete považovať za vrcholnú fázu alebo 

vyvrcholenie Môjho Nového Zjavenia, ktoré uzatvára alebo ukončuje všetko, čo sa 

týka zjavenia potrebného pre tieto časy a podmienky. Kvôli tejto kľúčovej role, 

ktorú hrajú tieto Dialógy, medzi mnohými inými dôležitými duchovnými vecami, 

tieto Dialógy obsahujú väčšinu takého potrebného zjavenia týkajúceho sa 

naprávania tých vecí, ktoré boli pokazené, najmä a zvlášť v oblasti náležitého a 

správneho ponímania všetkých duchovných ideí, predstáv, termínov, pojmov, atď., 

a niektorých dôležitých historických udalostí. Súčasne bolo neustále, koldokola 

potrebné zdôrazňovať, že to, čo bolo správne a vhodné včera, nemusí byť vhodné a 

správne dnes, a to, čo je správne a vhodné dnes, nemusí byť také zajtra. Bolo to 

treba zdôrazňovať, aby vás to dostalo do pozície, v ktorej by ste sa uchránili pred 

tým, aby ste sa chytili do pasce negatívneho stavu a ľudských tendencií byť strnulí, 

stagnujúci, nepružní, nemenní, nemodifikovateľní, neprogresívni a neochotní 

pripustiť, že veci nemusia byť také, aké sa vám zdajú byť alebo ako vyzerajú. 

Veľmi dobré príklady takej neustálej potreby zmien, akomodácií a prispôsobení sa 

boli načrtnuté v dvoch predošlých Dialógoch. Vezmite si napríklad faktor Mojej 

Absolútnej Novej Prirodzenosti. Čo vám hovorí slovo ,Nová‘? Samotný význam 

slova ,nová‘ znamená úplne jasne, dokonca aj v ľudskej obmedzenej a 

obmedzujúcej mysli, že nič už nie je také, aké to bolo. Ak to už nie je také, aké to 

bolo, v tom prípade všetko, čo existovalo pred získaním a nastolením Mojej 

Absolútnej Novej Prirodzenosti, už viac nemožno uplatňovať. Toto platí najmä o 

štrukturálnej hierarchii duchovnej organizácie a o role, pozícii a úlohe, ktoré mali 

do toho momentu všetky sentientné entity, ako aj o štrukturálnej povahe ich 

sentientných myslí. Zrejme, ak som Ja získal a nastolil Svoju Novú Prirodzenosť 

v absolútnom zmysle, všetko ostatné v hore uvedenej hierarchii duchovnej 
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organizácie nemôže pokračovať vo svojich bývalých spôsoboch, pozíciách a 

funkciách, ako ani vo svojich rolách, úlohách a umiestneniach. 

Dobrý príklad týchto fundamentálnych zmien, akomodácií, modifikácií a 

prispôsobení sa môžete nájsť v špecifickej role, ktorá bola pridelená sentientným 

entitám v prvom kruhu, ktorý bol umiestnený nad Stvorením (obrazne povedané). 

Pamätáte sa na rolu a úlohu, ktorú mali veľmi krátko nato, ako bolo Moje 

Stvorenie posunuté zo svojho stavu do svojho procesu, a tým faktorom sa stalo 

svojou vlastnou realitou aj navonok odo Mňa? Tou rolou bola, medzi mnohým 

iným, ochrana, zmierňovanie a titrácia energií, ktoré neustále vyžarujú z Môjho 

Absolútneho Stavu za účelom ich prerozdelenia na všetky úrovne Môjho Stvorenia, 

aby Stvorenie a všetky ostatné sentientné entity mohli fungovať a plniť si svoj účel, 

kvôli ktorému boli vôbec uvedené do svojho vlastného pohybu. Inými slovami, tie 

sentientné entity v prvom kruhu mali rolu mediátorov medzi Absolútnym a každým 

a všetkým relatívnym. Aby mohli náležite vykonávať tieto dôležité a rozhodujúce 

povinnosti, vybavil Som ich veľmi zvláštnymi a špeciálnymi schopnosťami, 

týkajúcimi sa ich roly mediátorov medzi Absolútnym a relatívnym. Ľudskými 

slovami je úplne nemožné definovať, aké to boli schopnosti. V ľudskom jazyku 

alebo v predstavivosti ľudskej mysle neexistuje nič, čo by vám mohlo čo i len 

vzdialene poskytnúť predstavu o tom, aké to boli schopnosti alebo z čoho 

pozostávali. 

Čo sa však stalo po získaní Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti a potom, ako 

Som sa naveky stal/la Pánom Ježišom Kristom? Ako si pamätáte, obsah a význam 

tých slov odráža, medzi mnohým iným, fakt, že od toho času/stavu Som sa 

stal/stala Svojím Vlastným Mediátorom voči všetkému a voči každému. Inak 

povedané, vďaka tomu, že Som Pán Ježiš Kristus, Som plne a absolútne schopný/á 

zabezpečiť úplne všetky mediácie medzi Svojím Absolútnym Stavom, Procesom a 

Kondíciou, a medzi všetkými relatívnymi stavmi, procesmi a kondíciami. Už viac 

neexistuje žiadna potreba žiadnych ďalších mediátorov, aby vykonávali túto 

dôležitú prácu, ako to bolo predtým. Preto tie sentientné entity a ich príslušné 

spoločnosti (v Dialógu 145 vám bolo nezáväzne poskytnutých deväť mien tých 

spoločností, aj keď ich bolo viac), ktoré mali túto rolu a úlohu, samozrejme, dostali 

nové poverenie a nejakú inú prácu. Jedným všeobecným aspektom tejto novej roly, 

ktorú teraz majú, je pomáhať Mi spolu s členmi Nového Vesmíru v procese 

ukončovania všetkého, čo sa týka neživota negatívneho stavu a ľudského neživota. 

Boli tiež nápomocní — potom, ako získali svoju vlastnú novú prirodzenosť, 

vytvorenú podľa vzoru a prispôsobenú Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti — 

keď Mi pomáhali v procese tvorenia Nového Vesmíru, ako aj pri nepretržitých 

tvorivých snahách, ktoré Moja Nová Prirodzenosť neustále vyžaruje. 

Špecifickú rolu, ktorá bola každému jedincovi z toho kruhu pridelená, nemožno 

zjaviť, pretože je úplne a kompletne individualizovanej a zosobnenej povahy, 

štruktúrovanej v súlade s jedinečnou, nekonečne odlišnou a neopakovateľnou 

kvalitou ich príslušných individualít. Je to medzi Mnou a nimi. Fakticky im boli 
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dané nové mená, ktoré plne odrážajú charakter, štruktúru a dynamiku ich novej 

prirodzenosti. Tie mená sú tak nádherné a nezvyčajné, že ich nikto nemôže 

vysloviť, len Ja a ten jedinec, komu bolo to meno dané. Jeden z dôležitých 

významov vyhlásenia zaznamenaného v Zjavení (Apokalypsa) 2:17 sa týka tejto 

záležitosti (A dám mu biely kameň, a na tom kameni napísané nové meno, ktoré 

nepozná nikto, iba ten, kto ho prijíma). ,Dať mu biely kameň‘ znamená v tejto 

jednotlivej konotácii dať mu/jej úplne novú prirodzenosť. ,A na tom kameni 

napísané nové meno‘ znamená jedinečnú a nekonečne odlišnú kvalitu tej 

prirodzenosti a jeho/jej individuality, ktorej je pridelené také špecifické a vyložene 

individualizované meno, ktoré nemožno dať nikomu inému, okrem toho/tej, kto ho 

dostane. Preto nemôže a nesmie nikto vedieť, čo to meno skutočne znamená, 

pokiaľ on/ona nie je ochotný/á prezradiť niektoré aspekty jeho významu. Avšak nie 

všetky aspekty jeho významu možno komukoľvek oznámiť. Toto platí najmä o 

samotnom jadre tej individuality, ktoré je zaznamenané v centre toho mena 

(obrazne povedané). Tak ako je nepomenovateľné a nepochopiteľné Moje 

Absolútne Jadro, takisto nie je nikým pomenovateľné a pochopiteľné ani jadro 

novej prirodzenosti každého, len ním/ňou samotným/samotnou. Tak ako Ja viem 

v absolútnom zmysle, aké je vlastne to Moje Jadro, tak isto vie o svojom aj každý 

jedinec vo svojej novej prirodzenosti. Nemôže to však vysvetliť nikomu inému. 

Aby ktokoľvek plne pochopil význam a prirodzenosť toho jadra, musel by sa stať 

tým jedincom. Ako viete, také niečo je úplne nemožné. 

Keď už všetky sentientné entity prvého kruhu nad Stvorením (obrazne povedané) 

prešli všetkými zmenami, akomodáciami a prispôsobeniami, ktoré ich dostali do 

úplného súladu s Mojou Absolútnou Novou Prirodzenosťou, a keď už prijali svoje 

nové mená, ktoré odrážali novú rolu, pozíciu a úlohu, ktoré odo Mňa dostali, 

potom mocou Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti pomáhali všetkým ostatným 

na všetkých ostatných úrovniach Stvorenia a v jeho rôznych okruhoch s ich 

vlastnými rozhodujúcimi a životne dôležitými zmenami, akomodáciami a 

prispôsobeniami, zjednodušujúc a spríjemňujúc im dosiahnutie tohto cieľa a 

získanie ich vlastných nových prirodzeností a im odpovedajúcich nových mien. 

Fakticky tým, že prešli týmito zmenami, akomodáciami a prispôsobeniami ako 

prví, vydláždili cestu všetkým ostatným, aby urobili to isté. Z tohto stručného opisu 

jasne vidíte, že nič nemôže v nikom a v ničom zostať také isté potom, ako došlo k 

nanajvýš želateľnému uskutočneniu sa Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti. 

So začiatkom transmisie Môjho Nového Zjavenia a počas jeho transmisie od jej 

počiatku až do tohto dátumu (v skutočnosti až do dneška) — a až dovtedy, dokedy 

bude vhodné ho transmitovať — bolo a bude pridané niečo nové a odlišné k rolám, 

pozíciám a úlohám všetkých zainteresovaných v tejto veci v pozitívnom stave, a 

najmä tým, ktorých som stvoril Ja v dôsledku úplne prvej emanácie v procese tohto 

jednotlivého tvorivého úsilia predtým, ako bolo skutočné Stvorenie presunuté zo 

svojho stavu do svojho procesu (čo sme nazvali imaginárny úplne prvý kruh 

Stvorenia. Nezabúdajte, že proces Stvorenia bol vykonaný vo veľmi špecifických 
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kruhoch.). Táto nová rola sa priamo týka všetkého, čo je obsiahnuté v Mojom 

Novom Zjavení. Oni boli úplne prví, kto realizoval a inkorporoval všetko 

obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení do svojich veľmi individualizovaných a 

zosobnených životov. Aktom takej realizácie a inkorporovania sa zmenili aj kvality 

ich individualít a prirodzenosť a štruktúra ich ,ja som‘, ako aj kvalita ich celkového 

životného štýlu, a tiež sú v procese neustálych zmien. Ešte raz, týmito činmi 

dláždia cestu všetkým ostatným, aby prešli podobným procesom v súlade s ich 

vlastným individuálnym zložením a jedinečnými kvalitami svojich individualít. 

Členovia Nového Vesmíru, pretože boli stvorení zo všetkých aspektov Mojej 

Absolútnej Novej Prirodzenosti, a tým faktorom nemajú vo svojej prirodzenosti nič 

zo starého, ustanovili základ pre všetkých ostatných, a v prvom rade pre sentientné 

entity prvého kruhu, aby nasledovali ich príklad v tomto ohľade. Na tomto základe 

sa všetky také zmeny, akomodácie a prispôsobenia sa, najmä pokiaľ ide o Moje 

Nové Zjavenie (ktoré bolo/je sprístupnené a ktoré pochádza z Mojej Absolútnej 

Novej Prirodzenosti), odohrávajú a budú naďalej odohrávať dovtedy, kým bude 

zaznamenávané alebo kým nebude úplne ukončené Moje Nové Zjavenie, teraz vo 

forme týchto Dialógov. Potom vznikne a začne existovať nová forma a obsah 

zmien, akomodácií a prispôsobení. 

Ako sa všetky tieto zmeny, akomodácie a prispôsobenia prejavovali vo sfére a 

atmosfére Zóny Vymiestnenia a na planéte Nula? Do určitej obmedzenej miery ich 

môžete vyčítať z dejín ľudstva. Koniec koncov, ako viete, všetko, čo sa deje na 

planéte Nula a v ľudskom neživote, bolo odrazom stavu vecí v Zóne Vymiestnenia 

a vo všetkých jej Peklách. Všeobecne povedané, tak ako sa podmienky 

v pozitívnom stave alebo v Mojom pravom Stvorení vo všeobecnosti viac a viac 

zlepšovali — vďaka neustálym progresívnym zmenám, prispôsobeniam sa a 

akomodáciám — paralelným spôsobom sa v tej istej miere tie podmienky 

v doméne negatívneho stavu a v jeho ľudskom neživote viac a viac zhoršovali. 

Tento faktor bol pred istým časom zaznamenaný v úplne prvom Doplnku 

v Koroláriách k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista. Obsah a význam toho 

Doplnku je plne aplikovateľný na súčasnosť, v rámci tohto jednotlivého Dialógu. 

Čo môžete vydedukovať z dejín ľudstva v tomto ohľade? Len sa pozrite na všetko, 

čo sa deje do tohto momentu a čo sa bude diať do konca negatívneho stavu a jeho 

ľudského neživota. Na úsvite zaznamenaných dejín nepretržite prebiehali kruté 

vojny, výboje a invázie barbarov. Jeden národ viedol vojnu proti druhému. 

Krviprelievanie bolo vecou každodenného života (neživota). Rozvraty, revolúcie, 

povstania, vznik najhnusnejších diktatúr, akými boli napríklad fašizmus a 

komunizmus, boli bežným javom. Ako dochádzalo k takzvanému vonkajšiemu 

pokroku v technologickom rozvoji, boli vynájdené a zavedené dômyselnejšie 

ničivé zbrane a prostriedky vedenia vojen, vyvrcholiac v ohavnej prvej a druhej 

svetovej vojne. 
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Všetky tieto udalosti, rozvrat, atď., boli sprevádzané nepretržitými prírodnými a 

technologickými katastrofami, nezvyčajným rázom počasia, zemetraseniami, 

hladomorom, záplavami, požiarmi, zločinmi, vraždami, úchylkami rôzneho druhu, 

atď. To všetko vyvrcholilo vynájdením najničivejších zbraní, aké kedy dejiny 

ľudstva mali — nukleárnymi zariadeniami. Hlavný problém, ktorému v súčasnosti 

ľudstvo čelí, je nezvyčajná vlna terorizmu a takzvaných etnických čistiek, ktorých 

podstatou je extrémna nenávisť, intolerancia a snaha vyhladiť z povrchu zemského 

každého, kto nie je z toho istého etnika; alebo, v náboženských kruhoch, každého, 

kto nie je tej istej viery (napríklad islamský pojem neveriaci). 

Na náboženských a ideologických frontoch existuje tendencia ísť naspäť, opätovne 

nastoliť takzvané staré, dobré časy konzervatívneho, prapôvodného, dogmatického 

a fanatického životného štýlu, odzrkadľujúceho sa v islamskom ťažení, 

v takzvaných novozrodených kresťanoch, obnove neofašizmu, neokomunizmu a 

všemožných ďalších neo-čohosi. Také snahy sú veľmi často vyvíjané pod maskou 

služby Bohu, ktorý od ľudí žiada, aby boli takí, ako im je prikazované; alebo pod 

maskou takzvaného hnutia new age, ktoré prijíma slovo ,nový‘ (new), ktoré však 

vo svojej ideologickej doktríne slúži k zachovaniu starého, no z trochu inej 

perspektívy. 

Ak sa pozorne pozriete na vyššie opísaný vývoj na planéte Nula, môžete usúdiť, po 

prvé, že situácia v Zóne Vymiestnenia a v jej Peklách sa v tomto ohľade 

exponenciálne zhoršovala, a po druhé, že charakter všetkých tých udalostí má len 

regresívny modus — neustále zhoršovanie sa všetkého. V tomto zmysle niečomu, 

čo má regresívny modus alebo v čom sú také podmienky, že sa tam všetko neustále 

zhoršuje, nemôžete dosť dobre pripísať niečo pozitívne a dobré alebo nejaké 

skutočné zmeny, akomodácie a prispôsobenia sa. Skutočný pokrok možno pripísať 

len čomusi, čo sa neustále zlepšuje. Dôvodom, prečo existuje v doméne 

negatívneho stavu a v ľudskom neživote taká nezvyčajná regresívna situácia, je to, 

že ako sa viac a viac prejavujú dôsledky nastolenia Mojej Absolútnej Novej 

Prirodzenosti a ako sú čím ďalej tým jasnejšie a skutočnejšie následné zmeny, 

prispôsobenia sa a akomodácie v pozitívnom zmysle a v progresívnom smere — 

tým faktorom, že sa každý v pozitívnom stave stáva lepším a lepším — 

v negatívnom stave a v ľudskom neživote to všetko aktivuje proces akcelerácie 

ukončovania ich hnusných a odporných neživotov. Toto urýchľovanie funguje 

takým spôsobom, že faktor hlbokých zmien, prispôsobení sa a akomodácií 

v pozitívnom stave môže v negatívnom stave a v ľudskom neživote vyvolať opačný 

trend jediným smerom — stále väčšie zhoršovanie sa všetkých aspektov ich 

neživota. Čím sú horšie a horšie, tým viac a viac sa blížia k svojmu večnému 

koncu. V podstate takto sa dosahuje ukončenie negatívneho stavu. 

Tajomstvo tejto situácie je teraz úplne jasné: Aby sa urýchlil proces ukončenia 

neživota negatívneho stavu a jeho ľudského neživota, v doméne pozitívneho stavu 

je nevyhnutné nastoliť zvláštne typy podmienok, ktoré by umožnili stále, 

neutíchajúce, nepretržité a plynulé zdokonaľovanie, rast a zlepšovanie všetkých 
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aspektov jeho pravého života alebo života všetkých sentientných entít 

umiestnených v pozitívnom stave. Moja Absolútna Nová Prirodzenosť im také 

podmienky a príležitosti poskytuje. Súčasne, aby boli stále lepší a lepší, potrebujú 

byť v modalite neustálych zmien, akomodácií a prispôsobení sa. Logicky 

povedané, ak máte byť lepší alebo ak sa máte cítiť lepšie, nemôžete byť takí istí, 

akí ste bývali na predošlých úrovniach bytia lepšími a cítenia sa lepšie. Inak by ste 

neboli lepší alebo necítili by ste sa lepšie, ale boli by ste takí istí. V tom prípade by 

nedošlo k žiadnemu pokroku. Toto je dôvod, prečo bolo tak naliehavo zdôraznené, 

že v pozitívnom stave je potreba zmien, akomodácií a prispôsobení sa u každého 

najvítanejším javom. To zvestuje ďalší krok v procese ich stávania sa lepšími a 

pozitívnejšími. 

Je celkom možné, že ľudským aspektom vašej mysle by mohol tento proces stálych 

zmien, prispôsobení sa a akomodácií spôsobovať, že by sa vám z neho zatočila 

hlava — obrazne povedané. Akoby tento proces nemal žiadnu prestávku, pauzu 

alebo prerušenie. Takýto typ usporiadania by ľudská myseľ v tomto ohľade 

vnímala ako veľmi únavný, nikdy nekončiaci stav a proces. Kto by mohol niečo 

také prežiť? Dovoľte Mi, aby Som vám niečo povedal: Mať takú perspektívu je 

možné len z pozície typickej ľudskej prirodzenosti. Z pozície alebo z perspektívy 

pozitívneho stavu je realita tejto situácie taká, že pravdou je presný opak. Nemať 

túto príležitosť neustálych zmien, akomodácií a prispôsobení sa by bolo pre 

každého v pozitívnom stave veľmi únavné, nudné, neproduktívne, netvorivé a 

márne, nedávajúc im možnosť napredovať a objavovať niečo nové. Samozrejme, 

majú svoje momenty alebo čas oddychu, hry, zábavy, prázdnin, dovoleniek či 

čohokoľvek tohto charakteru, no tieto sú rovnako progresívne a nové v každom 

bode ich výskytu, ako všetko ostatné v ich životoch. Nachádzajú v nich ohromný 

prílev a dobitie energií, ktoré im umožňujú oveľa lepšie a rýchlejšie sa zmeniť, 

prispôsobiť sa a akomodovať sa. Takto je to v pozitívnom stave. 

Ako bolo uvedené vyššie, dispozícia Môjho Nového Zjavenia zapríčinila niečo, čo 

nebolo nikdy predtým možné. Po prvýkrát v histórii tohto cyklu času/stavu/procesu 

začalo byť jasné, prečo bolo dovolené, aby vôbec vošlo do svojho vlastného 

pseudo-bytia a pseudo-existencie čokoľvek, čo je obsiahnuté v pseudo-

prirodzenosti neživota negatívneho stavu a ľudského neživota. Vhodné a správne 

chápanie tejto potreby dostáva všetko u všetkých všade a v každom čase do úplne 

odlišnej perspektívy. Do toho bodu bolo nutné utajovať mnohé dôvody, prečo bolo 

poskytnuté také dovolenie. O tomto fakte bol k dispozícii len akýsi všeobecný 

výklad. Sentientné entity v pozitívnom stave absolútne dôverovali, spoliehali sa a 

verili Môjmu rozhodnutiu urobiť to. Vedeli veľmi dobre, že všetko, čo Som robil 

alebo dovoľoval, malo vždy nejaké veľmi potrebné a dobré dôvody. Preto trpezlivo 

čakali na úplné zjavenie o všetkých týchto faktoch, vediac, že ak im má negatívny 

stav a ľudský neživot poskytnúť všetky nevyhnutné, životne dôležité a rozhodujúce 

lekcie o živote a žití, ako aj o neživote a nežití (a toto bolo jednou z hlavných 

záležitostí), potom v tom prípade im bolo treba poskytnúť všetky príležitosti urobiť 
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presne to. Inak — keby všetci vopred vedeli, o čo vlastne išlo — nikdy by nemali 

príležitosť získať toto dôležité poučenie. Také vopred dané poznanie by zabránilo 

vynájdeniu, aktivácii, nastoleniu a manifestácii neživota negatívneho stavu a jeho 

ľudského neživota. 

Ako sa však viac a viac blížil čas/stav ukončenia všetkého, čo sa týka neživota 

negatívneho stavu a ľudského neživota, aby sa uviedlo do pohybu a procesu toto 

ukončenie, bolo nevyhnutné zjaviť všetko týkajúce sa otázky, prečo Som dal 

dovolenie, aby bytie a existenciu Môjho Stvorenia sužovalo v rámci tohto cyklu 

času/stavu/procesu niečo také ako negatívny stav a jeho ľudský neživot. Dôvodom, 

prečo každý v pozitívnom stave trpezlivo čakal na toto zjavenie, bolo to, že Ja 

osobne som im sľúbil, po prvé, že pseudo-bytiu a pseudo-existencii negatívneho 

stavu a jeho ľudskému neživotu bude dovolené manifestovať ich pravú tvár len 

v rámci jedného cyklu času/stavu/procesu, a v žiadnom inom; a po druhé, že 

v príhodnom čase poskytnem Nové Zjavenie, ktoré vysvetlí hlavné dôvody takého 

dovolenia. Súčasne boli uistení, že v momente, ako bude všetkým sprístupnené 

Moje Nové Zjavenie, poskytne to každému v pozitívnom stave väčšiu a 

zmysluplnejšiu príležitosť k zmene, pokroku, zdokonaľovaniu sa, akomodácii a 

prispôsobeniu sa a k presiahnutiu všetkého, čo mali, zažívali a vedeli predtým. 

Paralelne s tým boli uistení, že ako sa s Mojím Novým Zjavením a s tým, čo 

obsahuje, bude ich položenie viac a viac zlepšovať, zodpovedajúco sa bude situácia 

v negatívnom stave a v jeho ľudskom neživote viac a viac zhoršovať. Tento 

paralelný proces, pohybujúc sa opačnými smermi, bude nápomocný pri procese 

ukončovania všetkého, čo sa týka neživota negatívneho stavu a ľudského neživota. 

Koniec koncov, ako bolo uvedené vyššie, ak sa u nich veci neustále viac a viac 

zhoršujú, v tom prípade si na základe samotného faktora zhoršovania spôsobujú 

svoj vlastný zánik. Proces zhoršovania ich privádza k bodu totálneho vyčerpania 

všetkého, čo majú a čo sú schopní každého naučiť o prirodzenosti neživota vo 

všetkých jeho formách a manifestáciách, prispievajúc tak k ukončeniu tohto cyklu 

času/stavu/procesu, zahájeniu prechodného obdobia a príprave cesty pre zahájenie 

nasledujúceho cyklu času/stavu/procesu. V tom bode nezostane v ich neživote nič, 

čo by mohlo kohokoľvek naučiť čokoľvek užitočné alebo nové. 

Ako si pamätáte z Veľkej Knihy, opodstatnenosť bytia a existencie a pseudo-bytia 

a pseudo-existencie každého je možná len vtedy, ak slúžia nejakému úžitku a ak 

poskytujú dôležité poučenie pre všetkých, aby sa mohli vyvíjať a napredovať v ich 

príslušných individualizovaných a zosobnených životoch. V momente, ako taká 

užitočnosť a poučenie nie sú už viac poskytované, predmetná záležitosť sa uzavrie 

a viac jej nie je dovolené opäť sa objaviť, pretože by nemohla poskytnúť nič nové 

alebo iné. Toto je multivesmírny zákon, ktorý bol jasne definovaný v 10. kapitole 

Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista. Nič nemôže alebo nesmie ten zákon porušiť. 

Zákony, ako je ten, sú vždy založené na princípoch duchovného pokroku, zmien, 

akomodácií a prispôsobení sa. Žiadnym iným typom zákonov nie je dovolené 

v žiadnom ohľade brániť vývoju a pokroku sentientných entít. Preto v pravom 
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živote pozitívneho stavu také zákony nemajú žiadne miesto. Sú možné len 

v neživote negatívneho stavu a v ľudskom neživote, ktoré sú vybudované na 

všemožných reštrikciách, obmedzeniach, zákazoch, tabu alebo čomkoľvek, čo 

majú v tomto ohľade a v takej hojnosti. V skutočnom zmysle povahy takých 

negatívnych a reštriktívnych zákonov nemožno tie zákony považovať za pravé 

zákony, ale len za pseudo-zákony, ktoré majú len obmedzenú, dočasnú a 

prechodnú platnosť, ako jeden z aspektov poučenia sa všetkých o tom, ako by také 

zákony nemali byť nikdy formulované a ako by im nemalo byť dovolené, aby 

riadili životy sentientných entít. Inak povedané, takým pseudo-zákonom je 

dovolené byť dočasne v platnosti, aby sa každému zobrazilo a demonštrovalo, aké 

zákony by nikdy nemali byť súčasťou štrukturálnej prirodzenosti a koncepcie 

Stvorenia a sentientnej mysle a čo sa stane, keď také pseudo-zákony riadia všetky 

aspekty sentientného života. 

Všetky tieto fakty boli uvedené do pozornosti všetkých prostredníctvom Môjho 

Nového Zjavenia. Keďže boli sprístupnené, faktorom svojho sprístupnenia zvestujú 

v bezčasovom a bezpriestorovom zmysle blížiaci sa koniec neživota negatívneho 

stavu a ľudského neživota. Súčasne zvestujú nanajvýš hlboké a rozsiahle zmeny, 

akomodácie a prispôsobenia, ktoré budú vhodné na prahu ukončovania starého a 

zahajovania nového. A vy ako Moji praví predstavitelia na planéte Nula tým, že 

máte tieto informácie, sa vyrovnávate všetkým v pozitívnom stave, prevezmúc na 

seba na planéte Nula rolu najdôležitejších nositeľov týchto rozhodujúcich, životne 

dôležitých a životodarných informácií. Preto sa považujte za nesmierne 

požehnaných, mimo akýchkoľvek vašich ľudských predstáv. 

Je nevyhnutné zas a znova varovať každého, kto číta tieto Dialógy, aby ste nebrali 

časový faktor doslovne, v zmysle typického ľudského ponímania času. Inak 

povedané, čokoľvek, čo bolo zjavené o blížiacom sa uzatvorení alebo ukončení 

negatívneho stavu a jeho ľudského neživota, sa vôbec netýka žiadnych vonkajších 

časových faktorov. Je veľmi ľahké chytiť sa do tejto pasce — očakávajúc, že na 

základe toho, o čom tu v tomto ohľade hovoríme, sa to stane zajtra alebo 

v nasledujúcich pár dňoch, alebo týždňoch, alebo mesiacoch, alebo v nasledujúcich 

pár rokoch. Ako Moji praví predstavitelia sa máte cvičiť v myslení nie v zmysle 

ľudského času, ale v zmysle stavov a ich manifestácií. 

Pamätáte sa, čo bolo povedané o dvoch modusoch vnímania reality? Jeden modus 

bol označený ako subjektívny a druhý ako objektívny. Ako by mali tieto dva 

modusy tendenciu vnímať faktor uzatvárania alebo ukončovania všetkého vôbec, 

nielen negatívneho stavu a jeho ľudského neživota? V subjektívnom moduse by 

kvôli jeho postupnosti a spojitosti také uzatváranie alebo ukončovanie plynulo 

lineárnym spôsobom. Lineárny spôsob by vykresľoval všetky udalosti, ktoré sa 

musia odohrať, aby sa dosiahol tento cieľ, takým spôsobom, že jedna udalosť by 

nasledovala za druhou a tá druhá by sa nemohla udiať dovtedy, kým by 

predchádzajúca nebola plne zavŕšená a nevyčerpala by všetky svoje možnosti. 

Preto, ak vezmete do úvahy, aké ďalšie početné veci alebo udalosti sa potrebujú 
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udiať predtým, než môže byť zrealizovaný ozajstný začiatok tohto uzatvorenia 

alebo ukončenia, v subjektívnom moduse by dosiahnutie tohto cieľa trvalo 

pomerne dlho. Toto je veľmi pochopiteľný výsledok, ak sa na to pozeráte 

z typického ľudského hľadiska. Vezmite si napríklad situáciu, keď ste v pozícii 

čakania na nejaké dôležité stretnutie alebo zvesť. Alebo keď čakáte na výsledok 

nejakej dôležitej skúšky, ktorá by pre vás osobne mohla byť vecou života alebo 

smrti. V takých situáciách vám každá minúta čakania pripadá, akoby sa nemala 

nikdy skončiť. Inak povedané, čas plynie veľmi, veľmi pomaly a nič sa nedá robiť, 

aby plynul rýchlejšie. 

Presne toto je situácia, v ktorej sa nachádzate ohľadom čakania na ukončenie 

negatívneho stavu a jeho ľudského neživota. Pretože na to čakáte z vašej ľudskej 

pozície, ktorá je časopriestorovo viazaná, a teda z pozície subjektívneho modusu, 

zdá sa vám, akoby to bola nikdy nekončiaca sága. Počas toho máte tendenciu 

strácať nádej, že sa to niekedy skončí. Samozrejme, je úplne možné, že sa vôbec 

neskončí počas trvania vášho života na planéte Nula. Nezostáva iné, než sa 

pozerať, koľko generácií ľudí musí ešte zažiť ľudský neživot pred dosiahnutím 

tohto ukončenia. Preto neočakávajte, že sa to stane počas vášho života na tejto 

planéte. Môže, ale aj nemusí. Je veľmi pravdepodobné, že sa to nestane. Všetko to 

bude závisieť od toho, čo sa bude diať v nasledujúcej fáze pokračujúceho posunu, 

ktorá má byť už-už zahájená. Stávky sú v tomto ohľade veľmi vysoké (aby Som 

použil vašu obraznú reč). Musí sa prihodiť a manifestovať veľa vecí. Tie určia 

povahu volieb, akomodácií a prispôsobení, ktoré bude treba uskutočniť v priebehu 

ďalšieho posunu v duchovnom napredovaní. Veľmi to bude závisieť aj od vašich 

vlastných individuálnych a osobných volieb, prispôsobení sa a akomodácií počas 

toho obdobia. Vaše príspevky sú v tomto ohľade nápomocné. 

Nikdy nezabúdajte, že máte vo svojom vlastníctve čosi nesmierne cenné, čo nemá 

nikto iný — Moje Nové Zjavenie. Tým, že ho máte a tým, že premýšľate o 

všetkých jeho ideách a o všetkých informáciách, ktoré sú v ňom obsiahnuté, zvlášť 

o tejto záležitosti, ste uvedení do pozície napomáhania pri ukončovaní neživota 

negatívneho stavu a jeho ľudského neživota. Aby ste to však robili a aby ste boli 

takí, potrebujete sa trénovať v ignorovaní typických ľudských postojov a 

očakávaní, ktoré ľudia majú ohľadom všetkého vôbec. Toto platí najmä ohľadom 

časových faktorov. Viete veľmi dobre, koľko zavádzajúcich, márnych a dokonca 

klamných predpovedí bolo učinených ohľadom ukončenia ľudského života na tejto 

planéte a ohľadom Môjho Druhého Príchodu. Všetky boli hrozne nesprávne. A aj 

v budúcnosti budú všetky nesprávne. Nikdy sa nechyťte do takých pascí. Ako Som 

povedal, máte k dispozícii čosi, čo nemal doteraz nikto. Spoliehajte sa na Moje 

Nové Zjavenie, a nie na ľudské predpovede. Ignorujte akékoľvek typické ľudské 

časové faktory vždy, keď hovoríme o ukončení alebo o uzatvorení neživota 

negatívneho stavu a ľudského neživota. Môžem vás uistiť, že pokiaľ máte 

tendenciu pridŕžať sa takých typických ľudských ponímaní času, nepomáhate 
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v tejto veci. Presne naopak: Predlžujete ten neživot. Pozerajte sa na túto situáciu 

z hľadiska objektívneho modusu. 

Ako viete, v objektívnom moduse sa všetko deje diskrétnym, simultánnym a 

synchrónnym spôsobom. Čas neplynie rovno ako šíp, ale — obrazne povedané — 

každý z jeho momentov je obsiahnutý v akomkoľvek ďalšom momente takým 

spôsobom, že sa vrstvia. Pre ľudskú myseľ je ťažké predstaviť si, ako sa deje také 

vrstvenie času. Ale deje sa to, a pre vás je možné, aby ste intuitívne cítili, o čom 

hovoríme. Je to vecou vášho cvičenia sa v uvažovaní takýmto spôsobom. Čím viac 

ste schopní myslieť v objektívnom moduse, a súčasne, súbežne si uvedomovať 

subjektívny modus a prepínať medzi nimi podľa ľubovôle, tým viac ste 

v pozitívnom stave. Pamätajte si to! Taká schopnosť vás dostáva do skutočného 

života nepretržitých zmien, akomodácií, prispôsobení sa a pokroku. A pretože tieto 

zmeny, akomodácie, prispôsobenia sa a pokrok sú samotnou prirodzenosťou 

pravého života pozitívneho stavu, realizáciou a aktualizáciou tejto schopnosti vo 

vašich každodenných osobných a individuálnych životoch sa dostávate priamo 

doprostred pozitívneho stavu. Čo iné by ste chceli mať? Alebo kde inde by ste 

chceli byť? 

Teraz, Peter, by Som odporúčal, aby sme pre dnešok skončili. Už niekoľko dní 

pociťuješ značnú dýchavičnosť. Je to horšie ako predtým. Potrebuješ sa o tento 

problém postarať. Choď a oddýchni si. 

Peter: Urobím to. A ďakujem Ti veľmi pekne za všetky tieto veľmi potrebné 

pripomienky. 

Pán Ježiš Kristus: Veľmi rado sa stalo. Také pripomienky a opakovania sú 

podstatné, ak vezmeš do úvahy krehkosť a nespoľahlivosť ľudskej pamäti. 

Peter: Akú len máš pravdu! 
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Sto Štyridsiaty Ôsmy Dialóg 

8. júna 2000 

Peter: Máme nejaké problémy so spätným vrátením redigovaného Dialógu 146. 

Z nejakého dôvodu neprechádza cez e-mail. Som zvedavý, čo je v tom Dialógu, že 

máme s ním tak veľa problémov? Je niečo v jeho obsahu tŕňom v oku renegátom, 

alebo je to len bežný problém internetu vo všeobecnosti? Chcel by Si niečo 

poznamenať ohľadom toho? Samozrejme, keby Si chcel hovoriť radšej o niečom 

inom, rozhodne tak urob a ignoruj tieto technické ťažkosti. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, objektívne povedané, všetky naše Dialógy sú 

skutočne tŕňom v mysliach renegátov a ich poskokov. Niežeby bol ten jednotlivý 

Dialóg pre ich vec škodlivejší než ktorýkoľvek iný. Aby Som ti povedal pravdu, 

vynakladajú všemožné úsilie, aby narúšali čokoľvek, čo robíš v Mojich službách a 

v službách pozitívneho stavu vo všeobecnosti. V niektorom prípade môžu počas 

tohto úsilia dočasne uspieť viac, v inom menej. Alebo môžu zlyhať pri väčšine 

svojich pokusov blokovať vedenie týchto dialógov — ako je to doteraz. Čo myslíš, 

aká je príčina tvojich súčasných ťažkostí, ktoré pociťuješ pri dýchaní 

(dýchavičnosť a akýsi záhadný tlak popri tvojej hrudnej kosti)? Môžeš to 

považovať za ich zasahovanie do tohto procesu alebo do procesu nášho vedenia 

dialógov. Nezabúdaj na jednu dôležitú vec: Veľmi rýchlo sa blížime k uzatvoreniu 

súčasnej fázy pokračujúceho posunu a k zahájeniu nasledujúcej fázy. Akékoľvek 

také uzavretia a zahájenia uvádzajú sily negatívneho stavu do mimoriadne 

nepríjemnej pozície. Všetkých ich to privádza bližšie ku koncu ich neživota. Kvôli 

tomu, vediac o tom, robia všetko, čo je v ich silách, aby narúšali tento proces alebo 

aby mu bránili, ako je len možné. 

Veľmi dobre si uvedomujú naše vyhlásenie v nedávnych dialógoch, že zmienené 

uzatvorenie súčasnej fázy a zahájenie novej sú podmienené ukončením druhého 

dielu našich Dialógov. Nechcú, aby sa to stalo, pretože si to vyžaduje hlboké 

zmeny, akomodácie a prispôsobenia v štruktúre celého Stvorenia a jeho 

multivesmíru. V dôsledku toho sú celá Zóna Vymiestnenia a všetky jej pseudo-

svety a ich príslušné Peklá uvedené do pozície ich vlastných, nechcených zmien, 

akomodácií a prispôsobení sa. Také zmeny pre nich znamenajú iba jediné: Ďalší 

obrovský krok k ich definitívnemu zániku. Ako by si sa cítil, keby sa niečo také 

malo stať tebe alebo niekomu inému? Pokúšal by si sa, samozrejme, urobiť všetko 

možné, aby si odvrátil takýto tragický (podľa ich názoru) výsledok.  

A tak najlepšie, čo možno v tomto ohľade urobiť, je nedať sa vyviesť z rovnováhy 

ničím, čo je vám hádzané do cesty, a pokračovať vo svojej práci, akoby sa nič 

dôležité nestalo. Tak budú výsledky ich zasahovania anulované. Súčasne im budete 

svojím láskavým a trpezlivým postojom ilustrovať a demonštrovať, že v pravom 

živote Môjho predstaviteľa nie je miesto pre odplatu, pomstu, zákernosť, nenávisť, 

hnev, násilie či čokoľvek podobné, všetko negatívneho charakteru. Namiesto toho 
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jediné, čo ovláda jeho/jej osobný a individualizovaný život, je milosrdenstvo, 

odpustenie, súcit, empatia, pochopenie, akceptovanie, tolerantnosť, rešpekt, 

ocenenie, maximálna láskavosť, neodsudzujúci postoj a podobné, všetko pozitívne 

charakteristické črty. Môžem vás uistiť, že pri jednaní so silami negatívneho stavu 

neexistuje nič účinnejšie, než mať také charakteristické vlastnosti, črty a postoje. 

Ak by ste mali reagovať na ich zasahovanie, pokušenia a bloky postojom plným 

hnevu, nenávisti, odplaty, pomsty, preklínajúc ich a podobne, v tom prípade by ste 

im, takpovediac, nahrávali priamo do rúk. Na takúto reakciu čakajú, pretože tým, 

že reagujete týmto negatívnym spôsobom, dávate všetky svoje energie ich veci. A 

presne toto chcú, a preto vynakladajú tak veľa úsilia, aby vás frustrovali nakoľko je 

to len možne (medzi mnohým iným). Dajte si teda pozor a nepodľahnite žiadnej z 

ich snáh v tomto ohľade. 

Peter: Veľmi pekne Ti ďakujem, že Si nám objasnil túto záležitosť. Je veľmi dobré 

z času na čas si pripomenúť správne metódy, ako si poradiť so silami negatívneho 

stavu a ľudského neživota, ktorý je sám osebe veľkým zdrojom všemožných 

pokušení a frustrácií. Mimochodom, ako Si končil oznamovanie hore uvedeného, 

konečne, na tretí pokus redigovaný Dialóg 146 od Betty a Heather prišiel. Ako sa 

Ti to pozdáva? 

Pán Ježiš Kristus: Pozdáva, Peter, samozrejme, že pozdáva. A dôvod, prečo 

uvedený Dialóg nemohol prísť skôr, bol ten, že bolo nutné zopakovať vyššie 

uvedené fakty. Niekedy je niečo dovolené preto, aby sa poskytla príležitosť niečo 

pripomenúť alebo oznámiť. Ako teda z tohto príkladu vidíš, nezáleží na tom, aké 

pokusy kto učiní, aby brzdil tvoju prácu, tie pokusy sú využité na nejaký dobrý 

účel. Čo ti to hovorí? Že nech by sily negatívneho stavu robili čokoľvek, na ich 

najväčšie sklamanie všetky ich snahy vždy skončia niečím dobrým a pozitívnym 

— presne opačne, než boli myslené. 

A teraz si pohovorme o niečo inom. Na platforme tohto príslušného Dialógu by 

Som chcel diskutovať o pravom význame troch termínov alebo slov, alebo pojmov. 

V ľudskom vnímaní a v tom, ako ich chápe väčšina ľudí, jestvujú značné 

skreslenia, nepochopenia a dokonca falzifikácie pravého významu týchto slov. A 

pretože sme sa v rámci týchto Dialógov zaviazali dať všetko na správne miesto, do 

správnej perspektívy a dať tomu správny význam, potrebujeme o nich pouvažovať. 

Týmito slovami sú: ,anjel‘, ,svätý‘ a ,strom života‘, ktorý bol zasadený v strede 

záhrady Eden. 

Začnime slovom ,anjel‘. Čo chápu ľudia pod týmto výrazom? Aký význam alebo 

konotáciu mu pripisujú? Ľudia vo väčšine prípadov priraďujú postavenie anjelov 

bytostiam v Nebi. Toto je, samozrejme, obmedzujúce priradenie postavenia, 

pretože tak, ako existujú anjeli neba, tak existujú aj anjeli pekla, alebo tak, ako 

existujú anjeli dobroty a pozitívnosti, tak isto existujú aj anjeli zloby a negatívnosti. 

V pozitívnom zmysle sú anjeli považovaní za nebeských spoločníkov alebo za 

služobníkov Božích. V ďalšej konotácii sú považovaní za Božích poslov. A ešte v 
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ďalšej, v špeciálnej hierarchii duchovnej organizácie, vykreslenej ako prvý kruh 

umiestnený nad Stvorením (obrazne povedané), zaujímajú deviatu pozíciu 

(naspodku kruhu, priamo oproti serafínom, ktorí sú umiestnení navrchu kruhu; 

ďalší sú cherubíni, tróni, mocnosti, sily, cnosti, kniežatstvá a archanjeli) v tejto 

hierarchii (ako je opísaná napríklad v Dialógu 145). Ďalším významom slova 

,anjeli‘ je to, že sú ochrancami iných bytostí (najmä detí a ľudí vo všeobecnosti; 

alebo v tvojich odborných knihách, Peter, boli nazývaní tak, že majú rolu 

duchovných radcov, alebo neskôr, že sú členmi vašej pravej duchovnej rodiny). 

V ľudskej tradícii sú zvyčajne vyobrazení alebo opísaní s krídlami, takže dokážu 

lietať. 

Táto zdanlivo duchovná konotácia slova ,anjel‘ či ,anjeli‘ však nie je jedinou 

vecou, ktorá je pripisovaná tomuto termínu. V ľudskom jazyku a postoji to môže 

mať aj čisto relačnú konotáciu — vo vzťahu jedného jedinca k druhému. Niekomu, 

kto pre vás urobil niečo dobré, alebo kto učinil váš život znesiteľnejším alebo 

príjemnejším, alebo koho hlboko milujete a obdivujete, môžete povedať: ,Ty si 

anjel‘. Ako z tohto vyjadrenia vidíte, vlastnosti, ktoré sa pripisujú alebo prisudzujú 

anjelom v typickom ľudskom chápaní a jazyku, sú vždy pozitívne a dobré. Aj 

niekto, kto poskytne nejaký značný dobročinný príspevok, je veľmi často nazývaný 

anjelom. A v ešte ďalšej, takzvanej duchovnej konotácii, sa slovo ,anjel‘ rovná 

slovám ,božský duch‘. Potom máte také označenia, ako napríklad anjel hnevu 

(opísaný napríklad v apokalyptickom Mojžišovom zjavení, kde Mojžiš vidí týchto 

anjelov utvorených ,kompletne z ohňa‘); anjel skazy; anjel hlásania; anjel 

zvestovania; anjel Apokalypsy, anjel Archy zmluvy; anjel nanebovstúpenia; anjel 

bezodnej priepasti; anjel chaosu; anjeli Stvorenia (v dobe Stvorenia ich bolo údajne 

sedem); anjel temnoty; anjel svetla; anjel smrti; anjel ohňa; anjeli štyroch vetrov 

(údajne Uriel nad juhom; Michael nad východom; Rafael nad západom; Gabriel 

nad severom); a mnoho ďalších početných označení, týkajúcich sa zvyčajne veľmi 

špecifických funkcií, ktoré každý taký anjel vykonával. 

Potom jestvuje ďalšie značenie tohto slova, ktoré sa týka niekoho cnostného a 

dobrého, kto zomrie a následne ide do neba a stane sa anjelom. Ako teda z toho 

opisu vidíte, slovo ,anjel‘ má mnoho významov a značení. Aká je pravá realita 

významu, funkcie, roly či čohokoľvek, čo slovo ,anjel‘ obsahuje? Je na týchto 

tvrdeniach niečo pravdivé? Skutočne sú anjeli okrídlení a môžu lietať v doslovnom 

zmysle týchto slov? 

Jestvuje všeobecný význam tohto slova, týkajúci sa pozitívneho stavu, a jestvuje 

veľmi špecifický význam, týkajúci sa funkcie, roly a úlohy každého anjela (či už 

v pozitívnom stave, alebo v negatívnom stave). Vo všeobecnom zmysle toho slova 

môžu byť anjeli považovaní za druhové meno pre skupinu sentientných entít, ktoré 

boli stvorené buď predtým, ako bolo skutočné Stvorenie posunuté z jeho stavu do 

jeho procesu, alebo potom, ako bolo s pomocou predtým stvorených sentientných 

entít realizované prvé kolo stvorenia. Ako si pamätáš, v prvom kole stvorenia, 

ktoré vyžiarilo z Mojej Absolútnej Duchovnej Mysle, bola pomocou Môjho 
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Absolútneho Jadra stvorená duchovná dimenzia. Všetky sentientné entity, ktoré 

boli stvorené v tomto prvom kole, sú rodovo nazývané anjelmi. Kvôli čisto 

duchovnej konotácii ich pôvodu, pretože boli emanáciou z Mojej Absolútnej 

Duchovnej Mysle, môžu byť tiež nazývaní priamymi duchmi od JA SOM, 

KTORÝ/KTORÁ SOM (Boha) — Pána Ježiša Krista — alebo duchmi Mojej 

Absolútnej Božskosti, alebo božími duchmi. V prvom kruhu, umiestnenom nad 

Stvorením (obrazne povedané), boli sentientné entity v role Mojich priamych 

služobníkov, pomáhajúc priamo Mne. Vykonávali alebo, lepšie povedané, 

distribuovali všetky aspekty Mojej emanácie a jej nekonečné energie v súlade 

s dizajnom Stvorenia, ktorý bol za tým účelom implantovaný do ich myslí. 

Na druhej strane, všetky tie sentientné entity, ktoré obývali duchovnú dimenziu 

multivesmíru, ktoré boli takisto nazývané anjelmi, vo všeobecnom zmysle 

poskytovali všetky nutné duchovné idey, pojmy, významy, zákony a všetko 

týkajúce sa fundamentálnych princípov života a jeho možnosti manifestovať sa na 

akýchkoľvek ďalších úrovniach, ktoré boli zakorenené v ich štrukturálnej mysli 

priamo z Mojej Absolútnej Duchovnej Mysle. V tomto bode sa môžeš opýtať, 

Peter, a vidím to v tvojej mysli, prečo Som to všetko neurobil priamo a prečo bolo 

nutné urobiť to všetko pomocou a prostredníctvom niekoho iného, stvoreného za 

tým špecifickým účelom? Odpoveď na túto otázku ti bola predtým oznámená. 

Obsahuje faktor Absolútnosti Mojej Emanácie a jej Absolútnych energií, ktoré 

nemôžu byť využité pre stvorenie Stvorenia v ich priamej absolútnosti, pretože 

Stvorenie, faktorom toho, že je stvorené, nemôže byť absolútne, ale len relatívne 

k tomu absolútnemu. Preto, aby bolo stvorené čokoľvek relatívnej prirodzenosti, 

bolo nutné najprv predstvoriť špeciálny typ sentientných entít, ktoré by mohli 

prijať úplne prvú a najmohutnejšiu vlnu energií vyžiarených z Môjho Absolútneho 

Stavu a zmierniť ju do tej miery, že by bola plne prispôsobená potrebám prvých 

relatívnych sentientných entít, umožniac ich duchovnú dimenziu. 

Druhá vlna Mojich vyžiarených energií bola vlastne využitá na stvorenie 

duchovnej dimenzie a všetkých jej príslušných sentientných entít-anjelov. Ich 

prostredníctvom, keďže boli obdarené všetkými ideami, pojmami, prostriedkami, 

zákonmi a princípmi Stvorenia, boli v treťom kole Stvorenia alebo počas tretej 

vlny vyžarovaných energií z Môjho Absolútneho Stavu tieto energie ďalej 

zmiernené, vytvoriac priaznivé podmienky pre stvorenie intermediárnej dimenzie. 

Na tejto úrovni Stvorenia alebo v treťom kole boli sentientné entity, stvorené na jej 

obývanie, nazývané sprostredkujúcimi anjelmi alebo anjelmi intermediárnej 

dimenzie. Ich funkciou bolo, medzi mnohým iným, sprostredkovať všetky idey, 

pojmy, prostriedky, zákony a princípy, aby pomocou nich podporovali vývoj 

všetkých mentálnych procesov, ktoré by umožnili stvorenie hmatateľnej fyzickej 

dimenzie s jej telesnými sentientnými entitami. Nuž, slovo ,telesný‘ neznamená, že 

takzvané netelesné sentientné entity (umiestnené nad Stvorením, v duchovnej 

dimenzii a v intermediárnej dimenzii) nemajú svoje vlastné telá, pre nich úplne 

hmatateľné a zmyslovo vnímateľné. ,Telesný‘ namiesto toho znamená, že také telá 
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sú derivátmi svojho príslušného fyzického prostredia, čo im umožňuje prežiť v tom 

prostredí. Znamená alebo značí to tiež dočasnosť a prechodnosť toho tela, aby sa 

na konci svojej funkcie navrátilo do formy svojich elementárnych častíc, z ktorých 

bolo vôbec utvorené. 

V štvrtom kole stvorenia, ako vyžarovanie Mojich Absolútnych Energií 

postupovalo v kruhoch ďalej nadol, súc zmierňované a rozdistribuované postupne 

všetkými vyššie uvedenými sentientnými entitami, bola stvorená fyzická dimenzia 

so všetkými jej príslušnými sentientnými entitami. Účelom stvorenia tejto fyzickej 

dimenzie a jej sentientných entít bolo, medzi mnohým iným, konkretizovať, 

aktualizovať a realizovať hmatateľným a zmyslovo vnímateľným spôsobom všetky 

idey, pojmy, prostriedky, zákony, princípy atď., dávajúc postupne smerom nahor 

spätnú väzbu ohľadom výsledkov, následkov a dôsledkov celkovo všetkých 

tvorivých snáh. Ich účelom bolo teda stať sa konečným stelesnením všetkého, čo 

mohlo poskytnúť Stvorenie. Členovia tejto dimenzie boli nazývaní anjelmi fyzickej 

alebo vonkajšej dimenzie. Toto bol teda pôvodný priebeh tvorenia Môjho 

Stvorenia alebo jeho posun z jeho stavu do jeho procesu. 

Nech sa teda na toto usporiadanie pozeráte akokoľvek, v pôvodnom stave a procese 

Stvorenia boli všetky sentientné entity nazývané anjelmi, nech sa nachádzali alebo 

nech boli umiestnené v akomkoľvek stave a podmienkach. Tento faktor odrážal 

podmienky, ktoré v tej dobe v Stvorení existovali. Pretože neboli vynájdené či 

aktivované žiadne zlá, lži, negativita ani nič tejto povahy a pretože všetky stvorené 

sentientné entity v sebe obsahovali všetky anjelské črty, charakteristické vlastnosti 

a postoje (opísané nižšie), všetky sa nazývali anjelmi. Len čo však došlo k 

oddeleniu, separácii a izolácii rôznych dimenzií a len čo bola aktivovaná Zóna 

Vymiestnenia a vyfabrikované všetky peklá, bolo vytvorené odlišné chápanie a 

poňatie termínu ,anjel‘. Po tom rozdelení sa objavili anjeli ziel a lží alebo anjeli 

negatívneho stavu. 

Prečo, všeobecne povedané, sa tiež nazývajú anjelmi, aj keď zlými a negatívnymi? 

Lebo pôvodne sa aj na vonkajšej-fyzickej úrovni, na úrovni, kde sa zrodila idea 

vynájdenia, aktivácie, nastolenia a manifestácie neživota negatívneho stavu, nielen 

nazývali, ale aj skutočne boli anjelmi. Z tejto situácie sa dostal do slovníka 

sentientných entít, a obzvlášť ľudí, termín ,padlí anjeli‘. Označenie padlí anjeli 

dodávalo neskôr všetkým ľudským náboženským alebo takzvaným svätým knihám 

veľmi nesprávny dojem, že tými, ktorí prišli s takými ideami ohľadom vynájdenia 

a aktivácie negatívneho stavu, boli anjeli na najvyššej možnej úrovni, v podstate na 

úrovni prvého kruhu predstvorenia a z druhého kola stvorenia. Neprišiel im na um 

fakt, že v tom čase/stave sa každý nazýval anjel. Nesprávne predpokladali, že anjeli 

sa nachádzali alebo boli umiestnení len okolo takzvaného Božieho trónu, čiže na 

najvyššej možnej úrovni predstvorenia a výlučne na duchovnej úrovni. Takto došlo 

k lžiam a skresleniam o skutočnom vynájdení a aktivácii negatívneho stavu a o 

tom, kto to urobil. Zmätok ohľadom tejto situácie bol znásobený faktom, ako bolo 

uvedené vyššie, že v procese aktivácie a nastoľovania neživota negatívneho stavu 
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(druhé a tretie štádium) sa niektoré sentientné entity-anjeli z iných úrovní, popri 

vonkajšej-fyzickej úrovni, zo svojich vlastných dôležitých duchovných dôvodov 

skutočne pripojili k pôvodným vynálezcom a aktivátorom neživota negatívneho 

stavu. V žiadnom prípade však neboli jeho vynálezcami a v žiadnom prípade 

neprišli s takou ideou. 

Majú vlastní anjeli skutočné, doslovné krídla? Absolútne nie! Dôvod, prečo ich 

ľudia znázorňujú s takými krídlami, pramení zo súvzťažného duchovného významu 

krídiel. Krídla v tejto konotácii znamenajú nespútanosť žiadnou fyzikálnou 

gravitačnou ani žiadnou inou príťažlivou silou, ktorá by si od anjelov vyžadovala, 

aby mali nejaké vonkajšie fyzické prostriedky na svoje premiestňovanie sa alebo 

pohyb z jedného miesta na druhé alebo z jedného stavu do druhého. V tomto 

zmysle krídla znamenajú schopnosť anjelov objaviť sa kdekoľvek a 

v ktoromkoľvek čase alebo v akomkoľvek stave a podmienkach priamo, bez 

akýchkoľvek vonkajších nástrojov, ktoré by im umožnili byť tam, kde chcú byť, 

alebo byť v takom stave, v akom chcú. Duchovne povedané však krídla znamenajú 

nezávislosť a slobodné právo byť na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby 

takí, akí anjeli chcú a potrebujú byť. Neočakávajte teda, že keď prídete do 

duchovného sveta, uvidíte anjelov s krídlami. Z diaľky sa môžu javiť tak, že ich 

majú, aby sa zdôraznil ich súvzťažný význam. Pri osobnom kontakte sa im však na 

chrbte neobjavia žiadne krídla. 

Pretože vo všeobecnom, pozitívnom, duchovnom zmysle anjeli reprezentujú 

najvyšší, najkrajší, najláskavejší, najmilujúcejší, najmúdrejší, najnevinnejší, 

najcnostnejší, najsúcitnejší, najužitočnejší, najchápavejší, najtolerantnejší, 

najrešpektujúcejší, najoceňujúcejší, najinteligentnejší atď., stav a položenie, 

konečným účelom každého v Stvorení a inde je stať sa anjelom. V skutočnosti 

môžete s istotou povedať, že každá sentientná entita, bez ohľadu na to, kde a 

v akom čase sa nachádza alebo je umiestnená — či už v pozitívnom alebo v 

negatívnom stave — je predurčená na to, aby sa podľa jeho/jej individualizovaného 

a zosobneného práva, v zhode so špecifickou, jedinečnou a nekonečne odlišnou 

kvalitou svojej individuality stal/a anjelom. Nikto nemôže byť/nebude z toho nikdy 

vylúčený. V pravej realite pozitívneho stavu, len čo bude v nasledujúcom časovom 

cykle nastolená plná a kompletná prirodzenosť a život pozitívneho stavu, všetky 

sentientné entity na všetkých úrovniach Stvorenia a jeho multivesmíru sa stanú 

anjelmi. Toto je konečný výsledok Stvorenia. Takto bude definovaný alebo je 

práve teraz zadefinovaný termín, slovo alebo pojem ,anjel‘. To, čo učiní každého 

nekonečne odlišným, je forma manifestácie a kvalita individuality každého, ale nie 

obsah, význam, charakter, črty a označenia obsiahnuté v slove ,anjel‘, ako boli 

definované práve vyššie. 

Manifestácia takých čŕt môže byť kvalitatívne odlišná a jedinečná, ale intenzita, 

rozsah, plnosť lásky, múdrosti, poznania a všetkého ostatného pozitívneho a 

dobrého sú také isté. Napokon, všetky sú neustále vyžarované z Môjho 

Absolútneho Stavu. Ich manifestácia, ako takých a samých osebe, musí byť 



Dialóg 148 

- 571 - 

prostredníctvom každého jednotlivca-anjela vždy nekonečne odlišná, pretože ten 

jednotlivec-anjel v sebe nesie veľmi špecifickú ideu prvku vyžiareného zo Mňa, 

ktorá mu/jej dáva veľmi jedinečnú prirodzenosť. Táto jedinečná prirodzenosť 

poskytuje zvyšku Stvorenia všetky hore uvedené charakteristické črty nejakého 

anjela jeho/jej vlastným, veľmi špecifickým, nekonečne odlišným a 

neopakovateľným spôsobom. Vo všeobecnom zmysle sú však uvedené 

charakteristické črty, čo sa týka ich charakteru, štruktúry, esencie a substancie, 

presne také isté. Nekonečne odlišná je kvalita ich manifestácie a prenášania. Avšak 

tým, že majú takú kvalitu — bez ohľadu na to, aký je jej špecifický charakter a 

obsah — tým faktorom, že sú jeho/jej vlastnou kvalitou, každý je zrovnoprávnený 

a je tak vzácny, tak potrebný, tak preferovaný a tak všetko ostatné, ako akákoľvek 

iná sentientná entita-anjel. 

V zóne Vymiestnenia a vo všetkých jej Peklách anjeli zla alebo anjeli temnoty 

prevzali podobné roly ako anjeli v pozitívnom stave. Charakter tých rolí bol však, 

čo sa týka jeho obsahu a významu, diametrálne odlišný od takých rolí anjelov 

svetla alebo pozitívneho stavu. Zatiaľ čo, ako sa pamätáte, anjeli svetla vo svojej 

pôvodnej úlohe zmierňovali a tlmili Absolútnu Emanáciu Môjho Tvorivého 

Procesu, a tým faktorom dosahovali správnu a bezpečnú distribúciu a titráciu tých 

emanácií a ich energií, anjelom temnoty boli pridelené roly zväčšovania, 

zosilňovania, obnažovania a šírenia všetkými smermi — v pôvodnej a plnej sile — 

všetkých ziel, lží, skreslení a všetkého ostatného, s čím prídu sily negatívneho 

stavu. Našťastie však emanácie týchto zväčšených, zosilnených a plne odhalených 

zlých energií neobsahovali silu absolútnych rozmerov. Koniec koncov, prichádzali 

od niekoho, kto nebol absolútny, ale relatívny. Preto, nech boli také emanácie 

akokoľvek silné, účinné a zdokonalené, nikdy sa nemohli ani len zďaleka priblížiť 

tým emanáciám, ktoré boli generované z Môjho Absolútneho Stavu. Keby sa 

emanácie vládcov negatívneho stavu silou a intenzitou mali rovnať emanáciám z 

Absolútneho Stavu, pri ich zväčšení a zosilnení by každý zhorel na popol. Nikto by 

taký príval nemohol prežiť. Pretože však, relatívne povedané, emanácie 

negatívneho stavu boli príliš slabé, aby nastolili svoju sféru vplyvu, ktorá by 

umožňovala negatívnemu stavu plne a kompletne prekvitať, bolo nutné prísť 

s ideou ich neustáleho zväčšovania a zosilňovania. Inak by mal negatívny stav 

veľmi malú šancu pokračovať tak dlho vo svojich pseudo-snahách. Jednoducho 

povedané, vyhasol by. Takže hlavnou úlohou anjelov temnoty a zla bolo zaisťovať, 

aby sa to nestalo. Preto pôsobili v role jeho zväčšovateľov a zosilňovateľov. Ako 

viete, v tejto role pokračujú až do súčasného času/stavu. 

Avšak, kvôli relatívnemu zdroju negatívneho stavu a kvôli faktu, že emanácie pre 

jeho udržiavanie a šírenie sú relatívne, a preto slabé, nech sú všetky jeho idey, 

pojmy, životný štýl či čokoľvek, čo má, akokoľvek zväčšované a zosilňované, 

napokon vyčerpá všetky energie, ktoré je schopný produkovať. Tieto energie v 

jednom bode času/stavu skutočne vyhasnú. Iba ak by ich zdroj mal byť absolútny, 

mohli by v uvoľňovaní pokračovať ad infinitum. V takom prípade by však musel 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Druhý diel 

- 572 - 

negatívny stav zostať vo svojom vlastnom pseudo-živote do večnosti. Našťastie pre 

všetky sentientné entity, nie je, nikdy nebol a nikdy nebude absolútny, ale len 

relatívny. Z toho dôvodu neexistuje žiadne nebezpečenstvo, že by pokračoval do 

večnosti. Toto je teda všetko, čo možno v tomto čase o anjeloch povedať. 

Každý však musí mať na pamäti, a zvlášť Moji praví predstavitelia na planéte 

Nula, že každý je predurčený v tom či onom čase/stave — a toto znovu opakujeme 

— stať sa anjelom v čisto pozitívnej konotácii tohto termínu či slova. Z myslí 

všetkých sentientných entít bude natrvalo eliminovaná akákoľvek negatívna a 

zlovestná konotácia, ktorú slovo ,anjel‘ má. V tomto zmysle ste teda všetci 

potenciálni, alebo v niektorých prípadoch dokonca skutoční anjeli. Každý, kto sa 

narodil, rodí sa, alebo sa narodí ako sentientná entita, bez ohľadu na to, kde a kedy, 

narodil sa, rodí sa, alebo sa narodí, aby sa stal napokon anjelom so všetkými 

privilégiami, právami, významom a obsahom toho, že ním je. 

Peter: To je veľmi povzbudivé. Veľmi rád počúvam také veci. Veľmi pekne Ti 

ďakujem za toto rozvinutie a vysvetlenie. Dodáva mi to obrovskú nádej, že nech sú 

podmienky, v ktorých v súčasnosti žijeme, akokoľvek strašné, je to iba dočasná a 

prechodná situácia. Aké je krásne mať takúto perspektívu! Milujem to. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter. A je mi potešením. Venujme sa teraz pojmu alebo 

termínu ,svätý‘. Potom sa budeme venovať záhade a tajomstvu stromu života. Ako 

ľudia všeobecne chápu alebo ako opisujú toto slovo, alebo ako vnímajú jeho obsah 

a význam? V typickej ľudskej mysli je svätý vo väčšine prípadov osoba, ktorá sa 

v podstate vzdala všetkých takzvaných svetských radostí a ktorá trávi väčšinu 

svojho času modlitbou, meditáciou, pôstom, celibátom, niekedy dobročinnými 

skutkami, výcvikom a učením iných a podobnými aktivitami, a ktorá veľmi často 

chodí na odľahlé miesta v pustatine alebo do vysokých hôr, alebo do mužských či 

ženských kláštorov a na podobné miesta. Inými slovami, podľa tohto ponímania 

nevidíte pravého svätca chodiť po uliciach tohto sveta, pokiaľ sa, samozrejme, 

nestane nejakým známym guru, ktorý zhromažďuje okolo seba zástupy 

nasledovníkov, atď. 

Je toto ponímanie svätosti pravé alebo má nejaký význam? Nie nevyhnutne. Aj keď 

niektorí z týchto jedincov, ktorým sa pripisuje svätosť, môžu byť skutočné svätí, 

v závislosti od ich úmyslov a motivácii, kvôli ktorým vedú taký obmedzujúci život, 

vo väčšine prípadov to tak nie je. Ako ponímame tento termín my? Byť svätý/á 

v žiadnom prípade neznamená vyhýbať sa čomukoľvek, čo je vám poskytnuté 

v podmienkach typu života, v ktorom sa nachádzate v každom danom čase. Vôbec 

to neznamená, že aby ste boli svätí, musíte sa obmedzovať úplne vo všetkom, 

s výnimkou tých vecí, ktoré sú zreteľne škodlivé pre vaše duchovné, duševné a 

fyzické zdravie. Slovo, ,obmedziť‘ alebo ,obmedzenie‘ vo svojom pravom 

význame znamená stratu osobnej slobody. Vôbec žiadne obmedzenie nemôže byť 

vo svojej pravej prirodzenosti pozitívne. Jedinou pozitívnou konotáciou, ktorú také 

slovo môže obsahovať, je, ak sa obmedzujete v negatívnom a zlom konaní, 



Dialóg 148 

- 573 - 

myslení, cítení, správaní, aktivitách a nadväzovaní vzťahov. Také obmedzovanie 

však nie je svojím charakterom skutočným obmedzovaním, ale ozajstnou slobodou, 

pretože vás vyslobodzuje z otroctva negatívneho stavu. Účelom takého obmedzenia 

je teda v podstate to, aby vás učinilo slobodnými alebo aby obnovilo vašu skutočnú 

a pravú slobodu. 

Slovo ,svätý‘ označuje v našom ponímaní niekoho, koho úmysly a motivácie sú 

čisté; kto koná všetko zo správnych dôvodov, kvôli samotným princípom, bez 

čohokoľvek postranného či sebeckého; kto má na pamäti maximálny prospech a 

blaho všetkých a všetkého; kto sa stará o svoje veci, prácu, zamestnanie, úlohu, 

rolu, pozíciu, atď., nech sú akékoľvek, skutočne počestne, slušne, skromne, 

pokorne, ponížene, objektívne a poctivo, bez prechovávania akýchkoľvek 

negatívnych a zlých myšlienok, túžob či želaní a bez akejkoľvek potreby pomsty, 

odplaty, nepriateľstva, bez zlomyseľnosti či krajného, nekontrolovaného hnevu 

vždy, keď mu/jej ublížia alebo ho/ju podvedú, alebo mu/jej vykonali niečo zlé 

alebo nespravodlivé; a kto to všetko robí a kto je taký postupne kvôli Mne, kvôli 

všetkým a kvôli sebe samému/samej. Byť svätý/á znamená byť súčasne 

bezvýhradne milujúci, múdry, láskavý, vďačný, oceňujúci, chápavý, tolerantný, 

milosrdný, odpúšťajúci, empatický, súcitný, maximálne trpezlivý, uznávajúc svoju 

osobnú obmedzenosť a charakter svojej vlastnej jedinečnosti, nekonečnej 

odlišnosti a individuality bez toho, aby niekedy chcel, túžil, bažil alebo dožadoval 

sa toho, aby bol ako niekto iný. Byť teda lojálny a verný Mne, ostatným a svojej 

vlastnej jedinečnej prirodzenosti, osobnosti a individualite. Žiadne z týchto rysov a 

charakteristických čŕt si od nikoho nevyžadujú, aby trávil všetok svoj čas 

modlitbami, meditáciami, v odlúčení, vyhýbajúc sa iným, vyhýbajúc sa radosti, 

sexu, dobrému jedlu, zábave, hre a všetkému ostatnému, čo nie je škodlivé a 

nebezpečné, čo by mohlo brániť vášmu duchovnému rastu, zdokonaľovaniu sa a 

pokroku. 

Ak sa pozorne pozriete na náš opis významu a obsahu slova ,svätý‘, všimnete si, že 

všetky jeho charakteristické vlastnosti a črty sú rovnako pripísateľné všetkým 

pozitívnym anjelom alebo anjelom svetla. V tomto zmysle sú všetci anjeli 

pozitívneho stavu svätí a všetci anjeli negatívneho stavu sú všetkým tým, čo je 

opakom toho, čo obsahuje a znamená slovo ,svätý‘. Na základe tejto definície 

môžete tiež usúdiť, že každý, kto má vyššie opísanú prirodzenosť, je taktiež svätý. 

A pretože každý je predurčený stať sa napokon anjelom, z toho istého dôvodu je 

každý predurčený stať sa svätým. 

V súčasnom ponímaní termínu ,svätý‘, mimo toho, čo bolo opísané vyššie, byť 

pravý svätý/á znamená uznať, prijať a realizovať všetko, čo je obsiahnuté v Mojom 

Novom Zjavení, považujúc ho za Moje Pravé Slovo. Toto je nový aspekt tejto 

definície a odteraz, ako sú zapisované tieto slová, je zavedený do životov všetkých 

sentientných entít-anjelov-svätých pozitívneho stavu. Všetci praví anjeli 

pozitívneho stavu plne a jednoznačne do seba včleňujú všetky princípy Môjho 

Nového Zjavenia, a tým faktorom sa stávajú svätými v ešte väčšej miere. Napokon, 
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Moje Nové Zjavenie zdôrazňuje mnohokrát dokola všetky vyššie opísané rysy a 

charakteristické črty pravých anjelov a svätých. Okrem toho, ak ako Moji praví 

predstavitelia verne a bezvýhradne aplikujete vo svojich každodenných životoch 

všetko, čo je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení, kvôli samotným princípom, bez 

akýchkoľvek postranných dôvodov alebo bez pripájania akýchkoľvek podmienok, 

ste skutoční svätí a anjeli. 

Ako z našej definície slova ,svätý‘ vidíte, diametrálne sa líši od toho, ako ho 

definuje a chápe väčšina ľudí. Od takzvaných svätých sa očakáva, že bude v ich 

životoch priveľa obmedzení a obetí. Z nášho hľadiska je tento typ svätosti alebo 

život v zhode s týmto chápaním v skutočnosti propagovaný silami negatívneho 

stavu. Prečo to robia? Aby vyobrazili život v pozitívnom stave ako niečo veľmi 

prísne, vážne, neradostné, nudné, obmedzujúce, neslobodné, pozostávajúce len z 

neustálej modlitby, meditácie, nekonečných spevov na slávu Najvyššieho, 

nepotrebného blahorečenia Mi, nemajúc žiadnej zábavy, žiadneho potešenia, 

žiadneho smiechu, žiadneho odpočinku, vôbec ničoho, atď. Napokon, ak dokážete 

ľudí presvedčiť, že toto je pravá prirodzenosť pozitívneho stavu a pravá povaha 

bytia anjelom alebo svätcom, kto by v tom prípade chcel byť v pozitívnom stave? 

Alebo kto by chcel žiť v takom nenaplňujúcom a nudnom živote? Jedine v 

negatívnom stave je všetka zábava a zaujímavé aktivity, ktoré sú nevyčerpateľné a 

najžiaducejšie. Takto sily negatívneho stavu nastavili pascu. A mnoho ľudí a 

tvorov sa stotožňuje s takýmto chápaním toho, čo to vlastne znamená byť anjel 

alebo svätec. Tento falošný názor je, nanešťastie, podporovaný dokonca aj 

doslovným významom kresťanskej Biblie, ako aj všetkými ostatnými takzvanými 

svätými knihami. A pretože sú také knihy považované za pravé Slovo Božie, 

predstava anjela alebo svätého je chápaná v tejto veľmi negatívnej konotácii. 

Napokon, tento popis im poskytuje Boh. Môžem vás uistiť, že nič nie je ďalej od 

pravdy než tento predpoklad. Aký by Som to bol Boh, keby Som ľudí akokoľvek 

obmedzoval? 

Jedným z dôvodov tejto snahy síl negatívneho stavu bolo vštepiť do mysle každého 

(v ich doméne a na planéte Nula) veľmi nesprávnu predstavu o Mojej 

Prirodzenosti, o tom, Kto Som a aký mám vzťah ku všetkým alebo aké veci 

požadujem od všetkých sentientných entít, aby si zaslúžili stať sa anjelmi a svätými 

alebo aby boli hodní Mojej pozornosti. Na základe prijatia tejto predstavy o Mojej 

Prirodzenosti má negatívny stav väčšiu šancu pokračovať neobmedzene vo svojom 

neživote. Toto je dôvod, prečo prišiel s nanajvýš hanebnými predstavami o Mne a 

o Mojej Pravej Prirodzenosti. Jedným z mnohých dôvodov, prečo vám a všetkým 

ostatným všade inde bolo a je poskytované Moje Nové Zjavenie, je natrvalo 

rozptýliť túto ohavnú a odpornú lož a poskytnúť vám správnu predstavu o tom, kto 

Som a aký Som a aká je vlastne Moja Pravá Absolútna Prirodzenosť. Keďže 

negatívny stav vie príliš dobre, že nadobudnutie správnej predstavy a ponímania o 

Mne a o Mojej Prirodzenosti značí koniec jeho neživota, robí všetko, čo je v jeho 

pseudo-moci, aby sfalšoval a skreslil všetko, čo sa týka Mňa a Mojej Prirodzenosti. 
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Myslí si, že úspechom vo svojom úsilí v tomto ohľade môže donekonečna 

odkladať svoj koniec. A na ten účel využíva vyššie zmienené takzvané sväté knihy. 

A robí to, samozrejme, pod Mojím Menom alebo v mene Božom. Koniec koncov, 

pre nich sme Ja a Boh dve odlišné Entity — ďalšia nehanebná lož. 

Máte najväčšiu príležitosť zbaviť sa všetkých nesprávnych a falošných predstáv o 

Mne a o Mojej Pravej Prirodzenosti. Máte k dispozícii Moje Nové Zjavenie, ktoré 

vám poskytuje správne a náležité predstavy nielen o Mne a Mojej Pravej 

Prirodzenosti, ale aj o všetkých duchovných princípoch, názoroch, pravidlách a 

kategóriách. 

Jeden taký názor, ktorý treba dať do správnej perspektívy, je chápanie a význam 

vyššie uvedeného stromu života. Ako si pamätáte z Dialógu 146, strom života 

znamená súhrn mystického a tajomného poznania života a proces učinenia 

relatívneho života a všetkých jeho relatívnych sentientných vynálezov 

nesmrteľnými a večnými. Prístup k tomu poznaniu, ktoré reprezentuje tento strom, 

bol zámerne uzavretý a všetky jeho mystériá a tajomstvá boli skryté pred všetkými 

sentientnými entitami, aby nič, čo nie je z pravého života, nemohli učiniť 

nesmrteľným a večným. Ako si tiež pamätáte, v záhrade Eden jestvoval ďalší strom 

— strom poznania dobra a zla. Bolo to ovocie z tohto stromu, ktoré na nabádanie 

hada zjedli Eva a Adam. Z týchto faktov jasne vidíte, že sa tu nezaoberáme nejakou 

fyzickou rastlinou-stromom, ale jeho symbolickým a súvzťažným zobrazením. 

Strom súvzťaží vo všeobecnosti s nejakým typom poznania. V tomto prípade strom 

poznania dobra a zla reprezentuje ideu vloženú do sentientných myslí, že majú 

právo a slobodu voľby odmietnuť pravú realitu svojho stvorenia a Moje Stvorenie 

vo všeobecnosti tým, že budú za zdroj svojich životov považovať niekoho iného 

alebo niečo iné, alebo vôbec nikoho, alebo vlastný zdroj — to znamená, že oni sú 

svojím vlastným zdrojom života, a nie Ja. Byť schopný rozlíšiť medzi týmito 

dvoma faktormi a odmietnuť falošný faktor, znamená mať poznanie, čo je a čo nie 

je pravda. Jesť ovocie z toho stromu znamená prijať tú ideu ako pravdivú. 

Následky tohto prijatia vedú k vynájdeniu, aktivácii, nastoleniu a manifestácii 

neživota negatívneho stavu a k všetkým následkom, dôsledkom a výsledkom takej 

aktivácie. 

Aby sa zabránilo akejkoľvek možnosti, že by boli neživot negatívneho stavu a jeho 

následný ľudský neživot niekedy učinené nesmrteľnými a večnými, Moja Božská 

Prozreteľnosť zaistila, že prístup k poznaniu, ako to urobiť, bol uzavretý a učinený 

nedostupným. Ako bolo uvedené v Dialógu 146, toto je vlastne pravý význam 

stráženia stromu života cherubínmi, aby sa nikto k nemu nemohol dostať. Ďalším 

dôležitým duchovným aspektom toho je nutnosť uzavrieť a zneprístupniť všetkým 

samotné Absolútne, Nepomenovateľné a Nepochopiteľné Jadro Mojej Absolútnej 

Prirodzenosti, takisto reprezentované stromom života. Život ako taký prýšti z toho 

Absolútneho Jadra. Ako viete, možnosť takého prístupu by spôsobila okamžitú a 

neodvolateľnú smrť každého, kto by sa z akéhokoľvek dôvodu pokúsil k Nemu 

priblížiť. Samotný Absolútny Prameň a Zdroj Života, jeho úplný Stred, ktorý je 
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v stave trvalej a neutíchajúcej emanácie života, akéhokoľvek života, nemôže 

pochopiť nijaká relatívna sentientná myseľ. Pokus urobiť to by bol taký 

ohromujúci a neznesiteľný, že by to relatívna sentientná myseľ nemohla prežiť. 

Aby Som zabránil, aby sa to niekedy stalo, úplne všetkým bol znemožnený prístup 

alebo pochopenie toho aspektu Môjho Absolútneho Jadra, ktorý produkuje a 

vyžaruje Samotný Život. 

Avšak, okrem toho, čo bolo povedané vyššie, jestvuje ďalšia záhada a tajomstvo 

týkajúce sa pojmu stromu života. Toto tajomstvo nebolo až doteraz k dispozícii. 

Týka sa samotného faktora bytia a existencie pozitívneho stavu. V akej forme, 

podobe, rozpoložení, stave a procese je pozitívny stav vo svojom bytí a existencii? 

Bol definovaný ako nekompletný a neúplný. Pozitívny stav nebol nikdy plne 

aktivovaný taký, aký skutočne je a v akej svojej skutočnej podobe, forme, 

rozpoložení, stave a procese prebýva v Absolútnom Jadre Mojej Absolútnej 

Prirodzenosti. Len niektoré jeho aspekty boli plne aktivované. Čo myslíš, čo by sa 

stalo, keby bolo niekomu v súčasných podmienkach pozitívneho stavu umožnené 

mať prístup k stromu života? On, ona, alebo oni by mimovoľne učinili 

nekompletné a neúplné podmienky pozitívneho stavu nesmrteľnými a večnými. 

Keby sa toto niekedy stalo (a keby nebolo zavedené uzatvorenie prístupu k stromu 

života, alebo keby nebol učinený nedostupným, sentientné mysle by boli napokon 

na základe samotnej svojej štruktúry a prirodzenosti schopné objaviť to), v tom 

prípade by sa nemohla nikdy uskutočniť želateľná plnosť a kompletnosť 

pozitívneho stavu. Len čo niečo učiníte nesmrteľným a večným, tým momentom to 

nemožno zastaviť alebo nahradiť ničím iným, pretože to berie miesto všetkému 

ostatnému. 

Dôsledkom takej nemožnej a hypotetickej situácie by bolo, že by nemohol byť 

eliminovaný ani neživot negatívneho stavu a jeho ľudský neživot, pretože samotná 

predstava a význam stavu niečoho nekompletného a neúplného dáva impulz, aby aj 

negatívny stav pokračoval do večnosti. Napokon, takýto stav bol vôbec nastolený 

výlučne kvôli pseudo-bytiu a pseudo-existencii negatívneho stavu a jeho ľudského 

neživota. Aby sa zabránilo, aby sa to niekedy stalo, aj každému jednému 

v pozitívnom stave bolo nutné uzavrieť prístup k stromu života. Inak by celý pokus 

týchto dvoch odporujúcich si prejavov sentientnej mysle skončil tragédiou večnej 

neschopnosti zmeniť čokoľvek ohľadom seba, svojich stavov a kondícií a ohľadom 

všetkého vôbec. Toto je najpádnejšie logické zdôvodnenie toho, prečo bolo 

absolútne nevyhnutné uzavrieť prístup k stromu života. 

Ďalším tajomstvom v tomto ohľade, ktoré je odvodené z vyššie zmieneného 

tajomstva, bolo to, že počas uzatvárania dohody či zmluvy, ktorá bola uzatvorená 

medzi Mnou a všetkými sentientnými entitami, bolo postulované, že všetky životy 

všetkých sentientných entít za ich súčasného položenia a stavu na konci tohto 

cyklu času/stavu/procesu vypršia. Ak ich súčasný život nie je v stave svojej plnosti 

a kompletnosti, v tom prípade ten typ života nemôže pokračovať naveky. Aby sa 

zabránilo, aby sa to stalo, prístup k tomu, aby ho ktokoľvek učinil nesmrteľným a 



Dialóg 148 

- 577 - 

večným, bol znemožnený. Čo sa však stane, keď sa uzavrie súčasný cyklus, 

zavedie sa prechodný stav a následne sa zaháji nový cyklus? Pretože v tom 

čase/stave nielenže nezostane nič z neživota negatívneho stavu a z ľudského 

neživota, ale ani už viac nebude žiadnych túžob, chcení, žiadostivostí, želaní, 

spomienok alebo čohokoľvek, čo máte v tomto ohľade, čo sa týka čohokoľvek, čo 

je obsiahnuté v neživote negatívneho stavu a v ľudskom neživote, bude nastolená 

úplne iná situácia. 

Táto fundamentálne a kvalitatívne iná situácia je naznačená v niečom, čo Som 

povedal anjelovi cirkvi efezskej, kapitola 2, verš 7 v Zjavení (Apokalypse). Hovorí 

sa tam: ,Tomu/(tej), kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je uprostred 

Božieho Raja‘, Víťazom bude ten (zámerne Som pridal slovo ,tej‘ k slovu ,tomu‘, 

ktoré bolo vynechané v citovanom texte), kto bude totálne, kompletne, úplne a 

absolútne oslobodený od akýchkoľvek túžob, želaní, žiadostivosti, chcenia a 

všetkého ostatného mať do večnosti čokoľvek spoločné s neživotom negatívneho 

stavu a s ľudským neživotom. Len čo za týchto okolností nebude existovať vôbec 

žiadne nebezpečenstvo učinenia čohokoľvek z negatívneho stavu a jeho ľudského 

neživota, ako aj čohokoľvek z nekompletnosti a neúplnosti pozitívneho stavu 

nesmrteľným a večným, prístup k stromu života alebo k poznaniu, ako učiniť seba 

a svoje životy v tejto novej situácii nesmrteľnými a večnými, bude obnovený. Také 

obnovenie bude nevyhnuté, aby už viac neexistovala žiadna potreba obmedzovať 

ich životy len na jeden cyklus času/stavu/procesu. Podmienka vypršania ich 

životov na konci tohto cyklu, ktorá je v onej zmluve či dohode, bude zrušená, len 

čo vstúpia do poslednej fázy prechodného obdobia. Počas tejto poslednej fázy bude 

proces tohto obnovovania postupne a pomaly zavŕšený. 

Nuž, Peter, myslím, že nateraz to stačí. Potrebuješ si trocha oddýchnuť, pretože sa 

stále cítiš fyzický nie práve najlepšie. Ako vieš, bolo ti naznačené, že po tvojej 

tvrdej skúške a operácii to u teba už nikdy nebude také isté, aké to bolo predtým. 

Zvykni si na túto myšlienku. 

Peter: Zvykám si. A ďakujem Ti veľmi pekne za toto plodné a významné zjavenie. 

Takže nabudúce — ak vôbec. 

 



- 578 - 

Sto Štyridsiaty Deviaty Dialóg 

10. júna 2000 

Peter: Pred pár dňami som dostal štyri otázky od Dezidera — nášho 

pochybovačného pána z Nemecka. Obsah jeho otázok má čisto filozofickú povahu. 

Mám dojem, že boli obšírne zodpovedané mnohokrát dokola vo Veľkej Knihe a 

v týchto Dialógoch. Alebo sú z nich veľmi ľahko a jasne odvoditeľné. Nechám to 

na Tebe, aby si Ty rozhodol, či sú hodné Tvojich odpovedí. Než sem tieto otázky 

zahrniem, možno by si chcel najskôr Ty hovoriť o niečom, o čom Si myslíš, že by 

to malo byť uvedené do našej pozornosti. Napokon, sme na prahu nejakých 

dôležitých a významných zmien v duchovnej ríši a tie si môžu vyžadovať Tvoj 

ďalší vstup v týchto veciach. Takže, máš slovo. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si Mi poskytol túto príležitosť, aby Som 

hovoril prvý. Skutočne musím učiniť krátky komentár ohľadom niektorých 

záležitostí, nanesených v predchádzajúcich Dialógoch. Týkajú sa Môjho 

vyhlásenia, že proces tvorenia Stvorenia bol uskutočňovaný v kruhoch. Tento opis 

neodráža skutočnú realitu toho procesu. Dôvodom, prečo používame taký termín 

ako ,kruhy‘, bolo to, aby sme vašej vonkajšej mysli poskytli nejaký orientačný bod, 

na základe ktorého by ste mohli aspoň vzdialene pochopiť, ako tento proces 

prebiehal. Vo vašom ľudskom lineárnom alebo subjektívnom spôsobe vnímania a 

chápania čohokoľvek vôbec, a nielen takých zložitých a obrovských záležitostí, 

ako je stvorenie Stvorenia, by bolo takmer nemožné prísť s 

akoukoľvek predstavou, slovom alebo pojmom, ktoré by do vašej vonkajšej mysle 

vniesli nejaké chápanie toho, čo sa skutočne dialo a ako všetko v tomto ohľade 

postupovalo. 

Takže o čom skutočne v tomto prípade hovoríme? Ako si pamätáte z kapitoly 21 

v Novom Zjavení Pána Ježiša Krista, ako aj zo Základov ľudskej duchovnosti, 

proces tvorenia Stvorenia sa do určitého bodu neodohrával v čase a priestore, ale 

čas a priestor boli zavedené počas tvorby fyzickej-vonkajšej dimenzie. Keďže sa 

tvorenie Stvorenia neodohrávalo v čase a priestore, bolo by zavádzajúce hovoriť o 

konkrétnych, doslovných kruhoch alebo používať také termíny ako prvé kolo, 

druhé kolo, tretie kolo a štvrté kolo tvorivého procesu. Takéto termíny a ich 

významy sú časopriestorovo viazané. Tieto termíny používame len kvôli vašej 

ľudskej mysli, ktorá nemá ako pochopiť bezčasové a bezpriestorové stavy a 

procesy. Celý proces tvorenia Stvorenia bol v skutočnosti, pred stvorením 

vonkajšej-fyzickej dimenzie, alebo pred zavedením času a priestoru do toho 

procesu, vykonávaný v objektívnom moduse vnímania a chápania reality. Tento 

modus si jasne vyžaduje, aby sa tento proces odohrával diskrétnym, simultánnym a 

synchrónnym spôsobom. Termín ,diskrétny‘ je termín, ktorý robí vašej ľudskej 

mysli problémy a ktorý svojím významom približuje alebo navodzuje predstavu 

kontinua, predchádzania, následnosti a časopriestorovej viazanosti. Tento termín 
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v skutočnosti označuje diskontinuálny proces niečoho, čo sa deje oddelene alebo 

samostatne od všetkého ostatného, súc plnoprávne odlišné. Také chápanie tohto 

termínu by mohlo vašej ľudskej mysli vnuknúť falošnú predstavu, že tvorenie 

Stvorenia postupovalo akýmsi separovaným spôsobom, nesúvisiac s ničím iným. 

Zatiaľ čo v skutočnosti, v našom ponímaní, to znamená autonómnosť vo svojej 

vlastnej sfére a atmosfére alebo stave a situácii, ktorá sa podstatne líši od 

akejkoľvek inej sféry a atmosféry, alebo stavu a situácie. 

V pravej realite tohto procesu alebo v objektívnom moduse sa však diskrétny 

výskyt rôznych fáz tvorenia Stvorenia dial simultánne a synchrónne. Najbližšie 

vykreslenie tohto procesu možno pre vašu ľudskú myseľ nájsť v pojmoch 

kvantovej fyziky, ktorá sa zaoberá subatomárnymi časticami. V relačnom moduse a 

správaní sa týchto častíc by bolo veľmi ťažké koncipovať časové prvky, počas 

ktorých dochádza k akýmkoľvek vonkajším a vnútorným interakciám. Z toho 

dôvodu sa všetko v ich oblasti deje v nekonečne malých zlomkoch nanosekúnd. 

Túto predstavu by ste mohli vo veľmi obmedzenej miere aplikovať na tvorenie 

rôznych rozdielnych dimenzií Stvorenia. Inak povedané, ak na tento proces 

aplikujete nejaké časopriestorovo viazané prvky, potom stvorenie prvej, duchovnej 

dimenzie, v jej diskrétnej sfére a atmosfére alebo stave a podmienkach, bolo od 

stvorenia úplne prvých sentientných entít, ktoré boli stvorené predtým, ako bolo 

Stvorenie posunuté zo svojho stavu do svojho procesu, oddelené napríklad 

nekonečne malým zlomkom nanosekundy. Stvorenie intermediárnej dimenzie bolo 

oddelené od stvorenia duchovnej dimenzie ďalším nekonečne malým zlomkom 

nanosekundy. 

Pokiaľ ide o stvorenie vonkajšej-fyzickej dimenzie, z pozície prvého, druhého a 

tretieho kola Stvorenia bolo jej stvorenie od nich oddelené ďalším veľmi malým, 

nekonečne menším zlomkom nanosekundy. Pretože však boli v procese tvorenia 

vonkajšej-fyzickej dimenzie kategórie času a priestoru zavedené ako výsledok toho 

tvorenia, z jej pozície pokračovalo jej tvorenie spojitým, následným a postupným 

spôsobom. Inými slovami, v tomto moduse mohol proces tvorenia vonkajšej-

fyzickej dimenzie, ako ho zažíva ten modus, prebiehať mnoho miliónov alebo 

dokonca miliárd vašich rokov. Musíte pochopiť jednu vec: Čokoľvek, čo sa deje 

v objektívnom moduse, čo sme hypoteticky merali v nekonečne malých zlomkoch 

nanosekundy, to, aby sa tá istá vec udiala v časopriestorovo viazanom kontinuu, sa 

môže odohrávať mnoho miliónov alebo dokonca miliárd rokov. Vždy, keď ste 

umiestnení vo vnútri vonkajšej-fyzickej dimenzie, uplatnia sa časopriestorové 

faktory a prevezmú vaše vnímanie. Odtiaľ teda subjektívny modus vášho vnímania 

a chápania. Pre tento modus môže niečo, čo by sa v objektívnom moduse mohlo 

rovnať nekonečne malému zlomku nanosekundy, trvať mnoho miliárd rokov. 

Takto nekonečne odlišné sú tieto dva modusy. 

Pri hodnotení procesu tvorenia Stvorenia musíte teda brať do úvahy tieto dôležité 

okolnosti. V tomto zmysle musíte pri nevonkajších, nefyzických dimenziách 

Stvorenia odpočítať čokoľvek, čo sa týka časopriestorovej viazanosti. Preto neberte 
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doslovne naše tvrdenia, že posun Stvorenia z jeho stavu do jeho procesu (vlastné 

tvorenie) sa dial v akýchsi konkrétnych, hmatateľných kruhoch alebo kolách. Toto 

je dôvod, prečo sme také vyhlásenia vždy sprevádzali slovami ,obrazne povedané‘. 

Taký jazyk, ktorý sme používali, bol prispôsobený obmedzenému a 

obmedzujúcemu vnímaniu a chápaniu vašej typickej ľudskej mysle. Nanešťastie, 

v typickom ľudskom jazyku a jeho slovníku neexistuje nič, čo by mohlo čo i len 

vzdialene priblížiť pravý význam toho, čo sa dialo alebo odohrávalo v priebehu 

toho procesu. Vôbec sa to nepokúšajte pochopiť vašou vonkajšou ľudskou mysľou. 

Vašou intuíciou sa však môžete oveľa viac priblížiť správnemu chápaniu procesu 

tvorenia Stvorenia. 

Ako teda môžete z uvedeného zistiť, ak sa na proces tvorenia Môjho Stvorenia 

pozeráte z pozície vonkajšej-fyzickej dimenzie alebo zvnútra imaginárnych 

dimenzionálnych hraníc vonkajšej-fyzickej dimenzie, tento proces bol vykonávaný 

v určitých presne naplánovaných štádiách. V prvom štádiu, ktoré môžete ponímať 

ako štádium predstvorenia, boli stvorené špecifické sentientné entity. Pomocou 

nich a cez ne viedlo druhé štádium k stvoreniu duchovnej dimenzie. Pomocou nej a 

cez ňu viedlo tretie štádium k stvoreniu intermediárnej dimenzie. Zo spojených 

energií všetkých hore uvedených štádií viedlo cez ne a pomocou nich štvrté 

štádium k stvoreniu vonkajšej-fyzickej dimenzie. Z tejto pozície došlo 

k evolučnému procesu stvorenia Môjho Stvorenia. Môžete ich považovať za 

vývojové štádiá procesu tvorenia Môjho Stvorenia. 

Obraz však vyzerá úplne inak, ak sa na tento proces pozeráte zvnútra imaginárnych 

hraníc ktorejkoľvek inej dimenzie. Každé také hypotetické štádium sa odohráva 

vnútri ktorejkoľvek inej dimenzie a u ktorejkoľvek inej dimenzie simultánnym a 

synchrónnym spôsobom. Slovo ,vnútri‘ nie je presnou reflexiou tohto javu. Môžete 

si to predstaviť ako ruskú matriošku, ktorá má v sebe ďalšiu, menšiu matriošku, tá 

menšia matrioška má v sebe ďalšiu menšiu matriošku, atď. Každá taká matrioška je 

autonómna v rámci svojich vlastných hraníc bez kontinuitnej väzby k predošlej 

matrioške. Vo vzájomnom vzťahu teda koexistujú simultánnym a diskrétnym 

spôsobom. Toto je najbližším priblížením, aj keď veľmi hrubým a nepresným, ako 

postupoval proces tvorenia Môjho Stvorenia. Kvôli zjavnej separácii všetkých 

dimenzií na základe ich vlastných imaginárnych hraníc a pretože sa vo vzájomnom 

kontinuitnom moduse nedotýkajú, súc jedna v druhej a jedna s druhou, tento faktor 

sa vonkajšej-fyzickej sentientnej mysli javí, akoby existovali konkrétne štádiá 

procesu tvorenia. Toto je však len zdaním reality, a nie skutočnou pravdou reality, 

ktorému je dovolené byť uplatnené preto, aby vonkajšia myseľ dostala nejaké 

pevné orientačné body v lineárnosti svojho vnímania a chápania. 

A toto je všetko, čo Som vám chcel v tomto čase pripomenúť v súvislosti s touto 

tak trochu zložitou témou. Teraz môžeš pokračovať, Peter, a parafrázovať 

Deziderove otázky. Navrhoval by Som, aby si ich prezentoval jednu po druhej, 

nezahrnúc ich všetky do jedného paragrafu. 
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Peter: Veľmi dobre, tu sú. Jeho prvá otázka je nasledovná: Ak to chápem správne, 

predtým, ako bola pseudo-stvorená Zóna Vymiestnenia, existovalo len Pravé 

Stvorenie a každý bol čisto pozitívny. Potom sa v mysli čisto pozitívnych entít náhle 

objavila špeciálna idea, ktorú potrebovali vypudzovať, pretože bola nepravdivá. 

Aby mali nejaký stav, kde by ju mohli vypudiť, bola pseudo-stvorená Zóna 

Vymiestnenia. Ako je logicky možné, že sa v čisto pozitívnej mysli čisto pozitívnych 

sentientných entít mohla objaviť taká problematická, ak nie dokonca negatívna 

alebo zlá idea? Kde sa vzala tá lživá idea? Kde sa vzala idea pseudo-stvoriť niečo 

odlišné alebo opačné k usporiadaniu pozitívneho stavu pravého Stvorenia? 

Uvažujúc logicky, zlo sa nemôže nikde a nikdy objaviť, ak sú všetci a všetko, 

vrátane zdroja stvorenia všetkých a všetkého (Stvoriteľa), čisto pozitívni, to je 

jedno, či sú absolútni alebo relatívni! V tom prípade by zlo vzišlo z ničoty! Koniec 

prvej otázky. 

Pán Ježiš Kristus: Máš pravdu, Peter, keď si hore naznačil, že všetky Deziderove 

otázky boli veľakrát dokola zodpovedané v knihách Môjho Nového Zjavenia, ako 

aj v niekoľkých predošlých Dialógoch. Celá kapitola 6, kapitola 11 a niektoré 

ďalšie kapitoly vo Veľkej Knihe sa obšírne zaoberajú touto záležitosťou. Napríklad 

Dialógy 88, 89, 90 a niektoré ďalšie odpovedajú na tie otázky. Na strane 

pýtajúceho sa existuje vážne nepochopenie celej záležitosti. Do pozornosti 

všetkých, vrátane pýtajúceho sa, je treba uviesť tri dôležité veci. Prvou je záležitosť 

slobody voľby. Druhou je stupeň relatívnosti každej sentientnej entity voči 

Absolútnemu. Treťou je záležitosť prirodzenosti samotného pozitívneho stavu, 

ktorý nebol v tom bode aktivovaný v stave svojej plnosti a kompletnosti. 

Ak vezmete do úvahy, že stvorenie všetkých sentientných entít sa môže udiať len 

z pozície Absolútnej Slobody Voľby, potom v tom prípade, aby ste nadviazali 

akýkoľvek zmysluplný a recipročný vzťah medzi Absolútnym Stvoriteľom a 

všetkými ostatnými relatívnymi sentientnými entitami, musíte im dať ten istý typ 

slobody voľby. Z čoho pozostáva zvyčajne sloboda voľby? Pozostáva z rôznych 

možností voľby, ktoré definujú povahu akéhokoľvek vzťahu. Aby bol ktokoľvek 

skutočne slobodný, musíte mu/jej dať aj možnosť voľby nechcieť mať vzťah. Nie 

je teda správne predpokladať, že idea odmietnuť Stvoriteľa ako Pravý Zdroj 

akéhokoľvek života vzišla odnikiaľ. Ako integrálna súčasť slobody voľby bola 

implantovaná do samotného jadra sentientnej mysle od počiatku jej stvorenia. Bez 

takej idey sa nemôže udiať žiadne počiatočné stvorenie, pretože by to každého 

pripravilo o nechcenie urobiť to či ono; alebo v tomto prípade o nechcenie mať so 

Mnou vzťah. Táto idea nie je sama osebe a ako taká negatívna. Je pozitívna. 

Akákoľvek sloboda voľby musí byť založená na pozitívnej báze, bez vnucovania, 

hrozby alebo nátlaku. Inak by to nebola skutočná sloboda. Negatívnou alebo zlou 

sa stane len a len vtedy, ešte raz, keď si ju niekto zvolí na základe svojej vlastnej 

slobody voľby ako jedinú uskutočniteľnú a možnú alternatívu. 

Aby ste mali jasné predstavy o všetkom vôbec, a nielen o tejto jednotlivej idei, 

v záujme slobody voľby musíte do takých ideí zahrnúť aj definíciu všetkých 
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dôsledkov, výsledkov a následkov ich prijatia, aktualizácie a realizácie, ako aj ich 

odmietnutia. Samotná idea odmietnutia, samotnými energiami svojho odmietnutia, 

ako je odmietnutá alebo odvrhnutá, dáva vznik alebo spôsobuje objavenie sa Zóny 

Vymiestnenia, do ktorej je odmietnutá idea schopná vypadnúť (pozrite si napríklad 

kapitolu 21 v Novom Zjavení Pána Ježiša Krista). Takto sa objavila a takto je 

udržiavaná Zóna Vymiestnenia. 

Pretože Ja som bol Ten/Tá, Kto implantoval takú ideu do myslí všetkých 

sentientných entít, mohlo by sa zdať, že som tiež Ten/Tá, Kto spôsobil objavenie sa 

negatívneho stavu so všetkými jeho zlami a lžami. Lživosť takého záveru pramení 

z faktu, že je nelogické predpokladať, že samotná idea obsahuje čokoľvek špatné 

alebo zlé. To, čo obsahuje, je predstava slobody voľby byť alebo nebyť, mať vzťah 

alebo nemať, zvoliť si alebo nezvoliť to či ono, a všetky ostatné ,to‘ alebo ,ono‘. 

Predstava slobody voľby, nech je tá voľba akákoľvek, je — na základe logickej 

inferencie, pretože vám dáva voľbu — faktorom samotnej tej voľby sama osebe a 

ako taká pozitívna. Keďže je taká predstava čisto pozitívna a pretože pramení 

z Absolútnej Pozitívnosti, nemožno Ma považovať za Iniciátora alebo Realizátora 

ničoho zlého, nepravdivého alebo negatívneho. 

Ako je možné, že, súc čisto pozitívne, mohli sentientné entity prísť s potrebou 

aktivovať tú ideu tým, že si ju zvolili ako jedinú životaschopnú alternatívu alebo 

možnosť voľby? Odpoveď na túto otázku závisí od toho, z akej pozície taká idea 

vynájdenia a aktivácie negatívneho stavu prišla. A toto nás privádza k druhej 

záležitosti, k záležitosti stupňa a kvality relatívnosti, z ktorej pozostáva každá 

sentientná entita. S vaším ľudským ponímaním je v tomto ohľade ten problém, že 

ste bez rozdielu predpokladali, že stupeň a kvalita relatívnosti každej jednej 

sentientnej entity sú paušálne rovnaké. V súlade s týmto falošným predpokladom 

teda neexistuje žiadny rozdiel medzi relatívnosťou jednej sentientnej entity a 

relatívnosťou akejkoľvek inej sentientnej entity. Pravdou je však to, že nikto nie je, 

čo sa týka jeho/jej osobnej a individualizovanej relatívnosti a jej stupňa a kvality, 

taký istý. Takisto ani celé spoločnosti, dimenzie alebo čokoľvek, čo máte, nie sú, 

čo sa týka ich celkovej relatívnosti, rovnaké. Medzi nimi všetkými existujú 

nekonečné odlišnosti. 

Kvalita a stupeň relatívnosti závisia od pozície, ktorú každý zaujíma vo vzťahu a 

pozícii ku Mne ako k Niekomu, Kto je Absolútny vo Svojej Absolútnej Kvalite a 

Kto má Absolútny Stupeň, ktorý nie je merateľný žiadnymi dostupnými 

prostriedkami. Je nemerateľný. Súvzťažným faktorom, ktorý určuje tento stupeň a 

kvalitu, je stav zvnútornenia každého. Čím vnútornejšie ste umiestnení, tým ste 

bližšie ku Mne a tým menší stupeň relatívnosti vo vzťahu k Môjmu Absolútnemu 

Stavu v dôsledku toho zažívate alebo máte. Takže napríklad sentientné entity, ktoré 

boli stvorené v období predstvorenia, sú v samom centre toho zvnútornenia, a tým 

faktorom sú ku Mne bližšie, a tým faktorom majú najmenší stupeň relativity. 

Možno ich považovať takmer za absolútne. Hovorím ,takmer‘, pretože boli, 

koniec koncov, stvorené. Preto nemôžu byť absolútne. Veľmi sa však tomu 
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približujú. V ich pozícii, pretože sú za súčasne dostupnej prirodzenosti, formy a 

manifestácie pozitívneho stavu v najčistejšom stave vo vzťahu k Mojej 

pozitívnosti, by nemohli nikdy prísť s ideou vynájdenia a aktivácie ničoho, čo by 

sa čo i len vzdialene týkalo negatívneho stavu. Inak povedané, aj keď predsa len 

majú možnosť voľby alebo alternatívu odmietnuť Ma ako jediný Zdroj svojho 

života, nikdy by im nenapadlo, aby tú možnosť voľby alebo alternatívu vyskúšali. 

Ako však tvorenie Môjho Stvorenia postupuje ďalej, v každom kole (obrazne 

povedané) získavajú sentientné entity faktorom väčšej odľahlosti od centra 

zvnútornenia alebo od centra Absolútnej Pozitívnosti postupne väčší a väčší stupeň 

relativity k Absolútnemu. Keď dôjdete k sentientným entitám umiestneným na 

úrovni alebo vo vnútri vonkajšej-fyzickej dimenzie, faktorom jej vonkajšej pozície 

sa stávajú najrelatívnejšími k Absolútnemu. Keďže najrelatívnejšie má takú 

povahu, že všetky vedomosti a zážitky získava experimentovaním a bádaním, a na 

základe nich robí závery o pravde, ľahko sa môže ocitnúť v pozícii silnej potreby a 

túžby otestovať obsah takých odmietnutých ideí. Toto je tá úroveň, na ktorej sa 

otázky tohto charakteru chystali preniknúť do sentientnej mysle. Aby ste čokoľvek 

otestovali, najskôr potrebujete položiť otázky, aby ste mohli určiť, aký druh testov 

treba uskutočniť, aby ste dostali najuspokojivejšie odpovede alebo aby ste dospeli 

k správnym záverom. Len čo je tá otázka položená, pretože je položená 

sentientnými entitami, ktoré sú v pozícii poskytovania spätnej väzby všetkým 

ostatným úrovniam Stvorenia, faktorom vzájomnej spojitosti všetkých a všetkého 

si všetky sentientné entity uvedomia, že bola tá otázka položená. V nijakom 

prípade nie sú iniciátormi takých otázok. Sú len ich zaznamenávačmi. 

Hypotetické vzdialené postavenie od jadra Absolútnej Pozitívnosti činí pozitívnosť 

všetkých sentientných entít na úrovni vonkajšej-fyzickej dimenzie najrelatívnejšou, 

aj keď sú svojou prirodzenosťou čisto pozitívne. Z krajne relatívneho stavu svojej 

pozitívnosti, pretože nemajú nijakú skúsenosť ohľadom toho, čo je to byť Absolútne 

Pozitívny, môžu ľahko skončiť v pochybnostiach, či sú skutočne pozitívne, ak tam 

vonku nie je nič, čo také nie je, s čím by mohli porovnať svoju pozitívnosť. Takto 

bol umožnený začiatok vynachádzania a aktivácie negatívneho stavu. Je teda úplne 

jasné, že zlo alebo negatívny stav sa na tejto úrovni môže objaviť ako potreba 

porovnania medzi týmito dvoma stavmi. Keď to už porovnajú, poskytne im to 

uistenie, že sú skutočne pozitívni a v pozitívnom stave. Taký je charakter tohto typu 

relatívnosti, ktorej stupeň je najextrémnejší. Ona tvorí základ všetkých aspektov 

vonkajšej-fyzickej dimenzie. Takáto je štrukturálna konštrukcia Stvorenia. 

Tretiu záležitosť, ktorá napomáhala umožneniu toho, že relatívnej sentientnej mysli 

vo vonkajšej-fyzickej dimenzii prišlo na um vynájsť a aktivovať negatívny stav, 

možno nájsť v samotnej prirodzenosti pozitívneho stavu. Aký bol/je aktuálny status 

pozitívneho stavu? Ako si jasne spomínate, pozitívny stav nebol ešte nikdy v stave 

svojej plnosti a kompletnosti. Keďže Som predvídal nutnosť dovolenia, aby 

neživot negatívneho stavu a ľudský neživot vošli do svojho pseudo-bytia a pseudo-

existencie, nebolo možné aktivovať všetky aspekty pozitívneho stavu do takej 
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miery, aby sa manifestoval vo svojej plnosti a kompletnosti. Prečo je to tak? 

Uvažujte, čo by sa stalo, keby Som dal pravý život pozitívneho stavu do 

podmienok jeho plnosti a kompletnosti. V tom prípade by nebolo možné poskytnúť 

žiadnej sentientnej entite možnosť voľby alebo alternatívu nesúhlasiť s niečím, čo 

je obsiahnuté v Mojej Absolútnej Prirodzenosti alebo v prirodzenosti pozitívneho 

stavu. Tým, že by nemali takú možnosť voľby alebo alternatívu, boli by uvedení do 

pozície nie slobody voľby, ale nutnosti byť len pozitívni. Ako si pamätáte z Veľkej 

Knihy, mať len jednu možnosť voľby alebo alternatívu, znamená nemať žiadnu. 

V tom prípade by boli všetky podmienky slobody voľby porušené. Niečo také si 

nemožno predstaviť, ak vezmete do úvahy, že Ja som Absolútna Sloboda Sama. 

Nikoho nemôžem stvoriť zo žiadnej inej pozície než z tej, čo Mám a čím Som. 

Predtým, ako je možné plne aktivovať plnosť a kompletnosť pozitívneho stavu, je 

nevyhnutné dať všetkým sentientným entitám príležitosť zažiť nejaký iný spôsob 

života (neživota), aby mali pevný základ, na ktorom by mohli učiniť večné 

rozhodnutie, či by chceli mať niečo iné okrem pravého života pozitívneho stavu. 

Aby bolo za týchto podmienok umožnené ilustrovať a demonštrovať všetky ostatné 

formy a stavy života (neživota), nie je možné aktivovať plnosť a kompletnosť 

pozitívneho stavu. Jednoducho povedané, plné odhalenie všetkých aspektov 

pravého života pozitívneho stavu by úplne znemožnilo, aby sa manifestoval 

akýkoľvek iný typ života. V tom prípade však, súc uväznení v jednom moduse 

života, nemajúc žiadnu inú voľbu a porovnanie s tým, aké je to nebyť v pozitívnom 

stave, sentientné mysle všetkých tých, ktorí sú umiestnení na úrovni fyzickej-

vonkajšej dimenzie, by boli mučené večnými pochybnosťami o tom, či sú, alebo 

nie sú v pravom živote. Akú spätnú väzbu alebo posolstvo by v tom prípade 

odovzdávali všetkým ostatným dimenziám a ich príslušným úrovniam? Neustále 

by vyjadrovali stav pochybností. Takýto stav je ako taký a sám osebe negatívny. 

Celé Stvorenie by teda zamorovali takouto negatívnosťou. Bolo by za týchto 

podmienok možné, aby niekto skutočne zažil plnosť a kompletnosť pozitívneho 

stavu? Samozrejme, že nie. 

Aby ste teda zabránili, aby sa niekedy stalo niečo také, dáte všetkým sentientným 

entitám možnosť voľby zažiť niečo iné, aby mohli učiniť skutočnú voľbu — 

založenú na svojej vlastnej slobodnej vôli a slobodnej voľbe — zvoliť si len život 

pozitívneho stavu. Len čo učinia takú definitívnu voľbu, vtedy a len vtedy môže 

byť pôvodná idea odmietnuť Ma ako Jediný Zdroj ich životov odstránená, a potom 

sa môže stať realitou plnosť a kompletnosť pravého života pozitívneho stavu. Toto 

sa myslí Mojím vyhlásením v Apokalypse: „Hľa, všetko činím novým“ a 

vyhlásením „dokonané jest“. Pokiaľ nie sú všetky možnosti voľby a alternatívy, 

dané všetkým sentientným entitám na všetkých úrovniach Stvorenia, a teraz aj na 

úrovni pseudo-stvorenia, vyskúšané a odmietnuté ako zbytočné a márne produkty, 

nevedúce nikam, nič nemožno urobiť. Nemôžete ich však odmietnuť alebo sa ich 

zbaviť, pokiaľ nezobrazia a nedemonštrujú všetky aspekty svojho pseudo-života 

alebo toho, čo si nikdy nezvoliť. 
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Deziderova otázka neberie tieto dôležité faktory alebo záležitosti do úvahy. Ak 

uvažujete logicky, pravou logikou pozitívneho stavu, a nie pseudo-logikou typickej 

ľudskej mysle, môžete jasne postrehnúť, že neexistovala žiadna iná cesta, než 

pokračovať týmto spôsobom, aby bola zachovaná skutočná sloboda voľby 

každého. Preto — a s týmto na pamäti — boli uvedené do pohybu len isté 

obmedzené aspekty pravého života pozitívneho stavu, aby nebola narušená 

samotná sloboda voľby. Majúc k dispozícii len také obmedzené aspekty, vo vzťahu 

k relatívnym sentientným entitám je ťažké hovoriť o absolútnej čistote pozitívneho 

stavu. Neexistovalo nič také ako čistá a absolútna čistota. Všetko to bolo/je 

relatívne, dokonca aj keď sa to aplikuje na súčasný pravý život každého 

v pozitívnom stave. 

Nemajúc túto rýdzu čistotu, aká je vo Mne, prísť s ideou čohosi, čo nie je čisté, nie 

je vôbec nemožné. Ak to nie je čisté, potom od toho kroku k ďalšiemu kroku, 

kroku splodenia zla, je len malý kúsok. Napokon, sentientná myseľ nie je 

nemysliaci, nedobrovoľný, neslobodný a bezcitný automat. Aj keď je relatívna, 

bola obdarená všemožnými vlastnosťami, ktoré jej umožnili nezávisle, samej pre 

seba a samej od seba myslieť, chcieť, cítiť, robiť všemožné rozhodnutia, byť 

vynaliezavá, atď. Počas využívania týchto rozsiahlych schopností a majúc 

všemožné príležitosti, súc vynaliezavá vo všetkých aspektoch svojho života, mohla 

objaviť aj čosi, čo nie je z pozitívneho stavu alebo odo Mňa. Toto je jej večným, 

výsadným právom. Relatívna sentientná myseľ, nemajúc vo svojom relatívnom 

živote absolútny stav pozitívnosti — tým faktorom a faktorom potrieb byť 

vynaliezavá, ktoré boli, aj s jej schopnosťami byť vynaliezavá, v nej  hlboko 

zakorenené — mohla veľmi ľahko prísť so všetkými tými existenciálnymi 

otázkami, ktoré nakoniec viedli k vynájdeniu, aktivácii, nastoleniu a manifestácii 

negatívneho stavu so všetkými jeho zlami a lžami. 

A toto je všetko, čo možno odpovedať na Deziderovu prvú otázku. Pokračuj, Peter, 

a parafrázuj jeho druhú otázku. 

Peter: Jeho druhá otázka znie takto nejako: Autor TNR (to znamená Ty, Pán Ježiš 

Kristus) tvrdí, že On/Ona je absolútna Pravda, Absolútna Pozitívnosť a Absolútna 

Bytosť. Naproti tomu, všetky stvorené alebo pseudo-stvorené sentientné entity sú 

relatívne bytosti, obmedzené vo svojich schopnostiach čokoľvek pochopiť... 

Otázkou je: Môže byť logicky možné, aby niekto so svojou obmedzenou 

schopnosťou pochopiť niečo mohol zistiť, že Autor TNR je Absolútny: Absolútna 

Pravda, Neobmedzená Pozitívnosť, Neobmedzená Múdrosť, atď.? Podľa môjho 

názoru, ak sa pozerám na niečo, čo je väčšie, než môže moje obmedzené vnímanie 

uchopiť, v tom prípade nemôžem zistiť, či to čosi — za horizontom môjho vnímania 

— má nejaké hranice alebo nie. Koniec druhej otázky. 

Pán Ježiš Kristus: Odpoveď na túto otázku je tiež plne dedukovateľná zo 

všetkého, čo je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení. Aj keď je štruktúra ľudskej 

mysle taká, že je najobmedzenejšia a najobmedzujúcejšia v porovnaní s mysľou 
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kohokoľvek iného v Mojom Stvorení, napriek tomu bola vybavená mnohými 

nástrojmi, ktoré môžu dať každému, kto ich využíva správne a so správnym 

úmyslom a motiváciou, presvedčivý pocit, že Pán Ježiš Kristus je Absolútny/a vo 

všetkých Jeho/Jej Atribútoch, Črtách a Charakteristických Rysoch. Ľudská myseľ 

má také duchovné a duševné schopnosti, ako dôveru, vieru, spoľahnutie sa, 

presvedčenie a ich deriváty — logiku, rozum, racionalitu, inteligenciu, dedukčné a 

induktívne schopnosti, analýzu a syntézu a schopnosť robiť správne závery, 

založené na pozorovaní, vnútorných a vonkajších skúsenostiach a na mnohých 

iných podobných faktoroch. Ohromným nástrojom z tých, ktoré má ľudská myseľ 

k dispozícii, je — intuícia. Pomocou svojej intuície môžete veľmi presvedčivo 

dospieť k správnemu záveru o tejto veci. Toto sú všeobecné schopnosti, ktoré 

možno na taký účel využiť. 

Vezmite si napríklad nasledovné fakty: Ak dôkladne analyzujete svoj individuálny 

a osobný život a ak si počas toho kladiete otázky ohľadom zdroja ľudského života 

vo všeobecnosti, a zvlášť vášho vlastného ľudského života, nevyhnutne musíte 

dospieť k záveru, že nie ste zdrojom svojho života. Nie ste ten/tá, kto vám dal ten 

život. Nie ste pôvodcom žiadneho života. To, že ste ožili a začali žiť cez dvoch 

ľudí, vašich rodičov, z nich nerobí logicky konečný zdroj a pôvodcov vášho 

osobného a individualizovaného života, pretože oni sami neboli pôvodcami svojho 

vlastného života. Ich život môžete sledovať v celom rozsahu späť cez všetkých ich 

potomkov, a ani tak nie ste schopní nájsť nikoho alebo nič, koho/čo by bolo možné 

považovať za zdroj a pôvod sentientného života alebo akéhokoľvek života vôbec. 

Vzišiel život z akejsi náhodnej kombinácie častíc akéhosi kozmického guláša, 

ktorý neobsahoval nič živé a žijúce? Aj keby ste mohli presvedčivo postulovať, že 

taký guláš, aký postulovali vaši vedeckí biológovia, obsahuje akýsi organický 

organizmus, ktorý by mohol byť schopný iniciovať nejaké formy života, z ktorých 

sa evolučným procesom vyvinuli vyššie formy života až k sentientnému životu, 

ešte stále by ste sa museli pýtať, kto alebo čo dal taký organizmus do toho guláša. 

Koniec koncov, nemohlo sa to stať z ničoho. Z ničoho môže vzniknúť len nič. Toto 

je nevyvrátiteľná logická dedukcia. 

Preto, na základe faktu, že nič relatívnej prirodzenosti nemohlo byť samo zo seba, 

samo od seba, samo osebe a samo v sebe počiatkom/pôvodom a zdrojom života 

alebo mať nejakú schopnosť vytvoriť život, musí to mať nejaký zdroj pôvodu. 

Pretože tento zdroj pôvodu nemôže byť relatívny, v tom prípade musí byť logicky 

Absolútny. A nielen to, no na základe logickej inferencie to musí byť Absolútny 

Život Sám v Sebe, Sám Osebe, Sám od Seba a Sám zo Seba, bez akéhokoľvek 

zdroja pôvodu. Nemôže mať žiadny počiatok/pôvod, pretože v tom prípade by 

nebol Absolútny. A toto je Absolútna Pravda. Kvôli faktu, že život ako taký je 

najzákladnejším javom v multivesmíre a že multivesmír funguje a je možný vďaka 

funkciám života sentientných entít, ktoré sú nositeľmi takého života v ich stave 

relatívnom k Absolútnemu stavu; a pretože je dobré žiť a byť nažive, a pretože byť 

taký nie je nič iné než pozitívnosť, ľahko môžete usúdiť, že taký Absolútny Život 
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je Absolútna Pozitívnosť, Dobrota, Láska, Múdrosť atď. A nielen to, ale na základe 

vášho vlastného uvedomenia si sebauvedomenia vášho ,ja som, ktorý/á som‘, ktoré 

vás činí sentientnými, môžete dospieť k nevyvrátiteľnému záveru, že tento 

Absolútny Počiatok/Pôvod a Zdroj Života je Absolútna Sentiencia a Jediný/á, 

Ktorý/á si Absolútne Sebauvedomuje Svoje Vlastné Absolútne ,JA SOM, 

KTORÝ/Á SOM‘. 

Ďalším zdrojom tohto poznania je priame zjavenie zo Samotného/ 

Samotnej Absolútneho Zdroja Života. Pretože každý živý a žijúci je relatívny, a 

pretože faktorom samotnej tejto relatívnosti je ich schopnosť poznávať obmedzená 

a veľmi často nepresvedčivá, Ja, Pán Ježiš Kristus, dopĺňam počas celej ich histórie 

túto medzeru v ich poznaní týchto dôležitých duchovných vecí tak, že im 

poskytujem príležitostné zjavenie v tomto ohľade. Samozrejme, pre vedeckú 

myseľ, ktorá je zakorenená vo vonkajšom alebo takzvanom ,objektívnom‘ spôsobe 

odvodzovania akéhokoľvek poznania z vonkajšieho pozorovania, zhromažďujúc 

vonkajšie skúsenosti a údaje, analyzujúc tieto údaje a experimentujúc s nimi 

metódou početných opakovaní, čokoľvek, čo jej príde prostredníctvom takého 

zjavenia, je neplatným zdrojom poznania. Také zjavenia nemôžu byť predmetom 

overovania žiadnymi vedeckými nástrojmi, ktoré majú vedci k dispozícii. Avšak, 

v skutočnosti, v pravej realite takých zjavení, pokiaľ prichádzajú priamo od 

Pravého Mňa, vždy dávajú nevyvrátiteľný, prostý zmysel. Ako to hovoríš ty, Peter, 

všetko, čo vám zjavujem Ja, dáva dokonalý zmysel. 

Povedzte Mi pravdu, je niekde tam vonku niečo, čo skutočne dáva zmysel ohľadne 

týchto dôležitých záležitostí? Pouvažujte o tom a uvidíte, že je to tak. A toto je 

všetko, čo možno povedať o Deziderovej druhej otázke. Zvyšok závisí od jeho a 

ostatných slobodnej vôle a voľby prijať alebo odmietnuť tieto fakty. Voľba je ich; 

tak isto aj dôsledky. Môžeš pokračovať, Peter, a parafrázovať Deziderovu tretiu 

otázku. 

Peter: Tretia otázka má vlastne tri dodatočné podotázky. Tu sú: Predpokladám, že 

pred mojím inkarnovaním sa na planétu Nula bola uzavretá dohoda medzi Pánom 

Ježišom Kristom a mnou ohľadom všetkého, čo by som mal alebo nemal robiť a 

ako konať, myslieť, správať sa, nadväzovať vzťahy atď., kým som na tejto planéte. 

Počas uzatvárania takej dohody som mal plné vedomé poznanie — v stave mojej 

najvnútornejšej mysle — že Pán Ježiš Kristus je Absolútna Pravda, a preto by bolo 

pre mňa najlepšie, aby som urobil, čo mi bolo odporučené a s čím som súhlasil, že 

to urobím a že taký budem. Potom bola moja vedomá spomienka na túto dohodu 

úplne uzatvorená a ja som bol uvedený do stavu svojej vonkajšej mysle, a potom 

som sa inkarnoval... Mojou otázkou je: Prečo by som sa mal, alebo ako som sa 

mohol rozhodnúť urobiť takú rozporuplnú vec, ako je urobiť niečo, čo je proti 

alebo čo sa vymyká obsahu tej dohody, spôsobiac sám sebe, že by som zhrešil a 

trpel, ak som dal svoj súhlas svojou slobodnou vôľou a voľbou? A: Kto je 

zodpovedný za úplné uzavretie mojich spomienok a za uvedenie ma do stavu mojej 

vonkajšej mysle, robiac množstvo bláznivých a zlých vecí, a kto je plne zodpovedný 
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za to, že si na nič nedokážem správne spomenúť... A ešte jedno: Je pre mňa, ako 

typického človeka, možné na základe štúdia Nového Zjavenia — ak vôbec — počas 

môjho života na planéte Nula spomenúť si alebo odblokovať si svoju pamäť 

ohľadom tohto, aby som potvrdil, či tá dohoda medzi Pánom Ježišom Kristom a 

mnou bola skutočne uzatvorená a aký bol presne jej obsah? Koniec otázky a jej 

podotázok. 

Pán Ježiš Kristus: Predovšetkým, ohľadom záležitosti dohody tu dochádza k 

istému nepochopeniu. Predpokladá sa, že sa vám môže stať niečo, čo nebolo 

súčasťou pôvodnej dohody alebo ďalších doplnení, dodatkov alebo modifikácií 

k tej dohode — v prípade potreby a nutnosti — s ktorými ste tiež súhlasili. Ak teda 

niekto robí niečo nesprávne alebo zlé (,hriešne‘), alebo zažíva nejaké utrpenie 

alebo ťažké obdobie, alebo ťažkosti vo všeobecnosti, všetko to bolo súčasťou 

dohody prejsť tým všetkým. Nemôže sa stať alebo nemôže byť nič, čo by nebolo 

z toho či onoho dôvodu dohodnuté. Inak by to bolo hrubým porušením jedincovej 

slobody voľby — v dôsledku uzatvorenia takej dohody, a bytia predmetom 

niečoho, čo nebolo pôvodnou, ba ani následnou voľbou. V tomto zmysle neexistuje 

žiadny rozpor medzi akýmkoľvek vaším súčasným správaním alebo vaším 

správaním, postojom, životným štýlom či čímkoľvek počas vášho pobytu na 

planéte Nula, a pôvodnou dohodou a jej možnými doplneniami, modifikáciami a 

dodatkami. A dôvodom, prečo ste súhlasili so všetkým, čo sa vám deje a čo sa vám 

bude diať počas vašej služobnej cesty na planéte Nula, bolo to, že dôležité 

poučenie pre všetkých o prirodzenosti neživota alebo o tom, aký druh života si 

nikdy nezvoliť, ďaleko preváži akúkoľvek biedu a utrpenie, ktorým môžete byť za 

ten čas vystavení. 

Súčasne, aby bolo vôbec umožnené zažiť akýkoľvek typ zážitkov, ktoré sa dejú na 

planéte Nula a ktoré sú vo väčšine prípadov negatívnej povahy, bolo nutné 

odstrániť akékoľvek spomienky na články dohody v tomto ohľade, aby bola 

zachovaná a aby sa neporušila ich pravosť a autentickosť. Keby ste mali tie 

spomienky zachované dokonca aj po inkarnovaní sa na planétu Nula, so všetkými 

tými spomienkami na poznatky o pravom živote pozitívneho stavu, aj keď v jeho 

nekompletnom a neúplnom stave, za každú cenu by ste sa vyhýbali čomukoľvek, 

čo by bolo v rozpore s prirodzenosťou pozitívneho stavu. V tom prípade by ste 

porušovali články našej dohody. Nie je možné robiť niečo zlé alebo negatívne, a 

tým poskytovať potrebné ponaučenia o tom, čo si nevoliť, ak máte všetky 

spomienky na pravý život pozitívneho stavu a ak si uvedomujete, že ste súhlasili 

s tým, že budete konať bláznivé, hlúpe, negatívne, zlé alebo ,hriešne‘ skutky vo 

vyloženom rozpore so všetkým, čo je obsiahnuté v pozitívnom stave. S takým 

poznaním alebo s takými spomienkami by ste vo svojom poslaní úplne zlyhali. 

Z tohto hľadiska môžete usúdiť, že zodpovednosť za uzatvorenie vašich spomienok 

na tieto veci vo všetkých ich aspektoch je plne vaša. V skutočnosti, aby ste boli 

takí, akí ste sa dohodli byť počas žitia na planéte Nula, vy osobne ste svojou 
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vlastnou slobodnou vôľou a voľbou žiadali, aby boli všetky vaše spomienky na 

toto všetko počas vášho pobytu na planéte Nula učinené nedostupnými. 

Aby ste neporušili túto dohodu a aby ste úplne súčasne dostali plnú príležitosť 

splniť všetko, s čím ste súhlasili, súhlasili ste aj s tým, že nebudete mať žiadnu 

možnosť, že by sa vám tie spomienky nejakým spôsobom obnovili, vrátane 

prostriedkov Môjho Nového Zjavenia, a tiež, že to bola dohoda, ktorá bola 

uzatvorená medzi Mnou a vami. 

Keby ste to vedeli alebo keby ste mali také spomienky, nútilo by vás to vedome 

robiť veci, ktoré by ste mali robiť na základe vašej vlastnej slobodnej vôle a voľby 

za podmienok vášho života na planéte Nula. Aby mal ľudský neživot akýsi zmysel, 

je nutné vytvoriť vo vás dojem, že všetko, čo robíte alebo nerobíte, je na základe 

vášho vlastného rozhodnutia. Keby ste mali spomienky, že to bolo na základe 

predošlej dohody, faktor vlastného rozhodnutia by bol anulovaný a zostali by len 

faktory donútenia. Za takých podmienok, ak robíte niečo len preto, že nemáte v tej 

veci žiadnu voľbu (z pozície vašej vonkajšej mysle), nemôže dôjsť k žiadnemu 

skutočnému poučeniu. Pretože ľudský neživot spočíva vo vonkajšku a vo vonkajšej 

mysli ľudí, musí existovať vedomie, že čokoľvek, čo sa im na planéte Nula deje, 

deje sa im preto, že je to zakorenené v prirodzenosti samotného toho života, a nie 

kvôli akejsi dohode zažiť to všetko. Len za týchto podmienok môže dôjsť 

k skutočnému poučeniu. Kvôli všetkému vyššie uvedenému môžu byť teda vaše 

spomienky uvoľnené len po vašom odchode z planéty Nula. A toto je všetko, čo 

možno odpovedať na Deziderovu tretiu otázku. Pokračuj, Peter, a parafrázuj 

Deziderovu štvrtú otázku. 

Peter: Tu je: V odpovedi na moju otázku uvedenú v Dialógu 133 Pán Ježiš Kristus 

povedal/a, že keby mi poskytol/a, kým som ešte typický človek na planéte Nula, 

akési — krok za krokom — skúsenostné svedectvo alebo dôkaz, že je Tým/Tou, čo o 

Sebe tvrdí, bolo by to vnucujúce, pretože by som nemal žiadnu inú možnosť, než 

tomu slepo uveriť. Sľúbil/a mi, že to urobí po mojom odchode z planéty Nula a po 

mojom vzkriesení v duchovnom svete. Moja otázka znie: Aký je rozdiel medzi 

týmito dvoma situáciami? 

Pán Ježiš Kristus: Táto otázka ignorovala najdôležitejšie faktory, za ktorých bolo 

ľudskému neživotu dovolené byť vyfabrikovaný. Predtým sme sa o týchto 

faktoroch zmienili niekoľkokrát. Ako si pamätáte, ľudský život (neživot) nie je sám 

osebe a ako taký definitívna voľba. Namiesto toho je to prechodný a dočasný jav za 

účelom ilustrácie a demonštrácie toho, čo si nevoliť, aký nebyť, ako sa nesprávať, 

ako nekonať, ako nenadväzovať vzťahy, ako sa nevyhovárať, ako nefilozofovať, 

ako nebyť ,logický‘, ako nemilovať, ako sa nemilovať, ako nerobiť čokoľvek, ako 

neuctievať, ako neponímať prirodzenosť Stvoriteľa alebo Moju Pravú 

Prirodzenosť, a všetky ostatné početné ,ako ne...‘. Pokiaľ existuje niečo tohto 

charakteru, čo treba ilustrovať a demonštrovať, nemožno poskytnúť žiadne 

vonkajšie svedectvo alebo dôkaz o tom, kto Som, pretože v tom prípade by boli 
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ľudia uväznení v tejto prechodnej a dočasnej situácii. Tým faktorom by sa ocitli 

v situácii vykonávania definitívnej voľby byť takí, akí sú, bez akejkoľvek možnosti 

byť spasení zo svojho spôsobu neživota. Koniec koncov, prišiel Som a dokázal 

Som im nad akúkoľvek pochybnosť, že JA SOM, KTORÝ/KTORÁ SOM, a 

samotným faktorom takého svedectva a dôkazu je preto ich neživot pravý život, a 

preto je to život definitívnej voľby bez akejkoľvek možnosti, ba dokonca potreby 

zmeniť čokoľvek toho charakteru. Inými slovami, takým svedectvom a dôkazom 

by Som zrušil ilustratívnu a demonštračnú povahu ľudského neživota, zmeniac ho 

na trvalý stav bez akejkoľvek možnosti jeho ukončenia. Keby sa to malo niekedy 

stať, negatívny stav a jeho ľudský neživot by nemohli byť nikdy eliminované a 

museli by zostať naveky. V tom prípade by sa však nemohla uskutočniť ani plnosť 

a kompletnosť pozitívneho stavu. Jednoducho povedané, každý by bol naveky 

uväznený v aktuálne existujúcom položení. Tým faktorom by tento cyklus 

času/stavu/procesu nemohol byť nikdy uzatvorený a otvorený nový. 

Úplne iným príbehom je, keď ktokoľvek z ľudského neživota odíde z planéty Nula. 

V momente ich odchodu sa ilustratívna a demonštračná fáza ich osobných a 

individualizovaných životov nadobro a navždy skončí. Po ich príchode do 

duchovného sveta sú uvedení do pozície uskutočnenia ich definitívnej voľby — na 

základe ich vlastnej slobodnej vôle a slobodnej voľby (nezabúdajte, že počas ich 

pobytu na planéte Nula bolo voľbou nemať žiadnu inú voľbu než to, čo mohol 

ponúknuť dočasne zvolený ľudský neživot!). Za týchto podmienok by nemohli byť 

uplatnené žiadne vnucujúce faktory. Preto predvedenie takého svedectva alebo 

dôkazu o tom, Kto Som, nie je viac vnucujúce, ale je učinené na základe každého 

slobodnej vôle a slobodnej voľby. 

Aby som to opäť zopakoval: Počas ľudského neživota je všetko na základe voľby 

nemať slobodnú vôľu a slobodnú voľbu. Poskytnúť za podmienok ľudského 

neživota nie-slobody a nie-voľby vonkajšie svedectvo a dôkaz o tom, Kto Som, 

znamená schváliť naveky stav ich nie-slobody a nie-voľby. Toto je jeden 

z hlavných dôvodov, prečo by bolo pre všetkých, nielen pre ľudí, škodlivé, keby 

Som také vonkajšie svedectvo a dôkaz poskytol. Nič viac nemožno o tejto 

záležitosti povedať. Ak tieto fakty nie sú schopné niekoho presvedčiť o potrebe 

tejto situácie, nič iné ho nepresvedčí — nech si hovorí, kto chce, čo chce. 

V tomto bode, Peter, by Som odporúčal, aby sme pre dnešok skončili, aby si si 

mohol zaslúžene oddýchnuť. 

Peter: Oddýchnem si. A ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoju ochotu opäť 

zopakovať všetky tieto záležitosti napriek faktu, že boli predtým veľakrát 

vysvetlené v Tvojom Novom Zjavení. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, keď vezmeme do úvahy, že ste koniec koncov ľudia, je 

nevyhnutné robiť to. Choď v pokoji. 
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Sto Päťdesiaty Dialóg 

12. júna 2000 

Peter: Dnes ráno som značne znepokojený a zmätený ohľadom možnej 

nezrovnalosti, rozporu alebo protirečenia medzi niečím, čo bolo uvedené v Dialógu 

144, a niečím, čo bolo uvedené v niektorých nedávnych Dialógoch, ako aj vo 

všetkých knihách Nového Zjavenia. Takmer cítim paniku. V tom Dialógu, keď 

interpretuješ pravý duchovný zmysel verša 4, kapitoly 6, Genesis, odkazujúc na 

slová ,odpradávna‘, uvádzaš, že pseudo-tvorcovia boli pôvodne stvorení 

pred skutočným stvorením Stvorenia z jeho stavu do jeho procesu. Všetko 

v Novom Zjavení však naznačuje, že idea vynájdenia alebo fabrikácie, aktivácie, 

nastolenia a manifestácie neživota negatívneho stavu, s následnou ideou fabrikácie 

typického ľudského neživota, sa zrodila na úrovni vonkajšej-fyzickej dimenzie. 

Ako urovnáš túto nezrovnalosť, či dokonca rozpor? Koniec koncov, ak boli 

pseudo-tvorcovia stvorení v takzvanom období predstvorenia, nemohli byť 

umiestnení na vonkajšej-fyzickej úrovni, pretože tá ešte nebola vo svojom stave a 

procese. Samozrejme, než mi vyjasníš myseľ, zmätenú touto rušivou záležitosťou, 

možno by Si chcel hovoriť o niečom inom. 

Pán Ježiš Kristus: V tomto bode by Som uprednostnil diskusiu o záležitosti, ktorú 

si naniesol ty, Peter. Potom budeme diskutovať o niečom inom. Je dôležité, že si 

v tomto čase predložil vyššie uvedenú možnú nezrovnalosť. Dovoľ Mi, aby Som ti 

niečo povedal: Nebola náhoda, že keď si minulú noc otváral druhý diel Dialógov, 

úplne prvou stranou, ktorú si otvoril, bola strana v Dialógu 144, ktorá sa zaoberá 

pseudo-tvorcami. Ako vieš, nič nie je náhoda. Toto platí najmä vtedy, keď sa 

zaoberáme záležitosťami, ktorým sa venuje Nové Zjavenie. Ako vieš, nedávno sme 

naliehavo zdôrazňovali potrebu všemožných prehodnotení, preformulovaní, 

predefinovaní, inakších chápaní atď., všetkých bežných i menej bežných 

duchovných poňatí, termínov, ideí, slov atď. Táto potreba je spätá s ukončením 

súčasnej fázy momentálne pokračujúceho posunu a so zahájením novej. Jedným 

z dôvodov, prečo bolo nevyhnutné učiniť také zdanlivo rozporné alebo protirečivé 

vyhlásenie, ako bolo uvedené vyššie, bolo to, aby ste sa všetci naučili myslieť 

duchovne, a nie takým spôsobom, aký má k dispozícii vaša vonkajšia ľudská 

myseľ. 

Táto záležitosť má niekoľko bodov. Z pozície vašej vonkajšej ľudskej mysle je 

treba slovo ,stvorený‘ nahradiť slovom ,vymyslený‘. Stvorenie pseudo-tvorcov 

bolo teda vymyslené počas stavu predstvorenia. V procese tvorenia Stvorenia bolo 

toto vymyslenie premietnuté ku konkrétnej manifestácii na úroveň vonkajšej-

fyzickej dimenzie. Z pozície skutočného objavenia sa však — ako je to ponímané a 

chápané v duchovnom stave — neexistuje žiadny rozdiel medzi tými dvoma 

slovami/stavmi, pretože, ako dôjde k vymysleniu, presne v tom istom stave 

dochádza i k jeho stvoreniu. Opäť tu ide o objektívny a o subjektívny spôsob 
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vnímania a chápania akéhokoľvek procesu. V objektívnom moduse sa všetko 

objavuje. V subjektívnom moduse všetko postupuje. Zatiaľ čo stav objavovania sa 

je simultánny, synchrónny a diskrétny, proces postupovania je spojitý, postupný a 

precedentný. Nezabúdajte, prosím, že tvorenie Môjho Stvorenia sa neuskutočňuje 

v čase a priestore. Ako si pamätáte z Veľkej Knihy a aj zo spisov Swedenborga, 

čas a priestor sú zavedené na samom konci stvorenia vonkajšej-fyzickej dimenzie. 

Nie sú stavebnými blokmi Stvorenia. V skutočnosti sú jeho výsledkom len na 

jednej úrovni. Ako však uviedol Albert Einstein, dokonca aj na vašej úrovni čas a 

priestor v skutočnosti neexistujú. Len vaše subjektívne vnímanie ich činí 

objektívnymi, akoby existovali mimo vášho subjektívneho vnímania a rozlíšenia. 

Kvôli týmto faktom, ak sa stvorenie neodohráva v čase a priestore, a teda sa deje 

v objektívnom, bezčasovom a bezpriestorovom moduse, v tom prípade sa 

objavenie sa niečoho a postupovanie niečoho deje simultánne. Preto vymyslieť 

niečo a stvoriť niečo sa deje tiež simultánne. Je samotnou prirodzenosťou 

Absolútneho, že ak Absolútny niečo vymyslí, faktorom samotného vymyslenia je 

to niečo stvorené. To, že je to následne premietnuté do procesu postupovania, 

dodáva tomu pocit, že sa to nachádza na nejakom mieste a v nejakom čase. Pri 

predvídaní potreby vynájsť a aktivovať neživot negatívneho stavu a neskôr ľudský 

neživot bolo nutné vymyslieť pseudo-tvorcov v stave predstvorenia, aby proces 

posunutia Stvorenia z jeho stavu do jeho procesu (skutočné stvorenie Môjho 

Stvorenia) bral tento faktor do úvahy. Pretože sa však objavenie sa toho 

vymyslenia pseudo-tvorcov udialo v tom istom stave (na tvoju vonkajšiu vedomú 

myseľ ti dorážajú slová ,v tom istom čase‘), presne v stave ich stvorenia, z pozície 

časopriestorového kontinua, ktorá nie je schopná poňať, že jeden stav sa objaví 

presne v tom istom momente ako druhý stav (to znamená, že stav vymyslenia je 

presne tým istým stavom ako stav stvorenia), sa zdalo, akoby došlo k ich 

vlastnému vzniku a existovaniu pred skutočným stvorením vonkajšej-fyzickej 

dimenzie. Zatiaľ čo realita tejto situácie je v skutočnosti taká, že skutočné 

objavenie sa pseudo-tvorcov bolo premietnuté zo stavu predstvorenia do jeho 

procesu presne v tom istom čase, ako sa objavila vonkajšia-fyzická dimenzia. 

Tento pojem je veľmi ťažké vysvetliť vašej ľudskej mysli. Preto, aby sme sa vyhli 

ďalšiemu zmätku, najlepší spôsob, ako chápať túto záležitosť, je nahradiť výraz 

,stvorenie‘ v prípade pseudo-tvorcov výrazom, že boli vymyslení v stave 

predstvorenia, s následným premietnutím do ich skutočného stvorenia na 

vonkajšej-fyzickej úrovni. Slovo, že boli ,odpradávna‘, môžete teda interpretovať 

tak, že sú úplne prví a spočiatku jediní, ktorí obývali vonkajšiu-fyzickú dimenziu 

Môjho Stvorenia. Ako si pamätáte, boli umiestnení do záhrady Eden. Jednou 

z duchovných súvzťažností záhrady Eden bolo to, že je to súbor veľkého poznania 

a múdrosti, ktorými boli pseudo-tvorcovia obdarení (samozrejme, v tom čase/stave 

sa ešte nevolali pseudo-tvorcovia. Namiesto toho boli, ako všetci ostatní toho 

času/stavu nazývaní synmi Božími). Ďalšou význačnou duchovnou súvzťažnosťou 

záhrady Eden je to, že je vonkajšiou-fyzickou dimenziou Stvorenia. Celú 
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vonkajšiu-fyzickú dimenziu každý v iných dimenziách poníma a vníma ako 

najkrajšiu záhradu Stvorenia. Treťou význačnou duchovnou súvzťažnosťou 

záhrady Eden je to, že je pokožkou pokrývajúcou Stvorenie, ktorá drží pohromade 

všetko, z čoho sa skladá Stvorenie. V tomto zmysle je jasné, že jej umiestnenie je 

najexternejšie. Do tohto najexternejšieho umiestnenia boli pseudo-tvorcovia 

premietnutí potom, ako boli vymyslení v stave predstvorenia. Slovo ,potom‘ 

možno, samozrejme, pripísať len subjektívnemu modusu. V objektívnom moduse 

by sa mali použiť slová ,ako sa objavili pri vymyslení‘. Dokážete rozlíšiť 

fundamentálny rozdiel medzi týmito dvoma vecami? Okrem toho, vidíš, ako má 

jedno slovo, čo sa týka jeho duchovnej konotácie, početné súvzťažné významy, ako 

to vidieť napríklad v prípade záhrady Eden? 

Peter: Áno, vidím to, cítim to, ale pre moju vonkajšiu ľudskú myseľ je to skutočne 

ťažký pojem. Svojou intuíciou som však schopný plne pochopiť, o čom hovoríš. 

Pán Ježiš Kristus: Je to tak, Peter. Celý tento zmätok má však ďalšiu stránku, 

ktorú je veľmi ťažké poňať, ktorá sa však skutočne vyskytla. Ako si pamätáš, na 

vonkajšej-fyzickej úrovni sa chystali do sentientných myslí, umiestnených na tej 

úrovni, preniknúť isté existenciálne otázky. Faktorom ich energií, ktoré ich 

predchádzali (ako si pamätáš, každú udalosť, kým sa udeje alebo objaví, 

predchádzajú jej špecifické energie) a faktorom šírenia sa tých energií po celom 

Stvorení si všetky sentientné entity uvedomili, že budú položené nejaké nezvyčajné 

otázky. Pamätáš sa tiež, že vám bolo v jednom z predchádzajúcich Dialógov 

povedané, že určitá skupina sentientných entít dobrovoľne súhlasila nielen s tým, 

že položí tie otázky v mene všetkých predtým, ako skutočné otázky preniknú do 

ich myslí, ale že tiež zaistí najhmatateľnejšie, najkonkrétnejšie, najskutočnejšie a 

naveky presvedčivé odpovede na všetky. Táto skupina sentientných entít bola 

neskôr pomenovaná pseudo-tvorcovia. Z koho alebo z akého druhu sentientných 

entít sa skladala táto veľmi zvláštna skupina? Pozostávala zo špecifických 

zástupcov zo všetkých úrovní predstvorenia a Stvorenia, aby nebola žiadna z tých 

úrovní vynechaná, tým, že by nebola zastúpená v tomto dôležitom experimente 

kladenia otázok a poskytovania na ne náležitých a správnych odpovedí, odpovedí, 

ktoré by ich všetkých uspokojili na všetkých úrovniach ich umiestnenia. 

Ak sa pozriete na faktor tohto konkrétneho zastúpenia, ktoré nevylúčilo zastúpenie 

a spoluúčasť nikoho (zo všetkých iných dimenzií a ich rôznych úrovní), tí členovia 

onej skupiny, ktorí boli stvorení v stave predstvorenia, by boli neskôr tiež nazývaní 

pseudo-tvorcovia. V tomto zmysle by boli takisto nazvaní ,odpradávna‘ a 

,preslávení‘. Toto je jeden z hlavných dôvodov, okrem toho, čo bolo načrtnuté 

vyššie, prečo sme v Dialógu 144 hovorili o tom, že pseudo-tvorcovia boli stvorení 

v stave predstvorenia. Tento fakt však v nijakom prípade neznamená, že oni alebo 

niekto iný na ostatných úrovniach Stvorenia boli tí, kto prišiel s ideou položenia 

toho typu otázok. Ako bolo uvedené v jednom z posledných Dialógov, oni len 

zaregistrovali energie, ktoré predchádzali objaveniu sa tých otázok v sentientných 

mysliach tých, ktorí boli umiestnení na vonkajšej-fyzickej úrovni. Ako viete, 
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z takých energií je možné vyčítať obsah a charakter otázok, ktoré sa chystali byť 

položené. Tým, že si uvedomili, aké rozhodujúce a životne dôležité sú tie otázky, a 

že ešte rozhodujúcejšie a dôležitejšie budú odpovede na ne, na prospech všetkých 

v Stvorení a kvôli možnosti nastolenia plnosti a kompletnosti pravého života 

pozitívneho stavu sa niektorí zástupcovia z každej úrovne rozhodli zúčastniť sa na 

celom procese. Toto je ďalším zdrojom toho, ako sa do slovníka ľudí dostal termín 

,padlí anjeli‘. Ak viete pravdu o tejto veci, je vhodné volať ich ,padlými anjelmi‘? 

Skutočne padli? Samozrejme, dokonca aj keby bolo vhodné volať ich ,padlými 

anjelmi‘, ešte stále by to znamenalo, že môžu vstať. Koniec koncov, jediná poloha, 

z ktorej môžete spadnúť, je, keď stojíte. Spadnutie logicky znamená, že sa môžete 

postaviť. Keby ste nestáli, nemohli by ste ani spadnúť. Keď ste spadli, faktorom 

klesnutia ste tiež schopní sa zodvihnúť. 

V tomto dôležitom prípade sú však slová ,padlí anjeli‘ na základe toho, ako ich 

všetci chápu a na základe faktov, ktoré boli zjavené vyššie a predtým, používané 

nezaslúžene. Ak je niekto v postavení dobrovoľného súhlasu s niečím tak 

dôležitým, ako je to, o čom hovoríme v celom Mojom Novom Zjavení, toho 

niekoho nemožno nazývať padlým alebo nemožno ho považovať za padlého anjela. 

Zaslúžene by sa mali volať anjeli, ktorí na dočasnom a prechodnom základe 

dobrovoľne súhlasili s tým, že zostúpia dolu zo svojho predošlého postavenia a že 

budú fungovať a že budú poskytovať všetko možné a životne dôležité pre večnú 

aktiváciu plnosti a kompletnosti pravého života pozitívneho stavu. Nuž, toto 

hľadisko vám poskytuje úplne inú perspektívu, než čím vás živia všetky tie 

takzvané sväté knihy, ktoré sa zaoberajú týmito záležitosťami. Jasne vidíte, ako sa 

mýlia. Tento pohľad, vysvetlený v Mojom Novom Zjavení, by mohol byť jedným 

z najprekvapujúcejších a najťažšie prijateľných dokonca aj pre vás, Mojich 

pravých predstaviteľov na planéte Nula. Ak ste po celý svoj vedomý život na 

planéte Nula boli kŕmení úplne antagonistickými názormi, majúc vymývaný 

mozog, aby ste uverili a prijali niečo úplne odlišné, vôbec nie je jednoduché 

odmietnuť všetko, čo vám hovorili a čo vás učili, a preskočiť na niečo, čo je 

v rozpore so všetkým, čo prijíma každý, považujúc to za jedinú pravdu. 

Z hľadiska týchto faktov teda dobrovoľný súhlas s vykonaním a zažitím niečoho, 

dokonca aj keby to niečo bolo v totálnom rozpore so všetkým, čo ste mali a akí ste 

boli, nemožno považovať za odpadnutie od toho. Z našej pozície alebo z pravého 

duchovného hľadiska je to namiesto toho dočasnou a prechodnou regresiou 

v záujme všetkých a v mene všetkých, aby raz a navždy po skončení tejto situácie a 

podmienok nebol nikto, nikde a v žiadnom čase sužovaný neistotou svojho 

relatívneho stavu a otázkami existenciálneho významu. Majúc všetky nevyhnutné 

odpovede, nemali by žiadnu potrebu vydávať značnú časť svojich cenných energií 

na čokoľvek, čo sa týka odpovedí na ne. 

V tejto konotácii je rozhodujúcou záležitosťou relativita všetkých sentientných 

entít. Toto nás privádza späť k otázke položenej Deziderom ohľadom toho, ako je 

možné, aby niekto pri svojej čistej pozitívnosti a dobrote prišiel s takou negatívnou 
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ideou. Vyzerá to tak, akoby boli všetci vo svojom stave a kondícii dokonalí. Tak to 

však nikdy nebolo. Tu hovoríme o ich relatívnej čistej a dokonalej pozitívnosti a 

dobrote. Čo znamená slovo ,relatívny‘ v tejto konotácii? Dokonca aj keď sami seba 

pociťujete ako  súci v čistom a dokonalom stave pozitívnosti a dobroty, vaše 

zažívanie toho je stále relatívne. To znamená, že neobsahuje všetky absolútne 

možnosti, voľby, zmeny, poznanie a všetko ostatné. V tomto zmysle teda vášmu 

relatívnemu položeniu vždy niečo chýba. Ak mu niečo chýba, nemôže byť 

absolútne, čisto a dokonale pozitívne a dobré. Toto chýbanie možno považovať za 

jednu z mnohých motivačných, intenčných a tvorivých hnacích síl pre 

vyhľadávanie alebo neustále pátranie po niečom novom a inakšom, aby sa 

vykompenzovalo to chýbanie. V podstate to môžete ponímať ako potrebu 

neustáleho duchovného pokroku, zmeny, akomodácie a prispôsobenia sa. 

Takže, keď ste v pozícii potreby pátrať po niečom, čo vám chýba, v procese 

pátrania po tom, čo vám chýba a ako si počínať pri naprávaní tohto chýbania, 

môžete odhaliť, že vám chýbajú isté typy zážitkov. Predpokladajme na moment, že 

natrafíte na myšlienku (a počas svojho pátrania a skúmania určite natrafíte), ktorá 

vám povie, že máte právo a výsadu odmietnuť Ma ako jediný zdroj vášho života. 

Ako budete skúmať obsah tej myšlienky, počas vášho skúmania odhalíte niečo, čo 

vám povie, že nemáte absolútne žiadnu skúsenosť, aké sú dôsledky, výsledky a 

následky toho, ak je taká idea otestovaná a ak sa v tom procese stane svojou 

vlastnou aktualizovanou a realizovanou skutočnosťou. Teraz viete s istotou, že 

v tomto ohľade vám chýba veľmi dôležitá skúsenosť, ktorá je výsledkom toho, že 

ste relatívni. Aby ste obišli tento jednotlivý aspekt vašej relativity, na základe 

samotného charakteru vašej individuálnej konštitúcie a konštitúcie všetkých 

sentientných entít musíte s týmto chýbaním niečo urobiť. A, logicky povedané, 

jediné, čo môžete za vašej relatívnej situácie urobiť, je experimentovať s tou ideou 

tak, že sa presuniete zo svojho aktuálneho stavu a položenia, alebo že sa oddáte na 

dočasnej a prechodnej báze — kým trvá experiment a kým nie je odstránené 

chýbanie tejto jednotlivej skúsenosti — niečomu úplne novému a odlišnému, čo 

nemá v žiadnom zo svojich aspektov a manifestácií nič spoločné s čímkoľvek, čo 

ste zažili alebo mali predtým; čo je však v úplnom súlade s obsahom onej dotyčnej 

idey. 

Toto je jedna logická odpoveď na Deziderovu otázku o tom, ako bolo možné prísť 

s niečím takým pri takzvanej čistej pozitívnosti a dobrote. Ako z logiky hore 

uvedenej rozpravy vidíte, v skutočnosti to bolo veľmi ľahké. Bolo by veľmi 

prekvapujúce, poznajúc zvedavú, invenčnú, tvorivú a neustále pátrajúcu štruktúru a 

prirodzenosť sentientnej mysle vo všeobecnosti, keby tá myseľ neprišla s ničím 

toho charakteru. Absolútne predvídajúc, že to bude takto a vediac absolútne, že 

neexistujú alebo nie sú možné žiadne iné podmienky, za ktorých by existovalo 

alebo za ktorých by sa mohlo udiať alebo uskutočniť nanajvýš želateľné stvorenie 

Môjho Stvorenia a všetkých jeho sentientných entít, bolo nevyhnutné dovoliť, aby 
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sa všetko, čo sa týkalo neživota negatívneho stavu a ľudského neživota, udialo tak, 

ako sa to manifestuje počas súčasného cyklu času/stavu/procesu. 

Čo však nasledujúci cyklus času/stavu/procesu, keď bude pozitívny stav v stave, 

procese a podmienkach svojej kompletnosti a úplnosti? Bude u sentientných myslí 

ešte stále nejaké rozpoloženie, ktorému by naďalej vôbec niečo chýbalo? Ako 

dokážete zhodnotiť tú situáciu, či ste v plnosti a kompletnosti niečoho; v tomto 

prípade pozitívneho stavu? Znamená to, že relativita sentientných entít bude 

pozastavená? Je niečo tohto charakteru možné? Môžu sa stať plnoprávne 

absolútnymi? Absolútne nie! Aby boli absolútne, museli by byť nestvorené a večné 

od večnosti. Aj keď sú všetky nesmrteľné, ich večné trvanie je len jednosmerné — 

od stavu/momentu, keď boli stvorené do priameho smerovania do večnosti, nie 

však od večnosti. Ich večnosť je teda ,do‘, nie však ,od‘. Toto je to, čo si vyžaduje 

ich relatívna kondícia. Čo sa za týchto podmienok chápe pod pojmom  byť v 

plnosti a kompletnosti pozitívneho stavu? A aké je to v porovnaní so súčasným 

stavom neúplnosti a nekompletnosti? 

Za teraz existujúcich podmienok platí mnoho reštrikcií, obmedzení, 

bezpečnostných zreteľov a podobných ťaživých faktorov. Niektoré vedomosti, 

zážitky, podmienky, stavy a procesy nie sú vôbec k dispozícii, z tých istých 

bezpečnostných dôvodov a v záujme všetkých sentientných entít samotných — aby 

sa mimovoľne neuväznili v jednom stave alebo položení, súc do večnosti 

neschopné zrušiť ich. V nasledujúcom cykle času/stavu/procesu budú všetky tieto 

situácie a požiadavky kompletne zrušené. V ňom budú teda existovať nekonečné, 

neobmedzené a bezhraničné možnosti večného výskumu a hľadania za účelom 

vyplnenia akýchkoľvek medzier, ktoré budú existovať na základe chýbania niečoho 

faktorom samotnej ich relativity. Budú stále relatívne; ale teraz nebudú musieť 

plytvať svojimi energiami na skúmanie a zažívanie ničoho, týkajúceho sa dotyčnej 

idey, ktorá dala impulz k fabrikácii, aktivácii, nastoleniu a manifestácii neživota 

negatívneho stavu a ľudského neživota. Tento typ skúsenosti im už viac nebude 

chýbať. A pretože všetky zážitky týkajúce sa tejto záležitosti budú zachované 

v Univerzalite-Toho-Všetkého, nebude existovať žiadna potreba koldokola to 

všetko opakovať. 

Pamätáte sa, čo sme odpovedali na otázku Borisa Bellu ohľadom tejto záležitosti? 

Pretože všetky sentientné entity budú naďalej do večnosti relatívne, aj keď v úplne 

inakšej a oveľa menšej miere, budú mať potrebu dopĺňať svoju relativitu 

nepretržitým získavaním nového a odlišného poznania. Vždy, keď prídu s nejakou 

ideou alebo otázkou v akejkoľvek predmetnej veci, než ju otestujú, budú pátrať 

v Univerzalite-Toho-Všetkého, aby stanovili, či už odpoveď na ich otázku bola 

zodpovedaná. Keby komukoľvek prišla na um akákoľvek otázka o možnosti 

akéhokoľvek iného typu života, než je pravý život plnosti a kompletnosti 

pozitívneho stavu, než sa taká otázka rozšíri k ostatným, pýtajúci sa bude 

nasmerovaný do Univerzality-Toho-Všetkého, kde bude jeho/jej otázka v tomto 

ohľade plne a vyčerpávajúco, k jeho/jej plnej a kompletnej spokojnosti 
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zodpovedaná. Do večnosti teda nebude existovať žiadna potreba reaktivovať 

neživot negatívneho stavu a ľudský neživot. To je však aj dôvod, prečo budú z času 

na čas všetky predošlé sentientné entity kvôli svojej relativite potrebovať, aby im 

bolo pripomenuté, čo sa stalo a aké to bolo počas predchádzajúceho cyklu, 

v ktorom paralelne koexistoval neživot negatívneho stavu a ľudský neživot 

s pravým životom pozitívneho stavu, aj keď v jeho nekompletných a neúplných 

podmienkach. Také pripomienky, keby to bolo potrebné a nutné, by sa 

uskutočnili len a len v medziach Univerzality-Toho-Všetkého, aby také 

pripomienky neznepokojovali nikoho iného. Naproti tomu, novo stvorené 

sentientné entity, pretože budú tiež relatívne, na základe faktora svojej relativity 

budú náchylné klásť také otázky týkajúce sa možnosti akéhokoľvek iného typu 

života (neživota). Podľa ich plného práva a potrieb budú tiež nasmerované do 

Univerzality-Toho-Všetkého, kde budú môcť spoznať a zažiť všetko, čo sa udialo 

v tom mysterióznom a zvláštnom cykle, ktorý predchádzal ich cyklu; nenarušujúc 

tak ničí pokoj mysle ich potrebou zažiť čokoľvek toho charakteru alebo spoznať to 

zo svojich vlastných osobných a individualizovaných dôvodov. 

Pozerajúc sa na záležitosť potreby vynájsť, vyfabrikovať, aktivovať, nastoliť a 

manifestovať neživot negatívneho stavu a jeho ľudský neživot z náležitej 

duchovnej perspektívy, nech sú akokoľvek príšerné, hrozné, hnusné, 

opovrhnutiahodné, kruté, odporné, bláznivé a šialené vo všetkých ich aspektoch a 

manifestáciách, bude jasné, že nebolo takou strašnou vecou dovoliť, aby sa stalo 

niečo také. Relativita stavu každého si vyžaduje zažitie mnohých vecí, aby sa 

zmenšil jej nepretržitý nedostatok takých zážitkov a poznatkov. Inak by vďaka 

relativite ich situácie bolo ľahké ocitnúť sa v stave neutíchajúceho zúfalstva na 

základe neschopnosti spoznať a zažiť to či ono. Aby sa zabránilo, aby sa stalo 

niečo také, je dovolené, aby bolo zažitých alebo sa zaviedlo do praxe veľa vecí, 

ktoré ľudskej vedomej mysli nedávajú príliš veľký zmysel. A nielen to, ale súc 

zaplavovaní takým množstvom negatívnych a zlých zážitkov, ktoré sa na ich 

planéte dejú každú sekundu, pýtajú sa, prečo by Boh dovolil, či dokonca spôsobil, 

aby sa dialo niečo také. V mnohých prípadoch kvôli tomu mnohí z nich popierajú, 

že by Boh vôbec mohol existovať. 

Pre obmedzenú a obmedzujúcu ľudskú myseľ je nesmierne ťažké pochopiť, že 

čokoľvek negatívneho a zlého charakteru z ich osobných a individuálnych 

zážitkov, ako aj z kolektívnych zážitkov celého ľudstva počas celej jeho histórie (a 

vôbec nevedia, čo a do akej miery je zažívané v tomto ohľade v ostatných 

oblastiach Zóny Vymiestnenia a vo všetkých jej Peklách) má veľmi zmysluplný a 

absolútne potrebný prínos pre to, aby bolo to chýbanie, zapustené v stave ich 

relatívnosti, udržané v patričných medziach. A nielen to, ale že sa z toho dôvodu 

svojou vlastnou slobodnou vôľou a slobodnou voľbou rozhodli mať také zážitky. 

Tak isto, že rýdzosť a autentickosť takých zážitkov si od nich vyžadovala, aby 

súhlasili s tým, že nebudú mať na to vôbec žiadne spomienky. Len prostredníctvom 

Môjho Nového Zjavenia, a žiadnymi inými prostriedkami, im bolo všetkým 
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sprístupnené také dôležité poznanie — či už na vedomej, alebo na nevedomej 

úrovni. Pre každého v pozitívnom stave, pre mnohých v negatívnom stave a pre 

vás, Mojich pravých predstaviteľov na planéte Nula, ktorí čítajú tieto slová, je 

k dispozícii na vašej vedomej úrovni. Pre ohromnú väčšinu ľudstva a pre mnohých 

ďalších v pseudo-ríši negatívneho stavu je k dispozícii na ich nevedomej úrovni. 

Ako vám bolo neznačené niekoľkokrát predtým, čím viac sa blížime ku koncu 

tohto experimentovania so zmienenou ideou, ktorá umožnila neživotu negatívneho 

stavu a ľudskému neživotu, aby mali príležitosť manifestovať celú svoju 

prirodzenosť, tým viac tajomstiev a vedomostí o všetkých týchto faktoroch sa 

sprístupňuje všetkým prostredníctvom Môjho Nového Zjavenia. Pre ľudí bude 

dostupnosť Nového Zjavenia a poznanie, ktoré obsahuje o realite ich neživota a 

neživota negatívneho stavu vo všeobecnosti, aj keď je to na ich nevedomej úrovni, 

slúžiť ako základ, na ktorom budú aktuálne pochované spomienky na všetky tieto 

veci otvorené a na ktorom im budú sprístupnené. Vlastnenie týchto dôležitých 

vedomostí stlmí možný osudový šok zo spomenutia si na všetky tieto fakty. Ujasní 

im to ale tiež, prečo si vôbec zvolili niečo, čo zažili počas svojho individuálneho a 

osobného života na planéte Nula alebo v akomkoľvek stave a položení ríše 

negatívneho stavu. Ako viete, mnohí z vás, dokonca aj Moji praví predstavitelia, 

spochybňujú múdrosť svojho rozhodnutia byť vo svojej súčasnej situácii a pozícii, 

pýtajúc sa sami seba, prečo by ste súhlasili s niečím tak prehnitého, strašného a 

opovrhnutiahodného charakteru, ako je to, čo zažívate počas svojej služobnej cesty 

na planéte Nula alebo inde. V momente vášho odvolania dokonale pochopíte, prečo 

ste súhlasili s niečím takým. A môžem vás uistiť o jednej veci: Dokonca aj keby 

bolo pre vás totálne nepredstaviteľné priznať si z vašej súčasnej pozície a stavu, že 

ste s tým všetkým mohli súhlasiť, napriek tomu budete chváliť svoje múdre 

rozhodnutie a voľbu zažiť všetko, čo zažívate a čo budete zažívať počas ľudského 

života alebo inde. A nielen to, no budete Mi hlboko-prehlboko vďační, že Som 

vám dovolil prejsť vašimi osobnými a individuálnymi zážitkami. 

Viem veľmi dobre, že je ťažké, ak nie nemožné prísť na myšlienku vďačnosti a 

poďakovania za to všetko, keď ste uprostred zažívania takých negatívnych 

zážitkov. Majte však na pamäti, že keby ste vedome vedeli, že to bolo jedným 

z vašich najmúdrejších rozhodnutí, aké ste mohli učiniť, dopad vašich zážitkov a 

poučenie, ktoré všetkým poskytujú, by boli anulované. Ako inak možno 

manifestovať, demonštrovať a ilustrovať utrpenie, ak nie utrpením samotným? 

Keby ste vedeli, že vaše utrpenie je na základe vášho plánu a rozhodnutia a že je 

tak múdre ním prejsť, v tom prípade by sa vaše utrpenie zmenilo na potešenie. Čo 

by to bolo za utrpenie? Bolo by to ako niečo, čo proklamuje jeden z hrdinov 

Dostojevského, napríklad: ,Aké je to veľké potešenie mať bolesti zubov‘. V tom 

prípade by bol význam utrpenia z bolesti zubov vymazaný. Z tejto jednotlivej 

bolesti by nedošlo k žiadnemu poučeniu o utrpení. 

Prečo hovoríme v tomto čase o záležitosti utrpenia a o všetkom uvedenom vyššie? 

Ako viete, dospeli sme do momentu, keď práve teraz, počas zaznamenávania tohto 
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jednotlivého Dialógu, dochádza k uzatváraniu tejto fázy pokračujúceho posunu. 

Tento moment si od vás vyžaduje, aby ste si viac než kedykoľvek predtým 

uvedomili, že akúkoľvek situáciu, pozíciu, kondíciu či čokoľvek, čo zažívate alebo 

v čom sa nachádzate, nech je to akokoľvek strašné a biedne, potrebujete a musíte 

zažiť alebo v nich byť. Múdrosť vašej situácie si od vás vyžaduje plné 

akceptovanie vášho položenia vo všetkej skromnosti, pokore a poníženosti, bez 

sťažovania sa a kliatia (prepáčte Mi tento výraz!) ohľadom neho a bez stenania 

alebo údesu, alebo depresie, alebo skľúčenosti ohľadom neho. Ste tam, kde máte 

byť a zažívate to, čo máte zažívať. Mať alebo zažívať čokoľvek iné alebo lepšie, 

alebo horšie (v niektorých prípadoch) by pre vás nebolo počas tohto obdobia alebo 

počas akéhokoľvek obdobia vašej prítomnosti na planéte Nula vhodné a správne. 

Plným a jednoznačným prijatím vašej situácie a pozície, uznaním, že je pre vás 

najlepšie byť v nich v každom momente vášho bytia na planéte Nula alebo inde, aj 

keď sa vám na vašej vedomej úrovni zdá, že je to nanajvýš biedne a utrpenie 

spôsobujúce položenie, všetkým zobrazujete a demonštrujete, aké je to a čo to 

znamená byť Mojimi pravými predstaviteľmi a členmi Môjho pozitívneho stavu. 

Byť schopný rozoznať a prijať tieto fakty a žiť v súlade s ich zmyslom a obsahom 

je známkou veľkej zrelosti, múdrosti a vyspelej duchovnej úrovne. 

Pre vás, Mojich pravých otvorených i skrytých predstaviteľov, možno neživot na 

planéte Nula považovať za moderné martýrstvo. O tomto fakte sme sa už zmienili 

v jednom z predchádzajúcich Dialógov. Skutočným martýrom zo skutočných 

duchovných príčin je ten, kto plne, bez akýchkoľvek pripojených podmienok, bez 

akýchkoľvek sťažností, kvôli poučeniu pre všetkých prijíma svoju situáciu a 

položenie s plným pochopením, že je správne zažiť ich a že je to z nejakých 

dôležitých duchovných dôvodov potrebné, aj keď nemá žiadne vedomé predstavy 

alebo poznatky o tom, aké sú tie dôvody a prečo je v stave a položení, v ktorom je 

v každom jednom momente svojho individuálneho a osobného života. Nie je 

jednoduché byť schopný rozpoznať a prijať fakt, že dokonca aj zdanlivo 

najnezmyselnejšie udalosti, dokonca aj najkrutejšie diania a zážitky, dokonca aj 

čosi, čo by sa podľa všetkých príznakov svojho výskytu, atď., nemalo diať, že sa to 

napriek tomu všetko deje, odohráva alebo uskutočňuje z veľmi dobrého dôvodu. A 

že potrebný účinok, ktorý to má na všetkých a na všetko, aj keď nie je 

postrehnuteľný na vašej vedomej alebo na akejkoľvek inej úrovni, ďaleko vyváži 

to, ako sa to javí alebo ako to vyzerá. 

Súčasná duchovná situácia, keďže je v procese odvíjania sa, si od vás všetkých 

vyžaduje nielen to, aby ste si uvedomovali toto usporiadanie, ale aby ste sa aj 

aktívne angažovali v zmene vášho postoja a správania ohľadom všetkého, čo sa 

deje tak okolo vás, ako aj s vami osobne a individuálne. Ak snáď niektorí z vás 

doteraz spochybňovali múdrosť istých vecí, ktorých ste svedkami na planéte Nula, 

ako aj vo vašich osobných a individuálnych životoch; ak veľa vecí alebo väčšina 

vecí nepriaznivej a spornej povahy nedáva vašej ľudskej mysli žiadny zmysel, 

v tom prípade sa vám teraz naliehavo odporúča, aby ste čo najskôr prehodnotili 
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svoj postoj v tomto alebo v akomkoľvek inom ohľade a aby ste sa naučili pozerať 

sa na všetko zo správnej duchovnej perspektívy, uznajúc a prijmúc fakt, že ak sa 

veci dejú tak, ako sa dejú, potrebujú sa diať tak, a nie inak. Akýkoľvek iný spôsob, 

aj keby sa z pozície vášho vonkajšieho pozorovania zdal byť pozitívny a dobrý, 

z duchovného hľadiska, čo sa týka jeho výsledkov a dôsledkov, by nebol ani 

pozitívny, ani dobrý. Pamätajte si to! 

Ústrednou záležitosťou tohto záverečného Dialógu je uvedomenie si potreby 

pokračovať v sebaprehodnocovaní, sebaskúmaní, sebaprešetrovaní, sebahodnotení, 

sebasondovaní, sebakontrolovaní, zaujímaní stanoviska voči sebe samému/samej a 

voči ostatným, aby ste u seba alebo v sebe objavili čokoľvek, čo nie je v zhode 

s princípmi Môjho Nového Zjavenia alebo so všetkými princípmi Lásky a 

Múdrosti, Dobra a Pravdy a Pozitívnych Skutkov a Viery. Akýkoľvek nesúlad 

s nimi umožňuje silám negatívneho stavu nepriaznivo ovplyvňovať váš život. 

Dokonca aj tá najnepatrnejšia nezhoda v akýchkoľvek aspektoch vášho života 

v tomto ohľade kradne podstatnú časť vašich zosobnených a individualizovaných 

energií zo zásobárne energií potrebných pre pozitívny stav. V tom prípade ju 

využijú renegáti na svoju vlastnú zlú vec. V súčasnosti, alebo práve teraz, je 

situácia v tomto ohľade taká, že využitie vašich energií pre zlú vec renegátov 

umožňuje na neurčito predlžovať neživot negatívneho stavu a ľudský neživot 

v jeho negatívnych a zlých aspektoch. Uvedomte si, prosím, že súčasná 

pokračujúca duchovná vojna medzi silami Veľkej Aliancie a silami renegátov 

nemá žiadny iný dôvod než; z pozitívnej strany — skrátiť čas potrebný na 

ukončenie všetkého, čo sa týka negatívneho stavu vo všetkých jeho aspektoch a 

jeho ľudského neživota; a z negatívnej strany — predĺžiť ich na tak dlhú dobu, ako 

je to len možné. 

Aby ste mali čas alebo priestor na tento dôležitý proces sebahodnotenia alebo 

prehodnocovania všetkého, čo sa týka vás osobne a individuálne a čo sa týka vášho 

postoja a pozície, ktoré máte voči Mne, Môjmu Novému Zjaveniu, ostatným a sebe 

samým; a aby ste mali príležitosť a čas prediskutovať tieto záležitosti a záležitosti 

nanesené vo všetkých týchto Dialógoch medzi sebou, je zahájená alebo nastolená 

prechodná perióda medzi fázou pokračujúceho posunu, ktorá sa práve teraz končí a 

medzi nasledujúcou fázou, ktorá bude zahájená potom, ako prejdete týmto 

duchovne významným a podstatným procesom. Počas tohto prechodného obdobia 

bude potrebné, aby sa udialo mnoho vecí na všetkých úrovniach Môjho Stvorenia a 

pseudo-stvorenia. Na vašej ľudskej vonkajšej vedomej úrovni také veci nebudú tak 

rozoznateľné ako na vašej vnútornej duchovnej úrovni. Vo vašom ľudskom prípade 

sa budú odrážať v procese vášho úsilia zhodnotiť, stanoviť a prediskutovať všetko, 

čo sa týka vás osobne a individuálne a čo sa týka Môjho Nového Zjavenia, a zvlášť 

čo sa týka všetkého, čo je obsiahnuté v týchto Dialógoch a ako si čo najlepšie a 

najúčinnejšie počínať pri odstraňovaní z vašich životov akýchkoľvek možných 

nezrovnalostí medzi vaším správaním, postojom a životným štýlom, a medzi 

všetkým, čo je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení. 



Dialóg 150 

- 601 - 

Jedným dôležitým aspektom tohto rozhodujúceho procesu bude uvedomenie si 

článkov dohody, ktorú ste uzavreli pred vaším inkarnovaním sa na planétu Nula. 

Toto uvedomenie nebude mať formu vedomého spomenutia si alebo rozpamätania 

sa na to, že boli uzavreté alebo dohodnuté, no udeje sa na základe faktora ich 

zjavenia a oznámenia vám prostredníctvom Môjho Nového Zjavenia. Len čo si ich 

uvedomíte a len čo plne a bezpodmienečne prijmete, že ste takú dohodu uzavreli 

svojou vlastnou slobodnou vôľou a slobodnou voľbou, bez akejkoľvek hrozby, 

vnucovania alebo nátlaku zo strany kohokoľvek, bude pre vás oveľa ľahšie prijať 

svoju minulú, súčasnú a budúcu situáciu, v ktorej sa nachádzate v každom okamihu 

svojho života na tejto planéte, nech by bola tá situácia akokoľvek zlá a negatívna, 

alebo dobrá a pozitívna. Dôležitou súčasťou tohto uvedomenia je uvedomenie si 

dočasnosti a prechodnosti svojej situácie. Na každú situáciu, v ktorej by ste sa 

mohli ocitnúť, nech by bola akákoľvek, sa musíte naučiť pozerať tak, že pominie a 

že nie je v žiadnom prípade dovolené, aby trvala neobmedzene dlho. 

Keď všetko, čo sa týka vášho ľudského života, pominie a v momente, ako opustíte 

planétu Nula, toho viac nebude, nakoľko sú všetky vaše zážitky integrálnou 

súčasťou celkových zážitkov poskytnutých všetkými v súčasnom cykle 

času/stavu/procesu, bude vám poskytnutá veľká príležitosť zvoliť si niečo iné alebo 

uzavrieť so Mnou inú dohodu, ktorá určí vašu novú rolu, pozíciu, úlohu a 

umiestnenie, týkajúce sa čohokoľvek, čo bude potrebné v tamtom čase/stave. Jedno 

z hlbokých tajomstiev, o ktorom sme sa zmienili v jednom z úplne posledných 

Dialógov, prezrádza fakt, že medzi Mnou a všetkými sentientnými entitami v bytí a 

existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii, ako aj ľuďmi bola uzavretá dohoda, že 

ich život (v prípade negatívneho stavu a ľudí neživot), tak ako ho žijú počas 

súčasného cyklu, trvalo a neodvolateľne vyprší. Ako si pamätáte, ťaživé 

podmienky, ktoré sú zapustené v súčasnom cykle kvôli aktívnemu statusu neživota 

negatívneho stavu a ľudského neživota, značne otravujú a poškvrňujú typ života, 

ktorý každý zažíva. V tomto type života by nechcel nikto pokračovať. 

Dovoľte Mi, aby Som vám v tomto ohľade povedal niečo veľmi dôležité: Tak ako 

nebola ešte aktivovaná plnosť a kompletnosť pravého života pozitívneho 

stavu, tak isto nebola nikomu k dispozícii ani plnosť a kompletnosť 

samotného života. Toto je pre vás tajomstvom: To, čo je definované ako život na 

každej z jeho úrovní, je len obmedzeným aspektom plného a kompletného 

skutočného života. Za podmienok, ktoré definovali a nastolili súčasný cyklus 

času/stavu/procesu, by nebola manifestácia plného a kompletného pravého života 

možná. Prečo je to tak? Pamätáte sa na tajomstvo stromu života, zasadeného 

uprostred záhrady Eden a ako bol prístup k tomu stromu uzavretý a znemožnený? 

Nuž, ďalším významom toho stromu a čo sa v tom čase/stave stalo, okrem toho, čo 

bolo o tom zjavené v nedávnych Dialógoch, bolo/je to, že pravý život v jeho plnej 

a kompletnej manifestácii nie je možný, kým neživot negatívneho stavu a ľudský 

neživot ilustrujú a demonštrujú všetky aspekty svojej prirodzenosti, štruktúry a 

dynamiky. Keby bola taká plnosť a kompletnosť pravého života za tých okolností 
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možná, v tom prípade by si ju mohli sily negatívneho stavu ľahko prečítať a 

úspešne ju aplikovať na svoj vlastný stav, spôsobiac, že by ich neživot trval do 

večnosti, naveky tiež tým faktorom zabrániac akejkoľvek možnosti aktivácie 

plnosti a kompletnosti pravého života pozitívneho stavu. V tom prípade by však 

súčasný ťaživý cyklus nemohol byť uzavretý a tiež by musel trvať do večnosti. 

Jeden z pravých významov vyhlásenia zaznamenaného v Genesis 3:22-23 sa týka 

tejto situácie: Potom Pán Boh povedal: „Hľa, teraz sa stal človek akoby jedným 

z Nás, aby poznal dobré a zlé. A tak teraz, aby nevystrel svoju ruku a nevzal aj zo 

stromu života, a nejedol, a nežil naveky“ — preto Pán Boh ho poslal preč zo 

záhrady Eden, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý. To, že ,človek sa stal akoby 

jedným z Nás, aby poznal dobré a zlé‘, znamená v súčasnej konotácii významu 

týchto slov, že bola položená otázka o možnosti odlišného typu života (neživota), 

iného, než je život v pozitívnom stave, a že Som vysvetlil všetky dôsledky, 

výsledky a následky toho neživota (,aby poznal dobré a zlé‘) a že ich všetci tí, ktorí 

dobrovoľne súhlasili s účasťou na fabrikácii, aktivácii, nastolení a manifestácii 

neživota, prijali. ,Človek‘ tu značí všetkých tých, ktorí boli umiestnení vo 

vonkajšej-fyzickej dimenzii Stvorenia, ktorá bola nazvaná, ako si pamätáte, 

záhradou Eden. ,Aby nevystrel svoju ruku‘ značí ich schopnosť objaviť na základe 

schopnosti ich vlastného bádania a pátrania (,vystrieť svoju ruku‘) tajomstvo 

plného a kompletného stavu života (,a nevzal aj zo stromu života‘) a prisvojiť 

si/pričleniť ten stav k svojmu vlastnému stavu, procesu a položeniu a učiniť ich 

nesmrteľnými a večnými. To, že ,Pán Boh ho poslal preč zo záhrady Eden‘, 

znamená opustenie sféry a atmosféry pravého Stvorenia a jeho vonkajšej-fyzickej 

úrovne a ich usadenie sa v Zóne Vymiestnenia, označenej tu slovami ,aby obrábal 

zem, z ktorej bol vzatý‘. ,Obrábať zem‘ znamená byť vo vonkajšku a odvodzovať 

všetko z vonkajška. ,Z ktorej bol vzatý‘ znamená v tejto jednotlivej konotácii 

ukončenie toho typu života, a všetkého života, ktorý nie je počas tohto cyklu vo 

svojej plnosti a kompletnosti — po eliminácii všetkého, čo sa týka neživota 

negatívneho stavu a ľudského neživota — aby bolo umožnené poskytnutie tohto 

nového typu života všetkým, aby sa mohol manifestovať vo svojej plnosti a 

kompletnosti. 

Slová ,z ktorej bol vzatý‘ znamenajú tiež podmienky extrémnej a maximálnej 

relativity, do ktorých boli umiestnení obyvatelia vonkajšej-fyzickej dimenzie. Ako 

si pamätáte, táto ich extrémna a maximálna relativita dala impulz k položeniu 

všetkých tých otázok a nájdeniu spôsobu na ich zodpovedanie prostredníctvom 

neživota negatívneho stavu a ľudského neživota. ,Zem‘ tu značí túto maximálnu a 

extrémnu relativitu, do ktorej boli odkázaní späť, aby bola deaktivovaná ich 

schopnosť zistiť, ako učiniť ich neživot nesmrteľným a večným. 

Za tých podmienok teda nebolo vôbec prípustné poskytnúť všetkým sentientným 

entitám podmienky plnosti a kompletnosti samotného života. Také podmienky by 

boli pre plný a kompletný život škodlivé. Aby som zabránil, aby sa niečo také stalo 

počas tohto cyklu času/stavu/procesu, bolo nevyhnutné uvoľniť len toľko života a 
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takú úroveň kvalít života z Môjho Absolútneho Života a Jeho Absolútnej Kvality, 

koľko by stačilo na udržiavanie života všetkých sentientných entít, čo by im však 

nedalo príležitosť predlžovať ho ad infinitum. Na základe tejto nevyhnutnosti sme 

všetci uzatvorili dohodu, že tento typ života a neživota vyprší po zavŕšení 

manifestácie všetkého, čomu je dovolené uplatniť sa počas tohto cyklu. 

Ďalším dôvodom uvoľnenia len obmedzených aspektov pravého života zo Mňa 

bol predtým mnohokrát zmienený faktor slobodnej vôle a slobodnej voľby. 

Predtým, ako bolo možné nastoliť plnosť a kompletnosť pravého života ako 

takého, sprevádzaného plnosťou a kompletnosťou pravého života pozitívneho 

stavu, najskôr bolo nevyhnutné poskytnúť všetkým rôzne vzorky života a neživota, 

aby sa mohol každý na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a slobodnej voľby 

rozhodnúť, aký druh života si chce zvoliť, v ktorom chce žiť naveky alebo nadobro 

a navždy. Toto je jedným z najdôležitejších rozhodnutí, ak nie najdôležitejším, 

ktoré nastoľuje trvalosť a neodvolateľnosť plného a kompletného života ako 

takého. Predtým, ako môžete učiniť rozhodnutie pre niečo, čo bude trvať do 

večnosti, potrebujete mať príležitosť zvážiť, zažiť a vyskúšať všetky formy, 

podoby, podmienky, charaktery, štruktúry a dynamiku mnohých rôznych 

manifestácií života a neživota, aby ste mohli mať pevný základ, na ktorom by ste 

mohli také rozhodnutia vykonať. Skutočne chcete byť v plnosti a kompletnosti 

pravého života ako takého, sprevádzaného plnosťou a kompletnosťou pravého 

života pozitívneho stavu, ktoré boli do tohto bodu k dispozícii v ich nekompletnej a 

neúplnej forme a podmienkach? 

Ako porovnávate jednu vzorku s druhou, vyberiete si tú, ktorá je najvhodnejšia, 

najradostnejšia, najinšpirujúcejšia, najmotivujúcejšia, najtvorivejšia, najzmyslu-

plnejšia, najnaplňujúcejšia a najuspokojivejšia, poskytujúc vám najviac stimulov a 

najväčší zmysel. Ak sú dostupné vzorky pravého života a života pozitívneho stavu 

tak bohaté, tak inšpirujúce, tak nádherné, tak radostné, tak povznášajúce, tak 

produktívne, tak želateľné a tak všetko ostatné, bez výnimky a vylúčenia čohosi, 

dokonca aj v ich súčasnej nekompletnej a neúplnej kondícii, v porovnaní so 

všetkým protikladným, čo je k dispozícii vo vzorkách neživota negatívneho stavu a 

ľudského neživota, nie je potom jasné, ako neopísateľne bohatšie, inšpirujúcejšie, 

atď., by boli vo všetkých ich možných aspektoch v stave svojej plnosti a 

kompletnosti? A nie je jasné, že ak ten život porovnáte s neživotom negatívneho 

stavu a s ľudským neživotom, že by ste si nikdy nechceli zvoliť nič iné než to, čo 

vám môže ponúknuť pravý život ako taký a pravý život pozitívneho stavu? 

Takto sa uskutočňujú rozhodnutia. Takto sa uskutočňujú voľby. Teoretické faktory 

nie sú samostatne a samé osebe dostačujúce na uskutočnenie takých rozhodnutí a 

volieb. Musia ich sprevádzať skúsenostné, faktické, aktuálne a realistické modusy, 

ktoré každému poskytnú jasnú praktickú skúsenosť, vnímanie a základ, na ktorých 

je možné také rozhodnutia a voľby vykonať s absolútnou istotou a rozhodnosťou. 

A takto to je! 
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Peter: A čo predchádzajúce cykly, ktoré predchádzali súčasný cyklus? Je v nich, 

pokiaľ ide o plnosť a kompletnosť života ako takého a plnosť a kompletnosť 

pravého života pozitívneho stavu, niečo iné v porovnaní s tým, čo je k dispozícii 

počas súčasného cyklu? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, a je to tu opäť. Všetko to závisí od toho, z akého 

modusu vnímania reality sa na ne pozeráte. V objektívnom moduse, pretože sa 

objavujú simultánne a synchrónne, platia pre ne tie isté pravidlá ako pre tento 

cyklus, s výnimkou toho, že v ich prípade negatívny stav a ľudský stav nie sú 

v aktívnom moduse, ale v moduse ich potenciálnosti stať sa aktívnymi. Ich 

potenciálnosť byť aktívni takisto nedovoľovala, aby sa uplatnila plnosť a 

kompletnosť. Ak sa na to pozriete zo subjektívneho modusu vnímania reality, 

v ktorom to vyzerá tak, akoby tu bola minulosť, je prítomnosť a bude budúcnosť, 

postupným a spojitým spôsobom, z dôvodu faktoru závislosti toho 

predchádzajúceho od toho nasledujúceho a toho nasledujúceho od toho 

predchádzajúceho, tiež by platilo to isté pravidlo. V tomto prípade teda vidíte, že 

oba modusy si vyžadujú uplatnenie toho istého pravidla, aké existuje počas tohto 

cyklu času/procesu. 

Pre vás je nesmierne ťažké poňať problém bezčasovosti. Ako vidíte, keď hovoríme 

o týchto dôležitých životných témach, na základe použitia vášho ľudského jazyka 

vo vás vytvárame dojem, že niečo bolo, niečo je a niečo bude. Za vašich ľudských 

podmienok nemôžeme dosť dobre hovoriť nejakým iným spôsobom než 

subjektívnym. Je vhodné vyjadrovať sa týmto spôsobom, pretože, koniec koncov, 

v súčasnosti ste umiestnení v dimenzii, ktorá je časopriestorovo viazaná. Aby ste 

vôbec niečo pochopili, o týchto záležitostiach alebo o čomkoľvek vôbec je nutné 

hovoriť z vašej pozície, a nie z našej. Samozrejme, v našej pozícii berieme plne do 

úvahy oba modusy a ich príslušné faktory a adekvátne prispôsobujeme 

oznamovanie našich ideí ich charakteru, štruktúre a dynamike. Zatiaľ čo 

v subjektívnom moduse sa väčšinou zaoberáme zdaním reality, v objektívnom 

moduse sa zaoberáme skutočnou realitou. Ale pre obyvateľov dimenzie riadenej 

zdaním je to tak reálne ako pre obyvateľov dimenzií riadených pravou realitou. 

Ako teda uvedieme do súladu fakt, že v pravej realite neexistujú žiadne pojmy 

alebo zažitie minulosti, prítomnosti a budúcnosti? Pomocou predtým uvedeného 

princípu skladania alebo ruskej matriošky. Ak dáte na rovný kus papiera súčasnosť, 

minulosť a budúcnosť, ktoré vyzerajú byť poriadne ďaleko od seba, a potom ten 

papier určitým spôsobom prehnete a poskladáte, náhle bude minulosť, prítomnosť 

a budúcnosť v tom istom bode, súc jedna na druhej, predsa však vzájomne zreteľne 

oddelené. Alebo, ak si viete predstaviť ruskú matriošku a v nej minulosť, 

prítomnosť a budúcnosť, potom jasne vidíte, že sú všetky v tej istej nádobe, jedna 

v druhej, napriek tomu však zreteľne a viditeľne vzájomne oddelené, znateľne 

uzavreté vo svojej vlastnej sfére. Hlavným faktorom je pri tomto vnímaní to, že sú 

definované ako zreteľne vzájomne odlišné alebo, technicky povedané, že sú 

vzájomne diskrétne bez toho, aby sa jedna druhej dotýkali. Všetky sú uzavreté vo 
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svojej vlastnej sfére a atmosfére, majúc svoj vlastný život a svoje vlastné udalosti a 

diania, bez akejkoľvek zrejmej súvislosti s akýmkoľvek iným životom a jeho 

vlastným udalostiam a dianiam. Ak sa na ten kus papiera pozeráte zhora, vidíte 

úplne súčasne minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Toto je objektívny modus vášho 

vnímania. Ak sa pozeráte na ruskú matriošku zvonka, vidíte len vonkajšiu 

matriošku. Nemáte ani poňatia, že v tej matrioške je niekoľko ďalších matriošiek. 

Museli by ste ju rozobrať, aby ste uvideli ďalšie matriošky. Toto je subjektívny 

modus vášho vnímania. Takto môžete ponímať tieto dva modusy vo vašich 

obmedzených a limitujúcich ľudských termínoch. 

Ako teda z tejto rozpravy vidíte, nech sa na akékoľvek cykly času/stavu/procesu 

pozeráte z akejkoľvek pozície, presne do tohto momentu platí pre ne všetky to isté 

pravidlo, pokiaľ ide o kompletnosť a úplnosť života ako takého a pokiaľ ide o 

pravý život pozitívneho stavu. Všetky tieto cykly môžete považovať za prípravné 

stavy/štádiá rozhodovacieho a volebného procesu týkajúceho sa záležitosti 

zvečnenia a učinenia nesmrteľnými konečných a definitívnych volieb sentientných 

entít pre jediný typ života — plný a kompletný život, sprevádzaný plným a 

kompletným pravým životom pozitívneho stavu. 

Peter: Čo však nasledujúci cyklus času/stavu/procesu z pozície týchto dvoch 

modusov vnímania? 

Pán Ježiš Kristus: Treba vám pripomenúť dve dôležité veci. Jednou je stav 

Stvorenia a druhou je proces Stvorenia. Nasledujúci cyklus je v Mojom 

Absolútnom Stave, nie však v jeho procese. Preto je, no nie je ešte vo svojom 

procese. Je len vo svojom stave. Stav neponíma myšlienku minulosti, prítomnosti a 

budúcnosti. Proces áno. Stav je objektívnym modusom vnímania a proces je 

subjektívnym modusom. Vo Mne oba vždy sú. Vždy, keď vyvstane potreba, 

presuniem všetko potrebné z jeho stavu do jeho procesu. Vnútri každej 

individuálnej sentientnej entity, pretože je sama sebe autonómnym vesmírom, je 

kvôli relatívnym podmienkam toho individualizovaného a zosobneného vesmíru 

stav ponímaný ako jeho proces. Vo vzťahu ku Mne je taký jedinec vždy vo svojom 

procese. V sebe samom/samej, vidiac to z jeho/jej vlastného sebavnímania, je 

v podmienkach svojho vlastného stavu, odrážajúc Môj Absolútny Stav vo svojom 

vlastnom relatívnom stave. Vždy, keď je taký jedinec obrátený do seba, je vo 

svojom vlastnom stave. Vždy, keď obráti svoju pozornosť mimo seba, je vo 

svojom procese. V stave jeho/jej vnútra nie sú aplikovateľné žiadne časové faktory. 

Jednoducho povedané, on/a je — bodka. Avšak v momente, keď sa presunie zo 

stavu ponorenia sa do seba alebo zo svojho vlastného stavu vnútra do stavu 

vonkajška alebo k niekomu alebo niečomu inému, presne v tom okamihu sa stane 

svojím vlastným procesom. Východiskovým bodom všetkého je vždy stav. Jeho 

manifestácia mimo toho stavu sa stáva jeho realistickým procesom. Zatiaľ čo 

v samotnom stave nie sú možné alebo mysliteľné žiadne kategórie času a priestoru, 

celý samotný proces je stavaný na faktoroch časopriestorových kategórií. Inak by 

ste nemohli nadväzovať vzťah. Aby bol akýkoľvek vzťah zmysluplný a 
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postrehnuteľný, musí mať dojem, že je nadväzovaný odniekiaľ alebo od niekoho 

k niečomu alebo niekomu mimo svojho stavu. A pretože v procese toho vzťahu 

existuje isté plynutie, zaregistrovanie toho, že je ten vzťah zahájený, trvá istý čas. 

Čo sa teda bude diať, keď bude stav nasledujúceho cyklu vo Mne presunutý zo 

svojho stavu do svojho procesu, keď sa stane svojou vlastnou realitou tak 

v objektívnom, ako aj v subjektívnom moduse vnímania reality? Pretože kvalita a 

obsah toho cyklu nemá nijakým spôsobom absolútne nič spoločné so žiadnym 

iným cyklom v akomkoľvek moduse, samotnou svojou prirodzenosťou, štruktúrou 

a dynamikou bude anulovať ich aktuálne bytie a existenciu. Jednoducho povedané, 

všetky tie cykly so všetkými ich zážitkami a udalosťami a so všetkým, čo 

obsahujú, budú umiestnené do Univerzality-Toho-Všetkého pre večné zachovanie. 

Pretože Univerzalita-Toho-Všetkého je samostatná, diskrétna a autonómna entita, 

nič, čo v sebe obsahuje, nemôže mať žiadny účinok alebo vplyv na čokoľvek alebo 

na kohokoľvek, čo/kto je mimo jej sféry a atmosféry. Len po vstupe do nej sa jej 

obsah sprístupní každému, kto do nej vojde s presne definovaným a presne 

stanoveným účelom. Spomienky na ich predošlé bytie a existenciu budú všetkým 

sentientným entitám odňaté, aby také spomienky nenarúšali nič, čo bude 

obsiahnuté v novom cykle. Také spomienky budú takisto v Univerzalite-Toho-

Všetkého. Vždy, keď bude z akéhokoľvek dôležitého dôvodu potrebné znovu 

vyvolať čokoľvek z ostatných cyklov alebo z vašich vlastných bývalých osobných 

a individuálnych zážitkov, bude vám dovolené vojsť do Univerzality-Toho-

Všetkého a v jej medziach budete môcť dosiahnuť svoje ciele bez akýchkoľvek 

problémov a bez rušenia kohokoľvek mimo tých medzí. 

Pozerajúc sa na štrukturálne usporiadanie multivesmíru z tejto perspektívy, bude 

jasné, prečo bolo v jednom z predchádzajúcich Dialógov uvedené, že nič, absolútne 

nič nemožno preniesť alebo presunúť zo žiadneho  cyklu do toho nasledujúceho 

cyklu. Keby malo byť čokoľvek vôbec prenesené do nasledujúceho cyklu, 

poškvrnilo a otrávilo by to čistotu obsahu toho cyklu uvedomovaním si niečoho, čo 

sa týkalo neživota negatívneho stavu a ľudského neživota. Nezabúdajte na jednu 

vec: Dokonca aj keby ste do nasledujúceho cyklu mali preniesť niečo pozitívne a 

príjemné, bez toho, aby ste to modifikovali a odstránili z toho všetko, čo sa týkalo 

prirodzenosti a situácie, za ktorej sa to udialo, ešte stále by ste prenášali niečo, čo 

je charakteristickým rysom nekompletnej a neúplnej prirodzenosti. Do 

nasledujúceho cyklu by ste teda prenášali niečo, čo tam nepatrí a čo bolo 

nadobudnuté za podmienok paralelnej koexistencie pozitívneho stavu proti 

negatívnemu stavu. V podstate, pretože v samotnej prirodzenosti nekompletnosti a 

neúplnosti sú zapustené odtlačky prvkov negatívneho stavu a ľudského stavu, 

samotným faktorom tohto zapustenia by ste do nasledujúceho cyklu prenášali niečo 

z negatívneho stavu. Pretože sa v tom niečom odráža celková pseudo-prirodzenosť 

negatívneho stavu a ľudského stavu, prenášali by ste do toho cyklu celkový 

negatívny stav. Ako viete, pravidlom je to, že akákoľvek časť celku obsahuje 

všetky aspekty svojho celku, pretože celok sa skladá zo svojich častí. Z tohto vidíte 
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ohromné nebezpečenstvo takého prenášania alebo presúvania. Je to ako hra 

s ohňom. Ak sa s ním hráte pridlho, v jednom bode sa popálite. Dokonca vás môže 

úplne zničiť. Také sú kontaminujúce účinky každej častice negatívneho stavu a 

ľudského stavu. 

Zo všetkého, čo bolo povedané vyššie, vidíte dôvod, prečo nemožno zo žiadneho z 

predchádzajúcich cyklov nič preniesť, premiestniť alebo presunúť do toho 

nasledujúceho cyklu a prečo musí byť všetko, čo sa nachádza v ich sfére alebo 

atmosfére, umiestnené do Univerzality-Toho-Všetkého; a prečo musí byť 

Univerzalita-Toho-Všetkého uzavretá v rámci svojich vlastných hraníc bez toho, 

aby mala akékoľvek spojenie s čímkoľvek alebo s kýmkoľvek v tom novom cykle. 

Len za tohto typu podmienok by mohla byť nastolená plnosť a kompletnosť života 

ako takého, sprevádzaná plnosťou a kompletnosťou pravého života pozitívneho 

stavu. 

Ako z  uvedeného vidíte, po prvýkrát činíme jasný rozdiel medzi plnosťou a 

kompletnosťou života ako takého a medzi plnosťou a kompletnosťou pravého 

života pozitívneho stavu. Tieto dva majú zreteľne rozdielny charakter. Zatiaľ čo 

život ako taký má všetko zahrnujúcu, všeobecnú konotáciu ako zdroj každého 

alebo všetkého živého a žijúceho, a zatiaľ čo tento je Absolútnym Položením JA 

SOM, KTORÝ/Á SOM — Mňa, pravý život pozitívneho stavu je derivátom a 

formou manifestácie Života ako takého alebo Môjho Absolútneho JA SOM, 

KTORÝ/Á SOM. Pravý život pozitívneho stavu je absolútne závislý od Života ako 

takého, aký je vo svojom Absolútnom Položení — vo Mne, zatiaľ čo Život ako 

taký nezávisí od nikoho alebo od ničoho, pretože to som Ja. Ako viete, Ja som 

v Absolútnom Stave a Procese Absolútnej Nezávislosti. 

Súčasná duchovná situácia je taká, že si od vás vyžaduje, aby ste poznali toto 

rozhodujúce rozlíšenie. A aj keď sme v minulosti často rozprávali o živote ako 

takom a o pravom živote pozitívneho stavu, ešte nikdy sme sa nezmienili o tom, že 

život ako taký nie je vo svojej plnej a kompletnej manifestácii. Hovorili sme len 

špecificky o nekompletnosti a neúplnosti pravého života pozitívneho stavu. 

Tajomstvo tejto záhady bolo zakotvené vo fakte zjavenom len nedávno, že na 

základe dohody všetkých nikto nežije plný a kompletný život, a preto ich súčasný 

typ života po ukončení súčasného cyklu času/stavu/procesu vyprší. Dôvod tejto 

situácie alebo dohody bol zjavený vyššie. Teraz je však čas, aby ste poznali tieto 

záhady a ich tajomstvá. Momentálne existujúci duchovný vývoj je zrelý na toto 

zjavenie. A vy, ako Moji praví predstavitelia na planéte Nula, dostávate tieto 

informácie spolu so všetkými ostatnými v pozitívnom stave a inde, aby ste 

pripravili ľudstvo a všetkých ostatných umiestnených v neživote negatívneho stavu 

na ich budúce spasenia. Tým, že máte tieto informácie k dispozícii, ako tieto slová 

čítate, stávajú sa vlastníctvom nevedomých častí ľudskej zásobárne poznania, ako 

aj zásobárne poznania celého negatívneho stavu, čo bude z tej zásobárne 

v príhodnom čase vytiahnuté von a prenesené do ich vedomého uvedomenia, 

poskytnúc im príležitosť získať skutočnú pravdu o všetkých týchto veciach a na 
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základe toho zrušiť voľbu ich typu neživota. Dôležitosť tohto zjavenia nemožno 

dostatočne zdôrazniť. Aj keď vyzerá na prvý pohľad príliš neprakticky a príliš 

teoreticky a abstraktne, môžem vás uistiť, že jeho skutočný, konkrétny a 

hmatateľný vplyv na všetkých bude nevypočítateľný. 

Peter: Ako uvedieš do súladu Tvoje vyhlásenie učinené v Dialógu 130 s tým, čo si 

práve uviedol vyššie? Dovoľ mi citovať Tvoje vyhlásenie z Dialógu 130: Na 

druhej strane, ako si pamätáte, štruktúra, prirodzenosť, dynamika a manifestácia 

predchádzajúcich a nasledovných cyklov, ktoré neobsahujú nič, čo sa týka neživota 

negatívneho stavu, ľudského neživota a ich ég, by mohli byť ponechané 

v otvorených spomienkach alebo pamäti každého. Keď vstúpia do Univerzality-

Toho-Všetkého z pozície všetkých ostatných cyklov, okrem súčasného, nevstupujú 

do stavu separácie a izolácie. Preto by ich spomienky nemali na nikoho žiadny 

rušivý dopad. V skutočnosti by také spomienky všetci uvítali, pretože by zlepšili ich 

individuálne životy — v čisto pozitívnej konotácii, neobsahujúc nič, čo sa týka 

negatívneho stavu a ľudského neživota — procesom zdieľania takých spomienok 

s nimi. Nie je toto vyhlásenie v rozpore s  uvedeným vyhlásením týkajúcim sa tejto 

záležitosti? 

Pán Ježiš Kristus: Na prvý pohľad by to tak vyzeralo. V skutočnej realite tohto 

usporiadania sa však na to musíte pozerať z typického hľadiska metafyzickej 

kozmológie. Ako si si všimol vo vyhlásení v Dialógu 130, je jasné, že 

predchádzajúce cykly neobsahovali nič z neživota negatívneho stavu a ľudského 

neživota. Neboli v stave separácie a izolácie. V tých cykloch boli také stavy len 

v podmienkach potenciálnosti, nie však skutočnosti. Preto boli v stave integrácie a 

zjednotenia. Ako si pamätáte z metafyzickej kozmológie, aby ste vynašli, 

vyfabrikovali, aktivovali, nastolili a manifestovali čokoľvek vôbec obsiahnuté 

v prirodzenosti, štruktúre, dynamike a procese negatívneho stavu a jeho ľudského 

neživota, bolo nutné zrušiť (dočasne alebo zatiaľ) stavy integrácie a zjednotenia, a 

namiesto toho nastoliť stavy izolácie a separácie. Pretože stavy integrácie a 

zjednotenia sú čisto pozitívnej prirodzenosti, ich predstava ako taká by mohla byť 

využitá, ak to bude potrebné a nutné, počas procesu hodnotenia štrukturálnych 

typov integrácie a zjednotenia, o ktorých by sa uvažovalo pri budovaní 

nasledujúceho cyklu. Ako je však jasné z vyššie uvedeného vyhlásenia v tomto 

Dialógu (150), aby ste to urobili, museli by ste modifikovať a odstrániť z tých 

cyklov všetko, čo sa týka prirodzenosti a podmienok, za ktorých fungovali v ich 

vlastnom druhu zjednotenia a integrácie. Inými slovami, museli by ste z nich 

odpočítať všetko, čo sa týka záležitosti potenciálnosti vynájsť a vyfabrikovať 

negatívny stav, ako aj predstavu bytia v neúplnosti a nekompletnosti života ako 

takého a v tom druhu života pozitívneho stavu, za ktorého pôsobili a fungovali. 

Počas zaznamenávania Dialógu 130 bola duchovná situácia taká, že obsahovala 

potrebu zhodnotiť všetko vôbec, čo bolo integrálnou zložkou predchádzajúcich 

cyklov. V priebehu toho hodnotenia bolo objavené niečo, čo sa týkalo záležitosti 

integrácie a zjednotenia. Prezentovalo sa to sentientným mysliam na zváženie a 
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možné využitie počas rozvoja budovateľských plánov pre nasledujúci časový 

cyklus (keď na to príde čas). Z pozície toho hodnotenia sa v tom čase/stave zdalo 

byť dobrým nápadom vziať tie predstavy a zahrnúť ich do procesu budúceho 

rozvoja tých plánov. Ako však dochádzalo k ďalšiemu duchovnému vývoju a 

progresii a ako prebiehal proces zjavovania niektorých tajomstiev a záhad (ktoré sú 

obsiahnuté napríklad v tomto Dialógu), v procese ich hodnotenia začalo byť jasné, 

že oveľa lepšou dohodou by bolo v tomto ohľade nevyužiť nič zo žiadneho z 

predchádzajúcich cyklov, kvôli myšlienke nekompletnosti a neúplnosti, za ktorej 

pôsobili a fungovali. 

Aby bola v tejto veci vykonaná spravodlivá a správna voľba, každému bolo nutné 

poskytnúť predstavu, že určité veci, týkajúce sa stavov integrácie a zjednotenia, by 

mohli byť za odpočítania všetkého, čo sa týkalo podmienok, za ktorých bol ich 

život nastolený (neúplnosť a nekompletnosť), vzaté do úvahy v procese budúceho 

plánovania budovania nasledujúceho cyklu. Len čo každý zvážil túto možnosť a 

len čo boli zaznamenané ďalšie Dialógy, všetkým začalo byť jasné, že nebude 

potrebné ponechať nič z tých cyklov, aby boli využité na čokoľvek, čo sa týka 

nasledujúceho cyklu. 

Ako vidíte z  uvedeného príkladu, poskytuje vám to veľmi dobrú predstavu, ako 

môže dôjsť k zmenám a ako sa prejavujú a využívajú princípy duchovného 

pokroku; a ako vie a môže každý zmeniť svoj názor na čokoľvek vôbec. Toto je 

jedným z dôležitých dôvodov, prečo je dovolené, aby dochádzalo k takým 

zdanlivým kontradikciám alebo rozporom dokonca aj na platforme týchto 

Dialógov. Medzi mnohým iným, je to za účelom jasnej ilustrácie a demonštrácie 

tohto dôležitého duchovného faktu. Napomáha to aj tomu, aby ste sa vyhli 

upadnutiu do dogmatického, strnulého a stagnujúceho stavu, pokiaľ ide o princípy 

duchovného pokroku alebo o duchovné záležitosti vo všeobecnosti. 

Okrem toho, a to je najdôležitejšie, vyhlásenie v Dialógu 130 hovorí o získaní tých 

spomienok, týkajúcich sa predchádzajúcich cyklov, z Univerzality-Toho-Všetkého, 

a nie o ponechaní ich priamo v ich spomienkach, ktoré budú mať počas 

nasledujúceho cyklu. V tomto zmysle teda neexistujú medzi tým, čo vám bolo 

oznámené v Dialógu 130 a tým, čo vám bolo oznámené v tomto Dialógu, žiadne 

protirečenia. 

Peter: Aké zmysluplné a plodné zjavenie! Nie som schopný dostatočne Ti 

poďakovať za všetko, čo Si nám oznámil v tomto, ako aj vo všetkých ostatných 

Dialógoch, od úplne prvého až po súčasný. Je ešte niečo, čo by Si chcel dodať 

alebo čo by Si nám chcel oznámiť na platforme tohto Dialógu? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, je. A rado sa stalo. Je Mi potešením povedať 

Mojim deťom o všetkých týchto veciach. Nuž, Peter, týmto 150. Dialógom 

uzavrieme druhý diel vedenia našich dialógov. Ako bolo uvedené predtým, 

ukončenie súčasnej fázy pokračujúceho posunu je spojené s dokončením druhého 
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dielu Dialógov. Môžem vám zjaviť, že dnes došlo k tomuto ukončeniu. Ako bolo 

uvedené vyššie, na tejto križovatke ukončovania je pred otvorením ďalšej fázy 

zahájená prechodná perióda. 

Počas tejto prechodnej periódy bude nutné podniknúť isté veci; umožniť 

manifestáciu istých udalostí; učiniť určité kroky; učiniť isté rozhodnutia; vykonať 

isté dôležité voľby; podstúpiť určité posúdenia a ohodnotenia; do hĺbky študovať 

všetko, čo je obsiahnuté v týchto Dialógoch a v Mojom Novom Zjavení vo 

všeobecnosti; viesť isté dôležité diskusie medzi sebou; zažiť určité udalosti 

v niektorých vašich osobných a individuálnych životoch; a uskutočniť množstvo 

ďalších dôležitých vecí, ktoré sa ozrejmia, ako budete pokračovať vo svojich 

životoch počas tohto prechodného obdobia. 

Ďalšiu fázu tohto posunu nie je možné zahájiť, kým sa všetky tieto veci 

neuskutočnia. Ako bolo uvedené predtým, navonok možno nebudete pociťovať 

žiadne zjavné zmeny vo svojom ľudskom živote. Niektorí z vás môžu, a niektorí 

z vás nemusia. Alebo, niektorí z vás sa nebudú cítiť príliš odlišne, a niektorí z vás 

budú cítiť ohromné rozdiely. Nech už bude tak či onak, pamätajte si — ako vám 

bolo naznačené vyššie — že tak to má byť v každom jednotlivom prípade vašich 

individualizovaných a zosobnených životov. Nebolo by pre vás vhodné, aby ste 

zažili alebo aby ste prechádzali niečím lepším alebo iným. 

Aby ste mali prechod týmto všetkým značne uľahčený, prosím vás, prijmite tieto 

fakty vo všetkej svojej skromnosti, pokore a poníženosti. Inak by sa váš život 

mohol nesmierne skomplikovať. Od vás sa teraz vyžaduje, aby ste plne akceptovali 

tieto fakty bez sťažovania sa na svoju situáciu, nech je akákoľvek — či už 

duchovná, duševná, fyzická, finančná, vzťahová, manželská, spoločenská, 

profesijná, alebo akákoľvek iná. 

O svoju situáciu sa môžete podeliť s kýmkoľvek, s kým chcete, a s kýmkoľvek, kto 

je ochotný načúvať vašim problémom, ale bez ich vnucovania komukoľvek a bez 

toho, aby ste boli ohľadom nich zatrpknutí, rozhorčení a rozčarovaní. Účelom 

takého zdieľania bude ilustrácia a demonštrácia vášho plného a bezpodmienečného 

akceptovania vašej situácie a jej problémov, ukazujúc všetkým, že máte plnú 

dôveru, vieru a spoľahnutie sa na Moju Božskú Prozreteľnosť a že také veci sú 

dovolené z veľmi dobrého dôvodu. A že sú vo vašom prípade dovolené nie ako 

akési prostriedky trestu alebo odplaty za niečo, čo ste urobili zle alebo čo ste si zle 

zvolili, ale jednoducho preto, lebo duchovné potreby si od vás vyžadujú, aby ste 

tým všetkým prešli, a aj preto, lebo ste s tým všetkým súhlasili, i keď nemáte 

žiadne zjavné alebo vedomé spomienky, že je to tak. Ak to tak urobíte, budete 

skutočne odrážať fakt, že ste Mojimi pravými predstaviteľmi na planéte Nula. 

Bude vedenie našich dialógov pokračovať tretím dielom? Všetko to bude závisieť 

od toho, čo sa bude diať počas tohto prechodného obdobia a aké budú potreby 

novej fázy tohto posunu. Môžu, ale aj nemusia. Závisí to aj od tvojej osobnej 
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situácie a stavu, Peter, ako aj od tvojho fyzického zdravia a od volieb, ktoré budú 

vykonané na našej strane bariéry. Je dobré pripraviť sa na obe možnosti. Počas 

prechodného obdobia budeš musieť absolvovať určité výpravy, nadobudnúť určité 

zážitky, pripraviť určité dôležité duchovné podmienky všade, kde sa počas tej doby 

ocitneš — či už vo fyzickej, alebo v duchovnej ríši. To, aké budú, nie je možné 

zjaviť vopred. Ozrejmia sa ti, keď sa ocitneš v každej situácii a rozpoložení, 

v ktorých budeš v každom časovom okamihu. 

Zatiaľ, aby si nazbieral duchovnú, duševnú a fyzickú silu, ktorá bola značne 

vyčerpaná naším nedávnym intenzívnym vedením dialógov (boli tomu venované 

všetky energie, ktoré si mal k dispozícii), prestaneme s uvádzaním akýchkoľvek 

ďalších Dialógov. Nielen ty, ale aj všetci ich čitatelia potrebujú prestávku, aby si 

mohli do hĺbky preštudovať a pouvažovať o ich obsahu a význame. Počas 

nasledujúcich dvoch – troch mesiacov, ako bude trvať prechodné obdobie, buď ti 

nebudú prichádzať nijaké dialógy, alebo, ak niekedy počas tohto prechodného 

obdobia prídu, až do jesene nebudú nikomu k dispozícii. 

Ak po prechodnom období nebudú prichádzať žiadne Dialógy alebo ak k nim 

nedôjde počas prechodného obdobia, bude to znamenať dôležitý posun v štruktúre 

Stvorenia a pseudo-stvorenia, ktorý si bude od vás všetkých vyžadovať, aby ste 

zaujali úplne odlišnú pozíciu. V tvojom prípade, Peter, to bude znamenať, že buď 

budeš odvolaný z planéty Nula, alebo ti bude pridelená nejaká iná duchovne 

dôležitá práca. Nech to bude tak alebo onak, bude to tak, ako to má byť. Ako bolo 

uvedené predtým, nič iné alebo lepšie by nefungovalo. 

Pokiaľ bude potrebné zaznamenať nejaké ďalšie Dialógy otvorením tretieho dielu 

našich Dialógov, dám ti vedieť, alebo prostredníctvom svojej intuície budeš vedieť, 

že je čas pokračovať v tej práci. Zatiaľ odpočívaj, neznepokojuj sa, teš sa zo svojho 

života, buď veselej mysle a priprav sa na podniknutie nadchádzajúcich výprav — 

nech by boli akékoľvek. Prerušujem vedenie našich dialógov. Teraz choď v pokoji. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za tento hlboký Dialóg. Aj keď si plne 

uvedomujem potrebu tejto dôležitej prestávky, napriek tomu ma trochu zarmucuje 

poznanie, že už nebude dochádzať k žiadnym ďalším dialógom — aspoň na určitý 

čas, ak vôbec. 
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Pán Ježiš Kristus: Aj keď si, Peter, v extrémne oslabenom a nanajvýš vážnom 

fyzickom stave a z typického ľudského medicínskeho hľadiska nie si schopný robiť 

nič, než ležať v posteli, s vracajúcimi sa bolesťami, neustálou dýchavičnosťou a 

utrpením vo všeobecnosti, napriek tomu by Som ťa chcel vo všetkej skromnosti, 

poníženosti a pokore poprosiť — samozrejme, len ak si to ochotný a schopný 

urobiť — aby si oznámil všetkým Mojim pravým predstaviteľom alebo čitateľom a 

praktikantom Môjho Nového Zjavenia nasledovné pripomienky. Spolu s nimi 

môžeš tieto pripomienky považovať za zakončenie Dialógov s Pánom Ježišom 

Kristom — oboch ich dielov. Si ochotný pokračovať, aj keď je to pre teba 

nesmierne ťažké? 

Peter: Áno, som ochotný a urobím, čo je v mojich silách, aj keď to pôjde pomaly. 

Pán Ježiš Kristus: Som ti vďačný za tvoju ochotu chcieť to urobiť. A je 

v poriadku, že to pôjde pomaly, dokonca aj keby to trvalo niekoľko dní. Nuž, 

začnime určitým vysvetlením tvojej potreby byť v procese umierania alebo, aby 

Som bol presnejší, byť v procese umierania tvojho fyzického tela. Ako vieš, 

nielenže máš rakovinu v časti pľúc, ktorá ti zostala, no tvoja rakovina je unikátna a 

nesmierne zriedkavá. Hrôzu naháňajúca, odolávajúca každej dostupnej lekárskej 

liečbe alebo akýmkoľvek iným formám liečby. Ako ťa upozornil jeden z tvojich 

lekárov, je to veľmi škaredá rakovina a nikto z lekárov, ktorí ťa liečili (spolu 

štyria), nemal s ňou žiadnu skúsenosť a nikdy nevidel nič podobné počas celej 

svojej praxe. Toto nie je v žiadnom prípade náhoda. 

Je veľa dôvodov, prečo si v stave, v akom si od novembra 1999. Väčšina z týchto 

dôvodov nemôže byť zjavená, kým sa nevrátiš domov do duchovného sveta. 

V tomto čase môže byť zjavených len niekoľko dôvodov. Jeden z týchto dôvodov 

bol predtým uvedený pri niekoľkých príležitostiach počas zaznamenávania našich 

Dialógov. Zopakujme si ten dôvod: Účelom tvojho nezvyčajného stavu, ktorý ti 

spôsobuje nesmierne utrpenie a trápenie, je ilustrácia a demonštrácia negatívnemu 

stavu, že bez ohľadu na to, v akom si stave, bez ohľadu na to, koľko bolesti, 

utrpenia a trápenia uvalí na teba negatívny stav, za žiadnych okolností, nijakým 

spôsobom nikdy neprestaneš byť oddaný Mne, Mojej veci a pozitívnemu stavu vo 

všeobecnosti. Vždy budeš Mojím verným a lojálnym služobníkom. Jedným 

z hlavných dôvodov, prečo ťa tak negatívny stav prenasleduje, spôsobujúc ti toto 

nesmierne utrpenie, bolesť a trápenie, je to, aby ťa donútil, aby si verejne odmietol 

Mňa a Moje Nové Zjavenie a aby si sa poddal, prehlásiac, že kvôli tomu utrpeniu 

už viac nebudeš považovať Mňa a Moje Zjavenie za pravdivé a pravé, obsahujúce 

Moje Absolútne Slovo. Predstavitelia negatívneho stavu by nič nechceli viac, než 

dosiahnuť svoj cieľ ohľadom teba. Keby si sa mal vzdať Mňa a Môjho Nového 
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Zjavenia, považovali by to za jedno z najväčších víťazstiev, aké by kedy dosiahli. 

Vieš si predstaviť, akí sú zúriví a sklamaní, keď vidia, že vo svojom úsilí v tomto 

ohľade totálne zlyhali? 

Ďalší dôvod tvojho utrpenia má čisto duchovnú konotáciu. Má čosi spoločné s tým, 

čo ti bolo naznačené v jednom z posledných Dialógov (v druhom diele) ohľadom 

martýrstva. Ako vieš, si transmiterom Môjho Nového Zjavenia. Ako taký spadáš 

do kategórie všetkých tých, ktorí boli počas dejín ľudstva v pozícii prenášania a 

zaznamenávania všetkého, čo je obsiahnuté v kresťanskej Biblii a vo všetkých 

ostatných takzvaných svätých knihách. Aj ty spadáš do kategórie všetkých tých, 

ktorí mali ako prví niesť Moje slovo a ktorí Ho mali praktizovať vo svojich 

životoch a ktorí boli preto mučení, vraždení a požieraní levmi. 

Ako si si vedomý, keď Som bol na planéte Nula, žialil Som nad faktom, že všetci 

Moji poslovia, ktorých v tých časoch volali Mojimi prorokmi, ktorých Som poslal 

na vašu planétu, boli zavraždení alebo ukameňovaní. Nikto z nich neunikol tomuto 

osudu. Takisto boli zavraždení alebo ukrižovaní aj Moji učeníci, s výnimkou 

apoštola Jána, ktorý zomrel vo vyhnanstve na ostrove Pathmos, a Swedenborga, 

ktorý zomrel z prirodzených príčin. Nuž, veľakrát si sa sám seba pýtal, prečo Som 

dovolil, že všetci tí Moji služobníci museli zomrieť takým príšerným spôsobom a 

prečo Som ich nezachránil pred ich strašnými ťažkosťami. A táto záležitosť sa týka 

aj teba, Peter. 

Nuž, dovoľ, aby Som ti niečo povedal: S tým, že má niekto odo Mňa v 

rámci neživota negatívneho stavu a ľudského neživota poslanie byť transmiterom 

a zapisovateľom Môjho Slova, v akejkoľvek forme a podmienkach, je tiež 

neoddeliteľne spojená dohoda podstúpiť tento spôsob fyzickej smrti svojho tela. 

Hlavným dôvodom tejto dohody je fakt ilustrácie a demonštrácie všetkým v bytí a 

existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii, po prvé, že život nie je vlastnosť tela, 

do ktorého ľudia vkladajú toľko nádeje a úsilia, ale že je vlastnosť nezničiteľného 

ducha a jeho duše; a po druhé, že negatívny stav a všetci jeho poskokovia a 

predstavitelia nemajú absolútne žiadnu kontrolu nad skutočným a pravým životom, 

zakoreneným v duchu a duši akejkoľvek sentientnej entity. Keďže ľudské telo je 

ich vynálezom, len to telo môžu ovplyvňovať a vyvolať v ňom stav, aký chcú. Na 

základe pôvodnej vzájomnej dohody medzi Mnou a nimi bola aktivátorom a 

realizátorom negatívneho stavu odovzdaná kontrola nad niečím, čo som nestvoril 

Ja, ale bolo vyfabrikované nimi — nad typickým ľudským telom. A pretože Moji 

poslovia či proroci boli vo svojich rolách, alebo v tvojom prípade, Peter, pretože si 

transmiterom Môjho Nového Zjavenia, oni boli a ty si nanajvýš výrazným terčom 

poskokov negatívneho stavu, do tej miery, že tamtí sú vo svojej zúrivosti a krutosti 

schopní zabiť tvoje telo akýmkoľvek im dostupným spôsobom. Ostatní ľudia, ktorí 

nie sú v tejto kategórii, ich príliš nezaujímajú, pretože nepredstavujú také veľké 

nebezpečenstvo ako ty, Peter, a všetci ostatní, ktorí boli počas dejín ľudstva 

v podobnej role ako ty. 
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Ostatní ľudia, ktorí majú smrteľné choroby, nie sú v tej istej kategórii, pretože ich 

stav je spôsobený nejakými inými, typicky ľudskými faktormi (takými ako 

napríklad odplata za falošnú duchovnosť či za nejaké iné duchovné a duševné 

faktory, alebo za nevhodné a nezdravé životné štýly, ktoré viedli). 

Tretím dôvodom ich a tvojho stavu, Peter, je niečo, čo sa týka mystických a 

tajomných faktorov, ktoré majú čosi spoločné so vzatím kríža na seba za mnohých. 

Toto je reflexiou Môjho nesenia kríža neprávosti a takzvaných hriechov celého 

negatívneho stavu a ľudstva. Jediný spôsob, ako riešiť túto situáciu, bolo zomrieť 

pre to a následne byť vzkriesený z mŕtvych. Jednoducho povedané, neexistuje 

žiadny iný možný výsledok nesenia takého kríža. A pretože sa tu zaoberáme 

takzvanými hriechmi či neprávosťami a pretože ony sú životom (pseudo-životom) 

negatívneho stavu, a tiež, pretože jedinými uskutočniteľnými metódami 

negatívneho stavu, pokiaľ ide o všetkých Mojich poslov alebo prorokov, alebo 

transmiterov Môjho Slova, je ich a tvoje, Peter, mučenie počas vášho fyzického 

umierania, je úplne jasné, prečo musíte všetci ísť cestou, ktorou každý svojím 

vlastným spôsobom idete. V súčasnosti sú, samozrejme, metódy a taktiky 

negatívneho stavu iné, než boli v dávnych časoch alebo v Mojich časoch, keď Som 

bol na planéte Nula, a krátko po Mojom fyzickom odchode. V súčasnosti negatívny 

stav voči tebe, Peter, využíva niečo, čo je zdanlivo humánnejšie a 

akceptovateľnejšie a čo sa prejavuje v podobe smrteľnej choroby, ktorá má 

nezvyčajnú formu a priebeh. 

Integrálnou súčasťou tohto kríža, ktorý si sa dohodol niesť, je čosi, čo je 

obsiahnuté v niektorých správach, ktoré si dostal od niektorých Mojich pravých 

predstaviteľov — čitateľov a praktikantov Môjho Nového Zjavenia prenášaného 

tebou, Peter. Vyjadrili ti svoju vďačnosť a ocenenie za to, že si súhlasil, že 

podstúpiš svoje utrpenie aj za nich, aby boli takého utrpenia ušetrení. V tomto 

predpoklade je obsiahnuté zrnko pravdy. Si im veľkým príkladom a súhlasil si 

s tým, že na seba vezmeš bremeno problémov, ktoré všetci majú. Nie v tom 

zmysle, že by si im odňal ich problémy, prevzatím všetkého, čím musí každý prejsť 

svojím vlastným individualizovaným, zosobneným a nekonečne jedinečným a 

odlišným spôsobom a štýlom, ale v tom zmysle, že dláždiš cestu k zvládaniu ich 

vlastných problémov a k tomu, aby boli schopní niesť svoj vlastný kríž oveľa 

ľahšie a aby bol pre nich oveľa znesiteľnejší. Toto je jeden z mnohých aspektov 

tvojho osudu, Peter, na tejto planéte. 

A teraz uzavrime túto tému a venujme sa niečomu inému. Než sa však tomu 

budeme venovať, musíš si dať prestávku, Peter. 

Peter: Tak dobre, dám si. 

Pán Ježiš Kristus: Pokračujme. Ak si dôkladne rozanalyzuješ spôsob, akým je 

štruktúrované Moje Nové Zjavenie a ak ho porovnáš so všetkými minulými či 

Starými Zjaveniami, všimneš si nápadné rozdiely. Tieto rozdiely sú znateľné nielen 
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v štruktúre, ale aj v ich obsahu. Ani jedno z minulých či Starých Zjavení 

neobsahovalo ani len vzdialene nič, čo je zjavené v Mojom Novom Zjavení. Počas 

celých dejín ľudstva nebolo k dispozícii vôbec nič, čo je obsiahnuté v Mojom 

Novom Zjavení. Toto nie je náhoda. V tomto ohľade nemohlo byť zjavené nič, 

kým nedošlo k Môjmu Prvému Príchodu na planétu Nula, a najmä kým nebola 

získaná Moja Nová Prirodzenosť. V zásade môžete povedať, že zjavenie všetkých 

ideí Môjho Nového Zjavenia bolo/je podmienené Mojou Novou Prirodzenosťou. 

So zjavením, ktoré bolo poskytnuté cez Swedenborga, je situácia trochu iná. 

Niektoré z ideí, ktoré sú obsiahnuté v Swedenborgových knihách, týkajúcich sa 

duchovných záležitostí, môžete považovať za revolučné (aj keď niektoré idey jeho 

takzvaných vedeckých kníh, ktoré boli napísané skôr než duchovné knihy, by bolo 

možné tiež považovať za revolučné). Zo Swedenborgových spisov možno odvodiť 

dve najdôležitejšie a najrevolučnejšie idey, obsiahnuté v nich. Prvou a 

najdôležitejšou a najrevolučnejšou ideou, ktorá vyvrátila ohavnosť kresťanskej 

najsvätejšej trojice, bolo prehlásenie, že jestvuje len jeden Boh a že tým Bohom 

som Ja — Pán Ježiš Kristus. Toto prehlásenie bolo čosi, čo bolo v rozpore so 

všetkými tradičnými učeniami všetkých kresťanských dogiem a doktrín. Predtým, 

než bolo poskytnuté zjavenie cez Swedenborga, nebolo nič také k dispozícii alebo 

proklamované. 

Druhou najdôležitejšou a najrevolučnejšou ideou bolo Swedenborgovo prehlásenie, 

že doslovný zmysel kresťanskej Biblie (a pokojne môžeme dodať, že to isté platí o 

všetkých takzvaných svätých knihách všetkých ostatných náboženstiev) obsahuje 

len zdanlivú pravdu, ale nie skutočnú pravdu. Inými slovami, podľa našej modernej 

terminológie môžeme povedať, že doslovný zmysel kresťanskej Biblie a všetkých 

ostatných takzvaných svätých kníh neobsahuje vôbec žiadny zmysel. A nielenže 

ony neobsahujú vôbec žiadny zmysel, no sú zavádzajúce a protirečivé. Tu však 

dochádza u Swedenborga k vážnemu problému, ktorý je v protiklade k tomuto 

revolučnému prehláseniu. Aj keď jasne vyhlásil, že doslovný zmysel Biblie 

neobsahuje žiadne skutočné pravdy, súčasne tvrdil, že všetky doktríny a dogmy 

cirkvi musia byť odvodené z jej doslovného zmyslu. Nuž, čo je to za logiku? Ak 

podľa našej terminológie doslovný zmysel nemá vôbec nijaký zmysel, potom 

v tom prípade, logicky povedané, všetky doktríny a dogmy akýchkoľvek cirkví na 

vašej planéte nebudú mať takisto nijaký zmysel. A o toto sa skutočne jedná. Toto je 

dôvod, prečo bolo v Novom Zjavení Pána Ježiša Krista vyhlásené, že všetky 

náboženské systémy na vašej planéte neobsahujú nič iné než skreslenia 

a falzifikácie o všetkom, a nie iba o Mojej Absolútnej Prirodzenosti. 

Komickosť tejto nezmyselnej situácie možno vidieť v dogmách niektorých 

ortodoxných cirkví v Rusku a v niektorých katolíckych cirkvách v Európe, ktoré 

bláznivo hlásajú, že Boh vás môže inšpirovať a oznámiť vám čokoľvek vôbec, iba 

ak slúžite omšu v starodávnom slovanskom alebo v latinskom jazyku (katolícka 

cirkev). Nie Som schopný hovoriť k ľuďom ich vlastnými jazykmi a ich 

príslušnými dialektmi, nech by boli akékoľvek? Napokon, dokonca aj tieto 
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pochabé cirkvi a ich praktiky pripúšťajú, že Som Absolútny. Ak Som naozaj 

Absolútny — čo skutočne Som — v tom prípade, ako to, že nie Som schopný 

hovoriť s vami na vašej vlastnej úrovni, vaším vlastným jazykom alebo jeho 

príslušnými dialektmi? Nie je Absolútno všetko zahrnujúce? Takými bláznivými 

praktikami Ma tieto cirkvi s ich pomätenými dogmami a doktrínami degradovali na 

úroveň relatívnej bytosti. Akým obmedzujúcim a obmedzeným ma robia! 

Okrem toho, ako to, že Swedenborg bol známy vedec svojej doby a že vo 

vedeckých knihách a vysvetleniach použil to, čo nazývame intuitívne rozlišovanie, 

logika, rozum, racionalita, intelekt, inteligencia a všetky ich derivácie a schopnosti, 

zatiaľ čo súčasne vo svojich duchovných knihách tak neurobil? Namiesto toho sa 

obmedzil pri vysvetľovaní biblických vyhlásení na citácie početných veršov 

roztrúsených po celej Biblii. Vezmite si napríklad jeho hlavné diela, ako Arcana 

coelestia (Nebeské tajomstvá), Apokalypsa vysvetlená, Apokalypsa zjavená a 

Pravé kresťanské náboženstvo. Ako sú štruktúrované, čo sa týka ich obsahu? 

Alebo, aby Som bol presnejší, aký typ potvrdzovania, overovania alebo dôkazu 

používa, aby odôvodnil svoje výroky alebo vyhlásenia? Vezme jeden biblický verš, 

vysvetlí jeden z jeho vnútorných, duchovných zmyslov a duchovné súvzťažnosti, 

ktoré obsahuje, a potom pokračuje a použije početné ďalšie biblické verše, v ich 

doslovnom zmysle, aby svoje tvrdenia dokázal. Čo je to za zdôvodnenie, 

potvrdzovanie alebo verifikáciu? Podľa nášho moderného vyjadrenia je taká 

metóda vyložene cyklická, pretože keď sa pokúša vysvetliť niektorý z tých 

druhých veršov, ktoré využíva na ten účel, opäť cituje pôvodný verš, ktorý 

vysvetľoval pri nejakej predošlej príležitosti. A takto to pokračuje vo všetkých 

vyššie uvedených knihách. 

Prečo je to tak, že Swedenborgovi nebolo dovolené použiť v jeho duchovných 

knihách tú istú metodológiu, akú používal vo svojich vedeckých knihách? Dôvod 

tohto spočíva v charaktere a dynamike jeho doby. V tej dobe bola kresťanská 

Biblia považovaná za absolútnu autoritu, nevyvrátiteľné, nezmeniteľné, 

nemodifikovateľné a nesporné, večné Slovo Božie, ktoré nemožno nijakým 

spôsobom spochybňovať alebo o ňom pochybovať, pokiaľ ide o jeho obsah a 

tvrdenia. Ak idete proti všetkému, čo učili a hlásali kresťanské cirkvi vo svojich 

bláznivých, zmysel nedávajúcich doktrínach a dogmách, ako to robil Swedenborg, 

jediný spôsob, ako môže vaše tvrdenie padnúť na úrodnú pôdu alebo ako môžete 

každého presvedčiť o svojich tvrdeniach, bolo použitie tej istej Biblie a jej výrokov 

a vyhlásení, ktoré si tak veľmi ctili a výlučne využívali v takej miere na všetky 

svoje životné účely. V opačnom prípade, keby mal použiť tú istú metodológiu, akú 

použil vo svojich vedeckých knihách, negatívny stav by mu urobil to isté, čo robí 

tebe, Peter. Alebo by bol jednoducho úkladne zavraždený. 

Avšak na sklonku svojho života na tejto planéte, vo svojej poslednej knihe Pravé 

kresťanské náboženstvo opisuje víziu, ktorú mal, v ktorej videl krásnu stavbu, na 

bráne ktorej bolo napísané v latinčine (Swedenborg napísal všetky svoje knihy 

v latinčine) Nunc licet, čo znamená „Teraz je to dovolené“. Dovolené čo? Bolo 
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dovolené preniknúť do mystérií a záhad duchovných záležitostí (alebo, podľa jeho 

vyjadrenia, do mystérií viery) pomocou intuitívneho rozlišovania, logiky, rozumu, 

racionality, intelektu, inteligencie a všetkých ich početných derivácií a schopností. 

Samozrejme, Swedenborg nepoužíval tieto termíny, namiesto toho používal slovo 

„chápanie“. No preniknúť do niečoho pomocou chápania, a nie v slepej viere, 

znamená využiť vlastný intelekt a všetky jeho schopnosti, pretože akékoľvek 

chápanie je vlastnosťou intelektu, logiky, rozumu a racionality. Toto je ten dôvod, 

prečo parafrázujeme Swedenborgov výrok alebo obsah jeho vízie. Swedenborgovi 

však nebolo nikdy dovolené použiť nič tohto charakteru v žiadnom z jeho 

duchovných spisov. To nebolo jeho rolou ani poslaním. Namiesto toho na samom 

konci svojho života predvídal, že niekedy v budúcnosti príde človek, ktorý bude 

prenášať Moje Nové Zjavenie a ktorý v jeho obsahu a pri vyjadrovaní jeho ideí, 

zásad a všetkého ostatného použije len a len intuitívne rozlišovanie, logiku, rozum, 

racionalitu, intelekt, inteligenciu a všetky ich početné odvodeniny a schopnosti, a 

to Zjavenie bude vychádzať z niektorých dôležitých, revolučných ideí 

Swedenborga — ako sú napríklad dve idey uvedené vyššie. 

Dovoľ Mi, Peter, aby Som ti povedal, že ten človek si ty a že to tvojou rolou a 

úlohou odo Mňa bolo zaviesť túto novú metodológiu pri vyjadrovaní duchovných 

ideí alebo preniknúť do ich tajomstiev a záhad pre tieto moderné časy a stavy. A 

v tomto ohľade robíš vynikajúcu prácu. A preto sme ti Ja i všetci ostatní 

v multivesmíre nesmierne vďační za využitie tejto novej metodológie (novej pre 

vyjadrovanie duchovných ideí) s maximálnou možnou precíznosťou a 

nevyvrátiteľnou presvedčivosťou. Vedome nemáš ani poňatia, čo to pre nás 

všetkých znamená — ako aj pre všetkých Mojich pravých predstaviteľov na 

planéte Nula, ktorí čítajú a praktizujú Moje Nové Zjavenie. 

Ako vieš, Peter, pred tebou alebo predtým, než bolo dané všetkým k dispozícii 

Moje Nové Zjavenie, a dokonca i v súčasnosti u tých, ktorí ešte nie sú od Môjho 

Nového Zjavenia, vždy, keď opisovali Moje údajné objavenie sa im a spôsob, 

akým Som údajne s nimi hovoril, bolo to veľmi čudné. Jediný spôsob, akým Som 

s nimi hovoril, a toto zahrnuje aj Swedenborga a všetky ostatné sentientné entity, 

bolo prostredníctvom biblických veršov. Jednoducho povedané, citoval som Seba 

alebo som hovoril niečo výlučne pomocou niektorého z veršov z kresťanskej 

Biblie. Akoby Som nebol Absolútny a všeobsiahly! Ako ma obmedzili v Mojej 

schopnosti hovoriť s Mojimi ľuďmi akýmkoľvek spôsobom, akým si želám! Avšak 

pred vašimi časmi, Peter, toto bol, kvôli vyššie uvedenému postoju k Biblii, jediný 

spôsob, ako by akceptovali čokoľvek, čo Som im mal povedať. Moje Nové 

Zjavenie však úplne odmieta tento spôsob komunikácie. Namiesto toho je 

vyjadrené v myšlienkach bežnej reči, ako keď sa jeden muž či žena zhovára 

s druhým mužom či ženou. Nič podobné nikdy predtým nebolo! 

Preto teda, kvôli tomuto postaveniu Môjho Nového Zjavenia a toho, čo obsahuje a 

znamená, by nebolo múdre nútiť Mojich predstaviteľov alebo tvrdiť im, že musia 

čítať Bibliu. Pokiaľ si tak nezvolia svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou, 
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z nejakých ich vlastných dôvodov, nie je už viac potrebné robiť to. Aby sme si 

zopakovali, čo o tom bolo povedané vo Veľkej Knihe — Moje Nové Zjavenie 

nahradilo doslovný zmysel Biblie, ktorý nemá vôbec žiadny zmysel. Pre súčasnosť 

a pre budúcnosť môžete nájsť jediný pravý zmysel len a len v Mojom Novom 

Zjavení prenášanom cez Petra. Martina Kamradová z Českej republiky to krásne 

vyjadrila  vo svojom výroku, ktorý napísala na tvoju prosbu, Peter, ktorý znie 

nasledovne (prekladáme ho z češtiny), „Všetko, čo potrebujeme vedieť z obsahu 

Biblie V TEJTO DOBE, je plne obsiahnuté v citáciách z Biblie, ktoré sú citované 

v knihách Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, ktoré tiež vysvetľuje náležite ich 

význam. A toto je všetko, čo treba o tejto záležitosti povedať. 

A teraz budeme hovoriť o niečom veľmi dôležitom, Peter. Než to však urobíme, 

potrebuješ si dať dlhšiu prestávku. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za vyššie uvedené zjavenie a za to, že Si mi 

doprial oddych, kým budeme pokračovať v prenášaní. Teraz si oddýchnem, lebo 

som vyčerpaný. 

Pán Ježiš Kristus: Sme opäť tu, aby sme urobili záverečné poznámky a aby sme 

uzavreli naše Dialógy a celé Moje Nové Zjavenie. 

Preto pokračujme: Ako vieš, alebo lepšie povedané, ako nevieš, v dejinách ľudstva, 

ako aj v dejinách celého multivesmíru a Zóny Vymiestnenia jestvovalo niekoľko 

epoch — v rámci a počas tohto konkrétneho cyklu času/stavu/procesu. Nebudeme 

zachádzať do opisu charakteru, štruktúry, obsahu a dynamiky týchto rôznych 

epoch. Stačí povedať, že každá taká epocha v sebe obsahovala početné, nanajvýš 

významné a nanajvýš dôležité posuny. Každý posun v sebe obsahoval početné, 

nanajvýš významné a nanajvýš dôležité kroky a míľniky. Každá epocha a jej 

príslušné posuny, kroky a míľniky boli riadené veľmi špecifickou duchovnou 

ideou, uvoľnenou z Mojej Absolútnej Prirodzenosti, ktorá určovala počas ich 

plynutia ich celkovú klímu a charakter. Každá epocha trvala zvyčajne niekoľko 

storočí — podľa vášho ponímania času. Duchovná idea, ktorá riadila každú takú 

epochu, určovala stupeň potrebného duchovného pokroku pre pozitívny stav a 

multivesmír vo všeobecnosti, a pseudo-duchovného úpadku pre Zónu 

Vymiestnenia, jej svety a planétu Nula. 

Na planéte Nula boli kvôli prítomnosti Mojich ľudí prítomné oba faktory. 

V životoch Mojich predstaviteľov boli uplatňované princípy duchovného pokroku; 

zatiaľ čo v životoch agentov negatívneho stavu boli v platnosti princípy 

duchovného úpadku. Naproti tomu, u typických ľudí bola situácia trochu iná. Tí 

ľudia, ktorí prejavovali vo svojich životoch, fungovaní a správaní predovšetkým 

pozitívne črty, boli do určitej miery riadení princípmi duchovného pokroku; zatiaľ 

čo tí ľudia, ktorí prejavovali predovšetkým negatívne charakteristické rysy vo 

svojich životoch, postojoch a správaní, boli riadení princípmi duchovného úpadku. 

A takto by ste mohli  charakterizovať povahu každej epochy. 
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Ako by sme mohli opísať či charakterizovať povahu, štruktúru a dynamiku epochy, 

ktorá je momentálne uvedená do činnosti a v ktorej žijete vy? V procese jej 

odvíjania sa tiež obsahovala množstvo nanajvýš významných a nanajvýš dôležitých 

posunov. V rámci týchto posunov sa nachádzali mnohé nanajvýš významné a 

nanajvýš dôležité kroky a míľniky. Všetky určovali, ako sa budú prejavovať veci a 

udalosti alebo ako budú odhaľovať svoju vlastnú povahu, štruktúru a dynamiku. 

Vo veľmi širokom a všeobecnom zmysle, z čisto duchovného hľadiska (a toto je to 

jediné, čo je v našom prípade dôležité), je vaša epocha riadená predovšetkým 

duchovnými ideami odrážajúcimi sa vo vnútornom, duchovnom zmysle 

kresťanskej Biblie a ďalších takzvaných svätých kníh ostatných náboženstiev na 

vašej planéte. V pozitívnom stave a v celom multivesmíre vo všeobecnosti boli 

účinne zrealizované súvzťažné faktory k vnútornému, duchovnému zmyslu tých 

kníh, čo tam každému poskytlo/poskytuje základ pre jeho/jej vlastný 

individualizovaný, zosobnený a nekonečné rozmanitý duchovný pokrok. 

V Zóne Vymiestnenia a vo všetkých jej pseudo-svetoch bola táto epocha riadená 

najmä skresleniami a falzifikáciami všetkého obsiahnutého v tých súvzťažnostiach, 

nachádzajúcich sa v zmienených duchovných knihách. Tieto skreslenia a 

falzifikácie, s ich následnými zlami a lžami, určovali stupeň duchovného úpadku, 

ktoré zažívajú Zóna Vymiestnenia a jej svety. 

V ľudskom živote bola situácia opäť trochu iná, v tom, že väčšina ľudstva svoju 

duchovnosť (pseudo-duchovnosť) založila a odvodzovala výlučne z doslovného 

zmyslu zmienených kníh. Nakoľko doslovný zmysel nikdy nedával vôbec žiadny 

zmysel, ale je plný nezmyslov (alebo je to nezmysel), a pretože až do čias 

Swedenborga nebolo v tomto ohľade nič ďalšie k dispozícii, ich duchovný rozvoj 

bol určovaný výlučne ich vnútornými sklonmi a úmyslami, s akými 

pristupovali/pristupujú k duchovným záležitostiam a ich rozmanitým ideám. Čím 

boli tieto sklony a úmysly pozitívnejšie a lepšie, tým viac boli títo ľudia na strane 

správneho duchovného pokroku, súc tak vo väčšom súlade so zvyškom 

multivesmíru. Naproti tomu, čím negatívnejšie boli tieto ich úmysly a sklony, tým 

väčší bol súlad s tými činiteľmi, ktoré niesli charakter Zóny Vymiestnenia a jej 

početných svetov. 

Ako ste si vedomí, ku koncu tejto epochy vzniklo a začalo existovať niečo úplne 

iné. Po prvé, získal Som Svoju Novú Prirodzenosť, a po druhé, cez Petra Som 

poskytol Moje Nové Zjavenie, ktorého idey pramenia výlučne z Mojej Novej 

Prirodzenosti. Moja Nová Prirodzenosť a Moje Nové Zjavenie zvestujú 

nevyhnutné ukončenie súčasnej epochy a zahájenie novej epochy v rámci tohto 

cyklu času/stavu/procesu. Toto nie je len posun alebo krok, či míľnik, ale je to 

zahájenie úplne novej, kvalitatívne odlišnej epochy, ktorá bude mať v sebe svoje 

vlastné početné nanajvýš dôležité a nanajvýš významné posuny, v rámci ktorých sa 

budú nachádzať mnohé nanajvýš dôležité a nanajvýš významné kroky a míľniky. 

Ich povaha, štruktúra a dynamika bude celkovo určená niečím úplne iným, než 

tomu bolo v predošlých epochách v rámci súčasného cyklu času/stavu/procesu. 
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Dovoľte, aby Som učinil veľmi dôležité a významné vyhlásenie: V momente, ako 

Peter napíše posledné slovo v tomto Postskripte, presne v tej sekunde, keď 

bude na svojom mieste posledná bodka, súčasná epocha bude nadobro a 

navždy ukončená a pred plným zahájením novej epochy sa začne veľmi 

krátke prechodné obdobie. 

Čo bude riadiacim duchovným princípom tejto novej epochy? Úplný charakter, 

štruktúru a dynamiku novej epochy nemožno dopredu zjaviť z bezpečnostných 

dôvodov (napokon, keby mali byť známe, okamžite by sa stali vlastníctvom 

renegátov a ich poskokov. V tom prípade by títo vynašli také kruté a ohavné 

prostriedky, že by mohli na neurčito alebo na veľmi dlhé časové obdobie brániť 

zahájeniu tejto novej epochy.). Môžeme však s istotou povedať jednu vec, bez 

akéhokoľvek nebezpečenstva, že dôjde k takému rušeniu. Nová epocha bude 

riadená výhradne a výlučne a len a len všetkými duchovnými princípmi 

obsiahnutými v Mojom Novom Zjavení prenášanom cez Petra. Toto nanajvýš 

významné a nanajvýš dôležité vyhlásenie platí pre celý pozitívny stav, pre celý 

multivesmír a pre Mojich pravých otvorených i skrytých predstaviteľov na planéte 

Nula. Zóna Vymiestnenia a všetky jej svety, ako aj zvyšok ľudstva na planéte Nula 

budú riadené pseudo-duchovnými princípmi v podobe, v akej budú propagované 

početnými pseudo-novými zjaveniami, ktoré sa budú objavovať vo veľkých 

počtoch, takpovediac, naľavo i napravo. 

Pokiaľ prebiehal proces prenášania a zaznamenávania Môjho Nového Zjavenia 

Petrom, súčasná epocha nemohla byť ukončená a rovnako nemohla byť zahájená 

nová epocha. Dôvodom tohto je fakt, že Moje Nové Zjavenie nebolo úplné a 

kompletné. Pretože nebolo v tomto stave a položení, ohľadom tejto situácie sa 

nedalo príliš veľa urobiť. Avšak, nech je vám teraz dané na vedomie, každému, 

kto číta tieto slová a uvažuje o nich, že s posledným slovom a bodkou tohto 

Postskripta budú transmisia a zaznamenávanie Môjho Nového Zjavenia 

zavŕšené, pretože v tom časovom bode (vášho času, ako aj v každého 

subjektívnom vnímaní reality) bude Moje Nové Zjavenie v stave a procese svojej 

plnosti a kompletnosti, a že už viac nebude potrebné prenášať a zaznamenávať 

nič súvisiace s Mojím Novým Zjavením pre novú epochu, ako aj pre súčasný 

cyklus času/stavu/procesu. 

Môžete si byť istí, že ukončenie novej epochy, ktorá čoskoro začne plynúť, a 

ukončenie súčasného cyklu času/stavu/procesu sa udejú v tom istom čase/stave. 

Tieto dve udalosti sa celkom iste udejú súčasne. Vtedy a len vtedy poskytnem 

ďalšie Nové Zjavenie, ktoré bude obsahovať nové duchovné princípy, uvoľnené 

z Môjho Absolútneho JA SOM KTORÝ/KTORÁ ABSOLÚTNE SOM, a ktoré 

budú riadiť nasledovný cyklus času/stavu/procesu a jeho prvú epochu. 

Takže, kedy začne nová epocha vzhľadom na tieto fakty? K jej začiatku dôjde 

presne vtedy, keď sa bude manifestovať, aktualizovať a realizovať výsledok 

Petrovho utrpenia. Nech bude výsledok jeho kritickej situácie alebo utrpenia 
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akýkoľvek, presne v tom momente začne nová epocha. Dokonca aj keď z toho či 

onoho dôvodu ten výsledok nebude taký, ako to každý očakáva, napriek tomu, 

nech by bol akýkoľvek, úplne určite zvestuje zahájenie tejto nanajvýš významnej 

a nanajvýš dôležitej epochy. Takže čakajte a pozerajte sa. A nebudete musieť čakať 

dlho. 

Aby ste naplnili účel a zmysel vašich životov — všetci Moji praví predstavitelia, 

ktorí kvôli princípu s radosťou a potešením čítate a praktizujete Moje Nové 

Zjavenie vo všetkých jeho zdrojoch — a aby ste teda plne ovplyvnili výsledok 

novej epochy a všetkých jej posunov, krokov a míľnikov, odporúča sa vám, aby ste 

zo svojej vlastnej slobodnej vôle a rozhodnutia po zvyšok vašich životov na planéte 

Nula neustále čítali Moje Nové Zjavenie, premýšľali a meditovali o ňom. Počas 

toho bude vo vás aktivované vždy niečo nové a odlišné, čo nielenže vám poskytne 

obrovskú vzpruhu ďalej trpezlivo a vytrvalo niesť váš každodenný kríž, ale naučíte 

sa tiež niečo pre vás nové a nanajvýš významné, čo pozitívne ovplyvní vaše životy 

a učiní vaše životy na planéte Nula znesiteľnejšími a radostnejšími. Súčasne to 

prispeje ku konečnej eliminácii všetkého, čo súvisí s negatívnym stavom a jeho 

ľudským neživotom (výlučne v jeho negatívnych aspektoch). 

Ako ste si dobre vedomí, v pozitívnom stave a v jeho multivesmíre sa Moje Nové 

Zjavenie javí ako jedna nesmierne krásna Idea, neopísateľná vo svojej absolútnej 

kráse, ktorá je v neustálom stave, procese a dynamike regenerácie, obnovy a 

novosti. Preto u neho nemôže dôjsť k žiadnej stagnácii, k žiadnemu prekonaniu sa, 

k žiadnemu zastaraniu, k žiadnemu prežitiu sa, ani k ničomu takéhoto škodlivého 

charakteru. Preto nemôže nikdy zostarnúť a vždy je vnímané ako čosi neustále 

nové a nekonečne iné, výlučne vo svojej pozitívnej a progresívnej konotácii. 

Na vašej planéte a na niektorých ďalších miestach multivesmíru musí mať Moje 

Nové Zjavenie do konca tohto cyklu času/stavu/procesu knižnú formu. A takto to 

má byť až dovtedy. Pretože Moje Nové Zjavenie pramení z vyššie opísanej Idey, 

plne prejavuje tie isté vlastnosti ako tá Idea. Takže svojím obsahom a významom 

ako celok nikdy nemôže zastarať, vyjsť z módy, prežiť sa, opotrebovať sa 

a zostarnúť. Tým, že ho vo svojich životoch neustále opätovne čítate, opätovne 

študujete a praktizujete na každodennom základe, umožňujete, aby sa tento 

nanajvýš dôležitý fenomén Môjho Nového Zjavenia aktualizoval a realizoval na 

vašej stagnujúcej a regresívnej planéte. 

Preto by Som vám — všetkým Mojim pravým predstaviteľom, ktorí neustále čítate 

a praktizujete Moje Nové Zjavenie na nepretržitej báze — na záver tohto 

Postskripta, keby ste súhlasili, že budete takí a že to urobíte zo svojej vlastnej 

slobodnej vôle a rozhodnutia, rád ponúkol veľmi dôležitú prácu, ktorá by trvala po 

zvyšok vašich zostávajúcich životov na planéte Nula. Rád by Som vás poveril, aby 

ste sa stali Strážcami čistoty Môjho Nového Zjavenia, chrániac ho všetkými 

prostriedkami (najmä príkladmi svojich životov) pred ovládnutím negatívnym 

stavom a pred znečistím, kontaminovaním a otrávením čímkoľvek prichádzajúcim 
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z negatívneho stavu a od ľudských poskokov negatívneho stavu, a pred tým, aby 

bolo umožnené, aby Moje Nové Zjavenie niekedy vyšlo z módy, zastaralo, prežilo 

sa, opotrebovalo sa či zostarlo vo vašich osobných a individualizovaných životoch. 

Ak prijmete toto Moje poverenie, v tom prípade by ste boli zrovnateľní 

v cherubínmi, ktorí boli umiestnení v záhrade Eden s ohnivými mečmi, aby chránili 

celý pozitívny stav pred tým, aby ho ovládli sily negatívneho stavu. Budete v tom 

istom postavení. A vaším ohnivým mečom bude Moje Nové Zjavenie, ktoré má 

všetky vlastnosti, ba oveľa viac, než taký symbolický meč. 

Úplne na konci týchto záverečných poznámok, ktoré zvestujú skorý príchod 

nového začiatku, by Som vám chcel ešte raz pripomenúť, tak ako Som to urobil pri 

niekoľkých príležitostiach predtým (najmä v Dialógu 139, v jeho úvodných 

vyhláseniach), nasledujúce veľmi dôležité fakty: Po ukončení súčasnej epochy a po 

skončení Petrovho utrpenia a martýrstva, a počas celej nasledujúcej novej epochy a 

tohto cyklu času/stavu/procesu, pretože teraz tu Moje Nové Zjavenie stojí 

neochvejne vo svojej plnosti a kompletnosti, do samého konca novej epochy a 

súčasného cyklu času/stavu/procesu nepríde žiadne ďalšie Zjavenie 

multivesmírneho významu. Preto, ak príde ktokoľvek vôbec a prehlási, že Som 

sa mu/jej zjavil a že Som ho/ju určil za nového transmitera čohokoľvek, čo 

chcem zjaviť, dokonca aj keby taká osoba pred vašimi očami vykonávala tie 

najpresvedčivejšie zázraky, dokonca aj keby kriesila ľudí z mŕtvych, taká 

osoba by neprichádzala odo Mňa. Bola by podvodným duchom, poverencom 

Pekiel, ktorého cieľom hlásania takej lži o svojej role v tomto ohľade by bolo 

zničenie, kontaminovanie, znečistenie, otrávenie a znehodnotenie Môjho 

Pravého a Rýdzeho Nového Zjavenia transmitovaného cez Petra. Nepočúvajte 

také osoby, nenasledujte ich a nikdy sa nedajte oklamať ich tvrdeniami. 

Zapíšte si, prosím, obrazne povedané, tieto slová na svoje čelo a do svojho 

srdca, opíšte si ich, zarámujte si ich a zaveste na stenu, aby vám boli neustále 

pripomínané. Pamätajte si, prosím, že ľudská pamäť je nesmierne krehká a 

nespoľahlivá pokiaľ ide o všetky jej ľudské vlastnosti. 

Dokonané je! Teraz je Moje Krásne Nové Zjavenie úplné a kompletné. Skončili 

sme. Presne teraz sa súčasná epocha uzatvára. Vy vstupujete do veľmi krátkeho 

prechodného obdobia, počas ktorého sa môžete pripraviť na vstup do novej epochy 

a na skončenie Petrovho utrpenia a martýrstva. Choďte v pokoji a buďte Mojimi 

milovanými Strážcami s ohnivým mečom vo svojich rukách — Mojím Milovaným 

a Krásnym Novým Zjavením. 

Peter: Tak veľmi Ti ďakujem, že Si mi dovolil dožiť sa v mojom vážnom stave 

Tvojich krásnych záverečných poznámok a byť svedkom kompletnosti a úplnosti 

Tvojho Nového Zjavenia. Posielam Tebe a všetkým v duchovnom svete, 

v multivesmíre a všetkým Tvojim pravým predstaviteľom svoju hlbokú a 

bezpodmienečnú lásku a ocenenie. Milujem vás všetkých! 
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Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter, a aj my všetci ťa bezpodmienečne 

milujeme. A týmito poslednými slovami a poslednou bodkou, ktorá je daná za 

týmito slovami, končíme súčasnú epochu. Choď v pokoji a vydržte do konca — vy 

všetci. 

 


