
Objasnění některých duchovních pojetí
 
 

Dne 19. dubna 1996.
 
Tohoto  dne  velmi  časně  ráno  (ve  3:00  hod)  jsem  byl Pánem  Ježíšem
Kristem probuzen a požádán, abych zapsal následující informace:
 
Je čas přerušit dlouhé mlčení a přenést některá důležitá objasnění v této (psané)
formě  všem  jedincům,  co  mají  zájem,  sdílejíc  tak  s  nimi  to,  co  přichází  od
pravého Pána Ježíše Krista v Jeho/Její Nové přirozenosti.
 
Dnes  probereme v  zásadě dvě hlavní  zajímavá  témata.  První  téma se  vztahuje  k
pojmu takzvaného „bílého zlatého prachu“. Ne mnozí z vás jsou si vědomi, že ve
stálé  Arizona,  USA existuje  muž jménem David Hudson,  farmář,  z  něhož se stal
vědec  -  spiritualista,  který  během minulého desetiletí  ve  spolupráci  s  některými
jinými  skutečnými  vědci  objevil  některé  nové  chemické  prvky,  které  chyběly  v
tabulce  prvků,  jak  ji  na  začátku  tohoto  století  popsal  ruský  vědec  Mendělejev.
Speciálním typem manipulací s těmito prvky byl tento člověk s to vyvinout z čistého
zlata to, co nazývá „bílým zlatým práškem“. Výsledkem nebylo samotné čisté zlato,
ale jeho prášek se zcela odlišnými vlastnostmi, než má samo zlato, a přesto to bylo
zlato pro všechny praktické účely.
 
Podle jeho domněnky tato sloučenina obsahuje ohromně tajemné a mysticky síly,
které  mají  neobvyklé  a  neslýchané  vlastnosti.  Jestliže  se  za  určitých  dobře
definovaných okolností a postupů tento bílý zlatý prášek denně požívá po období
devíti měsíců, dosáhne se nadlidské kondice. V této kondici je jeden s to vnímat
věci a bytosti v jiných dimenzích včetně andělů světla. U jedince se vyvinou takové
schopnosti  jako  teleportace,  telepatie,  jasnozření  a  jasnoslyšení,  jasnovidnost  a
mnohé jiné tajemné sily a schopnosti. Nejen to, ale ten, kdo završí tento proces
během devíti měsíců, je schopen žít ve svém fyzickém těle až tisíc roků (mezi devíti
sty  a  tisícem  roků)  v  dokonalém  zdraví  bez  procesu  stárnutí,  bez  jakýchkoli
fyzických anebo duševních neduhů či potíží, aniž by potřeboval jakoukoli potravu či
nápoj. (Jedinec je obdrží z kosmických energií). Zakusí největší možnou sexuální
potenci (a šest či sedm denních spontánních orgasmů) a mnoho .jiného této povahy
podle domněnek tohoto muže. Po devíti stech či tisíci letech jeden překoná tělesný
stav a stane se jako bohem či opravdovým bohem.
 
Povšimněte si, prosím, metodologie zde používané, fyzická, chemická sloučenina
zvaná „bílý zlatý prach“, jestliže je zevně přijímána jako potrava do fyzického těla po
devět  následných  měsíců  striktně  určeným  postupem,  může  dosáhnout  těchto
zázračných výkonů. Pan Hudson pak pokračuje a nárokuje si, že bílý zlatý prach
vyléčí  lidi  ze  všech  bezvýchodiskových  rozpoložení,  jako  například  zhoubná
rakovina, smrtelné AIDS a všechny ostatní nevyléčitelné choroby. Důvod, proč je
bílý zlatý prach s to způsobit tyto všechny neobvyklé stavy a kondice v lidském těle,
je ten, že zcela a úplně pozměňuje jeho DNA, přepisuje jeho genetický kód a otevírá
dokořán všechny aspekty funkcí lidského mozku, které jsou za jiných okolností v
procesu běžného lidského života nedostupné. Jinými slovy, namísto fungování na
úrovni pěti či méně procent, jak je tomu u každé lidské bytosti, se lidský mozek
probouzí  do  plnosti  svých  potenciálů,  které  byly  do  tohoto  bodu za  jakéhokoli
jiného rozpoložení lidem nedostupné.
 



Aby svá  tvrzení  dokázal,  pan Hudson je  široce  a  skutečně  vědecky  zdůvodňuje
velmi zevrubnými a vědecky přípustnými odkazy na takové zdroje jako Svatá bible,
Kniha  Mormon,  Kniha  mrtvých,  Svitky  od  Mrtvého  moře,  Apokryfy,  egyptské
hieroglyfy a na mnohé jiné zdroje současných autorů, kteří píší či psali na duchovní
a mystická témata.
 
Pan Hudson srovnává bílý zlatý prášek s „manou“ a „předkladným chlebem“, které
byly seslány dítkům izraelským během jejich čtyřicetiletého putování divočinou na
jejich cestě z Egypta do země zaslíbené. Tvrdí,  že někteří lidé, kteří měli výsadu
požit tuto látku, již dosáhli, nebo jsou v procesu dosažení, tohoto výše popsaného
stavu.  Byli  zbaveni  svých kondic  konečnosti  a  nachází  se  na cestě,  jak  se  stát
nadlidmi.
 
Podívejme  se  nyní  na  některé  nesrovnalosti  v  tvrzeních  pana  Hudsona.  Je
především  nějak  pravdivé,  že  bílý  zlatý  prach  je  z  hlediska  jeho  fyzikálních,
chemických a biologických vlastností schopen způsobit všechny tyto jevy? V tomto
tvrzení  jsou nějaká zrnka pravdy.  Musíte  v tomto ohledu pochopit  to,  že  během
fabrikace lidských tvorů, jejich mozků a fyzických těl  byly do nich implantovány
některé  genetické  kódy,  které  souvztaží  s  některými  duchovními  stavy,  které
reflektují schopnosti sentientní mysli vyvinout či dosáhnout výše popsané stavy a
kondice.
 
Účel  této  implantace  je  velmi  zjevný.  Pseudotvůrci  si  naplánovali,  že  v  určitém
časovém bodě bude nutné trikem přivést lidi k víře, že je možné dosáhnout stavu
dokonalosti  a  božskosti  čistě  zevními  prostředky  bez použití  jakýchkoli  pravých
duchovních  prostředků  a  principů.  Jinými  slovy:  Můžete  dosáhnout  nejvyšší
možnou  úroveň  duchovního  uvědomění  a  stavu  čistě  zevními,  fyzickými,
biologickými,  chemickými  a  hmotnými  prostředky  bez  jakéhokoli  použití  stavu
niternosti  nebo subjektivní  duchovní  práce.  Tento  postup je  ovšem postupem z
vnějšku do nitra, tak typickým pro metodu negativního stavu.
 
Musíte pochopit to, že pseudotvůrci a jejich poskoci v současnosti pracují v tomto
ohledu  na  nejméně  dvou  scénářích.  Jedním  je  fabrikace  nadlidí  takříkajíc  bez
čehokoli  předem.  V  tomto  scénáři  používají  zcela  odlišný  přístup,  který  přímo
nezahrnuje typické lidské genetické uzpůsobení. Jiným scénářem je transformace
některých v současnosti existujících lidských tvorů do nadlidského pokolení s výše
popsanými  kondicemi,  stavy  a  schopnostmi.  Nezapomínejte  také,  prosím,  na
odpadlíky, kteří obdobně mají v tomto ohledu svou vlastní agendu a scénáře.
 
Tyto snahy na straně pseudotvůrců jsou za účelem závěrečného zodpovězení jejich
nejdůležitější otázky o možnosti dosažení dokonalého a téměř nesmrtelného života
čistě  zevními,  hmotnými,  biologickými  a  chemickými  prostředky  bez  jakéhokoli
použití  duchovních  principů.  Takže  nepotřebujete Boha nebo  Jeho/Její  tvořivé
usilování,  abyste byli  schopni dosáhnout nejvyšší  možnou úroveň dokonalosti  v
pozitivním  smyslu.  Takový  stav  dokonalosti  a  nejvyššího  možného  duchovního
zahrnutí je mono zařídit čistě neduchovními prostředky.
 
Jak  jste  si  z  výroků  pana  Hudsona  všimli,  nerad  užívá  příliš  slovo  „duchovní“,
namísto toho rád užívá slovo „filosofický“. To není bez významu a souvislosti. Jak
chápete,  je  pan  Hudson,  ač  není  sám  pseudotvůrce,  pod  úplným  vlivem
pseudotvůrců  a  ti  mu  dali  veškeré  jeho  vědecké  znalosti.  Pseudotvůrci  se  mu
ovšem jevili jako andělé světla. Jak jinak by se mohli jevit?



Nyní  nesrovnalosti:  Jestliže  bílý  zlatý  prach  má  tyto  vlastnosti,  jak  to,  že  pan
Hudson sám prach  neužívá?  Svádí  to  na  svou  ženu,  která  mu to  prý  zakázala.
Pravdivost jeho tvrzení je pochybná. Vezmete-li v úvahu typickou lidskou povahu,
pak každý lidský tvor, včetně manželky pana Hudsona, by do toho skočil oběma
nohama, aby okusil možnosti tak závažné povahy.
 
Na druhé straně jedli děti izraelské „manu“ po čtyřicet let, aniž by byli nemocní a
aniž by je unavovala a zprotivili  si ji.  S protesty přicházelo zničení všech těchto
rebelů. Jestliže se mana přirovnává k bílému zlatému prachu, a jestliže se užívala
denně,  ne  po  devět  měsíců,  ale  po  mnoho  roků,  pak  by  je  měla  učinit  nejen
nesmrtelnými, ale duchovně vysoce vyvinutými bytostmi, jež by byly jako bohové a
jež by neměly žádnou potřebu jíst či pít jako normální smrtelníci a jež by překonali
všechny zlé a negativní sklony, které tak důkladně vykazovaly během té doby. Jak z
historie víte, opak byl pravdou.
 
Můžete si být ovšem jisti, že pan Hudson je plně schopný vynalézt velmi věrohodná
vysvětlení jak toho, co se s dětmi izraelskými přihodilo, tak i toho, proč se on a jeho
paní v této chvíli této procedury neúčastní.
 
V tomto ohledu musíte chápat, že většina náboženských knih, které pan Hudson
cituje, byla napsána v čistě duchovních souvztažnostech a symbolismu. Ty - ať tak
či  onak  -  buď obsahují  některé  důležité  duchovní  pravdy,  nebo některé  důležité
duchovní deformace a nepravdy. Takže „mana“ v tomto ohledu souvztaží s dobrem
pravdy,  nebo  se  zly  nepravd.  To,  že  byla  pojídána  po  čtyřicet  let,  znamená
přivlastňování  si  tohoto  dobra  ve  všech stavech  pokušení.  V  nejvyšším smyslu
„mana“ znamená získání Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejího Nového
zjevení a všech jeho duchovních principů a pouček a jejich přijetí ve vlastním životě.
„Jíst  manu“  znamená  transformaci  v  čistě  nebeskou  bytost  se  všemi  výše
popsanými  atributy,  ale  v  čistě  duchovním  stavu  a  dimenzi,  a  ne  ve  fyzickém
smyslu, to jest v lidském těle a na této planetě.
 
Kvůli  souvztažnému  významu  obsahu  těchto  citovaných  knih  a  kvůli  mnoha
úrovním  chápání,  které  existují  v tom,  jak  tyto  souvztažnosti  vykládat,  jsou
předmětem  subjektivních  výkladů  jakýmkoli  způsobem,  jakým  kdo  potřebuje
ospravedlnit  své  vlastní  předpoklady  o  čemkoli.  Jak  si  pamatujete,  náležitá,
správná,  pravá,  ryzí  a  opravdová  interpretace  těchto  souvztažností  je  možná
pouze Pánem Ježíšem Kristem. Kdokoli se pokouší je vykládat sám o sobě, upadá
do léčky negativního stavu a vynalézá význam vnucený negativním stavem, aby se
to  hodilo  jeho  vlastním  zlým  a  negativním  cílům  a  účelům.  Avšak  takový
interpretátor nevnímá nic jiného než to, že jeho výklad a vysvětlení souvztažností je
náležité a absolutně správné. Takže takovému vykladači nepřijdou na mysl žádné
pochybnosti o této věci.
 
Avšak mějte na mysli,  že kvůli  teto důležité duchovní souvztainosti  existuje také
určitý  vliv  a  dopad  z  ní  na  fyzickou  úroveň  a  na  lidské  tělo.  Schopnost  tito
souvztažnosti vytvářet takový vliv, dopad a ovlivňování z duchovního do fyzického
je v současnosti využíván pseudotvůrci, jejich poskoky a renegáty, aby zfabrikovali
takové typy bytostí a transmogrifikovali některé současně existující lidské tvory k
jejich podobě a obrazu se všemi silami a schopnostmi, jaké mají sami. Kvůli tomu
mnozí  lidé,  kteří  se  dostanou  do  styku  s  touto  informací,  budou úplně  a  zcela
opanováni těmito tvrzeními o bílém zlatém prachu a získají určité síly a schopnosti,
které jim pseudotvůrci uštědří.



Jak vidíte, klam tohoto uzpůsobení spočívá ve faktu, že to není bílý zlatý prach sám,
který způsobí tyto změny a výdobytky v lidském těle a v individuálním životy, ale
pseudotvůrci samotni, prostřednictvím svých osobních sil, účinně uštědří tyto síly
několika  lidem,  kteří  požívají  a  budou požívat  tento  prach,  myslíce,  pociťujíce  a
věříce,  že  je  to  prach  sám,  co  způsobuje,  že  získávají  všechny  výše  popsané
prospěšnosti. Pseudotvůrci, jejich poskoci a renegáti velmi pečlivě vybírají a budou
vybírat určité lidské tvory vhodné pro tento účel a podávají a budou jim podávat k
požití  bílý  zlatý  prach  a  pak  následně  pozměňovat  jejich  genetické  uzpůsobení
některými jinými prostředky, které mají k dispozici jenom oni, tak, aby se prokázalo,
že je to bílý zlatý prach samotný, který to činí, a nikoli něco jiného.
 
Takže to, o čem se předpokládá, že způsobuje tyto změny, je něco čistě hmotného,
zevního, z vnějšku, a nikoli něco duchovního, vnitřního a pouze z nitra k zevnímu.
Protože se ovšem toto bude činit jako průvodní jev, všechny tyto pokusné lidské
subjekty ochotně přijmou fakt, že je to bílý zlatý prach sám, který jim činí tyto dobré
věci, a nikoli někdo či něco jiného. Přijetím těchto idejí jako faktů budou všechny
duchovní spoluvýznamy lidského života nebo jakéhokoli života jako takového úplně
vymazány z lidského uvědomění.  Avšak v procesu tohoto počínání pseudotvůrci
potřebují využít bílý zlatý prach jako důležitý katalyzátor, který jim umožňuje dosíci
v tomto ohledu svého cíle a ustanovit v lidském těle kondici, která zařídí to, co je
popsáno výše. Aby v tomto ohledu uspěli ve svém úsilí, je nutné mít nějaký hmotný,
fyzický, biologický, chemický a zevní činitel, který je souvztažný s jinými úrovněmi
reality  anebo  pseudoreality.  Obvykle,  v  případech,  jako  je  tento,  takový  činitel
funguje v roli katalyzátoru k té realitě či pseudorealitě, která pak umožní vytvoření
něčeho výše popsaného. Bílý zlatý prach tomuto účelu slouží dobře. Jak vidíte zas a
opět, v  negativnímu  stavu  jako  vždy  se  prostředek  stává  cílem  a  cíl  se  stává
prostředkem A toto je jeden z mnoha způsobů, jakým negativní stav úplně vítězí na
vaší planetě.
 
Protože bílý zlatý prach je v tomto procesu využíván jako katalyzátor, umožňuje těm
lidem, kteří ho užívají, aby byli oklamáni mocí sugesce, že je to opravdu látka sama,
jež toto všechno páše.
 
Vy, kdo čtete tato slova, jste nabádáni, abyste neupadli do této léčky, která je na vás
tak  pohodlně  nastražena  negativním  stavem  a  jeho  zobrazujícími  zástupci  a
zakladateli.
 
Pan Hudson má ovšem v jednom smyslu dojista pravdu, když tvrdí, že si máme být
vědomi toho faktu, že na této planetě již neexistuje žádná šedá oblast. Vše je buď
zlé, či dobré. Jak si z verbálního komunikováni někdy předtím pamatujete, bylo vám
sděleno,  že  již  není  dovoleno,  aby se  praví  lidští  tvorové  rodili  na  této  planetě.
Namísto toho jsou ti, kdo se na této planetě rodí, agenty negativního stavu. Praví
lidští tvorové vytvářejí šedou oblast. Agenti pozitivního stavu reprezentují dobrotu a
pravdu a agenti negativního stavu zla a nepravdy. Odstraníte-li pravé lidské tvory,
odstraníte šedou oblast. Byli jste také verbálně informováni o tom, že po nějaký čas
nastává proces transmogrifikace pravých lidských tvorů, aby tak každý z lidského
rodu,  kdo  nestraní  pozitivnímu  stavu,  byl  transmogritikován  v  pravého  agenta
negativního stavu. Tato situace vám ukazuje, že závěrečná diferenciace, umístění a
pozice každého a  čehokoli  na  této planetě  je  v  procesu své závěrečné fáze, aby
odehrál další nejdůležitější posun a krok k ukončení pseudojsoucna a pseudobytí
negativního stavu.
 



Druhé téma, které dnes máme probrat, se vztahuje k nesprávnému chápání, vnímání
a  výkladu  některých  duchovních  pojetí,  která  někteří  z  vás,  kdo  jsou  spojeni
s Novým zjevením Pána Ježíše Krista, propagují a ke kterým tíhnou.
 
Jak si pamatujete z Doplněni 15 v „Korolariích Nového zjevení Pána Ježíše Krista“,
zde se tvrdí, že někdo, kdo má Nové zjevení a přesto nesprávně vnímá, chápe či
vykládá jeho ideje a pojetí, stává se terčem negativního stavu, dokonce hůře, než
ten  nejnižší  v  nejnižších  peklech. Tento  výrok  byl  v  této  době  učiněn  nikoliv
náhodou.  V  této  době  se  předvídalo,  že  někteří  z  vás  upadnou  do  pasti
pseudotvůrců svým nesprávným chápáním a desinterpretováním Nového zjevení a
budou jimi negativně ovlivňováni, jakož i budou ovlivňovat jiné, kdo upadnou pod
jejich vliv. Přišel čas tuto situaci napravit. Pro vaši informaci, stojíte na ohromně
významném počátku událostí a na křižovatce rozhodnutí a voleb, které určí, jak a
jakým způsobem se odehraje vítězství a následné ukončení negativního stavu na
vaší planetě a uzavření zóny vymístění. Vaše pozice, postoje, chování, vztahy a vše
ostatní týkající se vašeho života, vaše volby a rozhodnutí o tom jakou cestou jít a
kde být, hrají extrémně důležitou roli v tomto procesu. Aby se tento proces rozvinul
do plnosti svých potřeb a projevení se, ti z vás, kdo jsou svedeni mimo nesprávným
vnímáním,  chápáním  a  výkladem  některých  pojetí Nového  zjevení  Pána  Ježíše
Krista, a  ti,  kdo upadli  do vlivu falešného Ježíše Krista a pseudotvůrců, potřebuji
učinit  závěrečnou  volbu  a  rozhodnutí  pro  či  proti  tomu,  co  se  v  tomto  výroku
sděluje. Aby se to učinilo, je vám dán náležitý výklad některých duchovních pojetí,
ke kterým ve svých výrocích a v osobním životě tíhnete a které propagujete.
 
První pojetí, které se vyloží, je pojetí „dětskosti“ a „dětství“. Jak víte, Margaret a ti,
kdo upadli do jejího vlivu, předpokládají, že nejprve se doslovně stala dítětem, pak
nemluvnětem. V jejím pojetí se ona a Mark například stali nemluvňaty, Dr. Vasilij N. a
Monika se stali dětmi a třeba Peter a Ludmila představovali rannou dospělost. Toto
je zcela nesprávné pojetí. Podívejme se na ně blíže.
 
Jak  víte,  když  přivedli  děti  a  nemluvňata  k Ježíši  Kristu, aby  jim  během  svého
pobytu  na  planetě  Nula  požehnal,  Jeho/Její  učedníci  se  snažili  jejich  matkám v
tomto bránit. Ježíš Kristus je pokáral řka, že Království Boží patří  takovým, co se
stanou  dětmi. Pravý Pán  Ježíš  Kristus tímto  říká,  že  tento  výrok  zaznamenaný  v
evangeliích (například v Lukášovi 18;15-17) znamená následující:
 
Být jako nemluvně nebo malé dítě znamená být ve stavu prostoty, bezpodmínečné
víry, důvěry a spoléhání se v Pána Ježíše Krista v Jeho/Její Nové přirozenosti a v
čistotě  nevinnosti  a  poznání  všech  věcí,  aniž  by  se  něco  ponechávalo
stranou. Neznamená to  být  takovým  fyzicky. Jak  si  pamatujete  z  Doplnění  3  v
Korolariích ..., je zde doporučeno, abyste se stali jakoby malými dětmi. Současně
jste byli nabádáni oprostit svůj život ve všech jeho aspektech. Definice toho, co to
znamená oprostit vlastní život je v tomto doplnění taktéž vyslovena. Zde se říká, že
oprostit vlastní život znamená pečlivé prozkoumání všeho ve vlastním životě, aniž
by  se  něco  ponechalo  mimo.  Jestliže  srovnáte  dětskost  s  prostotou  nebo  se
zjednodušujícími věcmi, pak podle logiky čistého sylogismu (jestliže A=B a B=C,
pak A=C) být jako malé děti v tomto spoluoznačení a pro tuto dobu neznamená nic
více,  než zjednodušování  všech věcí  ve  vašem životě  a  zahrnutí  všeho  do toho
zjednodušování, aniž by se něco v procesu tohoto oprošťování ponechalo stranou.
 
Na druhé straně byste od nynějška měli z kapitoly 22 „Nového zjevení Pána Ježíše
Krista“  vědět,  že  v  žádné dimenzi  pozitivního  stavu  včetně  dimenze  přírodní  se



nikdy nerodí žádné takové děti či nemluvňata. Takže to, co Margaretiny zážitky bytí
dítětem a pak nemluvnětem propagují, je stav uměle vyvolaný pseudotvůrci, který
nikde a nikdy ve Stvoření neexistuje. Je plně v rozporu s obsahem zmíněné kapitoly
a čehokoli, co se zjevuje v Novém zjevení a jeho Korolariích.
 
Kvůli  nesprávnému  pochopení  tohoto  pojmu  a  jeho  nevhodnému  užívání  a
používání nastává v jejím případě postupné vybočení ze správné cesty a ona byla
ovládnuta  pseudotvůrci  spolu  s  těmi,  kdo  upadli  do  jejího  vlivu.  To  vede  k
nesprávnému chápání a výkladu pojetí „synergie“ a „pospolitosti“. Je to jako efekt
sněhově  koule.  Jakmile  se  jedno  pojetí  nesprávně  pochopí  a  vyloží,  vede  to  k
řetězové reakci a veškerá struktura se stává úplně zamořenou a zkomolenou.
 
Z tohoto náležitého pochopení je velmi zřejmé, že lidské pojetí „niterného dítěte“, na
které poukazuje BethAnn, a jež je pojetím zfabrikovaným lidskými psychology, je
zcela falešné. Neexistuje nic takového jako „niterné dítě“. Co namísto toho existuje,
je bolest a utrpení zakoušené během vlastní výchovy na této planetě v interakci s
významem ostatních. Je to typické lidské pojetí, neexistující nikde a nikdy jinde ve
Stvoření, jež  bylo  původně  zfabrikováno  a  poskytnuto  pseudotvůrci  za  účelem
ustanovení nevědomosti,  nevědomých procesů, bezmocnosti, absolutní závislosti
na  zevnějšnostech,  sebestřednosti,  egoismu  a  všech  ostatních  ohavností  a
ošklivostí  negativního  stavu.  Takže  v  tomto  spoluoznačení  pojem  „dětskosti“  a
„dětství“  má  čistě  negativní  konotaci.  Účelem  zde  není  snažit  se  utišit  toto
imaginární niterné dítě, ale odstranit ho zcela a úplně z vlastního života a ustanovit
namísto toho život prostoty a nezávislosti. Avšak jestliže věříte v mocné sugesce a
přijímáte mocné sugesce svých autorit - psychologů o existenci vašeho niterného
dítěte, jež způsobuje potíže tak či onak,  vyžadující  vaši  stálou pozornost,  zajisté
podlehnete  všem  problémům  spojeným  s  tímto  pojetím,  stávajícím  se  v  tomto
ohledu sebenaplňující se věštbou.
 
Jak víte, vše v negativním stavu a na planetě Nula je v pozici vzhůru nohama, v
obráceném  pseudořádu  a  v  opozici  k  pozitivnímu  stavu. Vezmete-li  tento  fakt  v
úvahu, pak nic v lidském životě není normální či přirozené včetně a obzvláště pojetí
dětskosti a dětství. Asi před dvěma týdny bylo toto pojetí velmi pěkně vylíčeno v
jedné z epizod populárního seriálu Star Trek: The Voyager. V této epizodě posádka
Voyageru potká velmi podivnou sentientní společnost, která má obrácený vývojový
proces ve srovnání s vývojem lidí od kojenectví do dětství, do adolescence a do
dospělosti. V této společnosti se lidé rodili plně dospělí se všemi atributy dospělosti
a jak se stávali staršími, stávali se ve skutečnosti mladšími až po věk přibližně 96
let, kdy se stali malými dětmi ve stavu úplné nevinnosti. V tomto bodě odcházejí na
jejich svatou planetu, kde zanechávají svá dětská těla a překonávají tělesný stav do
čisté  individualizované  sentientní  energie  dosahujíce  vyšší  úrovně  duchovního
uvědomění.
 
Ačkoli  způsob,  jakým  je  tato  scéna  v  epizody  vylíčena, neodráží v  tomto
ohledu přesně realitu  vývoje  v  pozitivním  stavu,  nicméně velmi  pěkně  přesně
popisuje,  jak by se ohledně této problematiky měly věci  pojímat. Avšak fyzikální
aspekt tohoto příběhu, ve kterém se lidé stávají fyzickými dětmi, neodpovídá realitě
v  pozitivním stavu.  Ve  skutečnosti  růst,  k  tomu,  aby  se  jeden  stal  mladším,  se
zastavuje přibližně v 18 letech věku. Po té jsou k dispozici několikeré možnosti k
volbě, v závislosti na povaze, struktuře a dynamice každé jednotlivé osoby.
 



Ovšem toto vše u výše uvedených lidí nastává dle předcházejícího souhlasu, aby se
všem jasně zobrazilo, co se vskutku děje, když osoba nenáležitě chápe a nesprávně
vykládá  ideje Nového  zjevení, a  jak  se  taková  osoba  stává  terčem  negativního
stavu, hůře než  ten  nejnižší  v  nejnižších  peklech,  a  jak  se  to  projevuje  v
každodenním životě takové osoby.
 
Tento  následek  je  spojen  s  dalším  pojetím,  které  bylo  nenáležitě  pochopeno  a
vyloženo. Toto pojetí je „synergie“. Jak si pamatujete z Doplnění 20 v Korolariích ... ,
toto pojetí bylo uvedeno v té době. Znamená kombinaci energií agentů pozitivního
stavu a pseudotvůrců za jediným účelem pomoci jim obdržet správné odpovědi na
jejich otázky při jejich hledání znalosti Absolutní pravdy a pomoci při jejich konverzi
do pozitivního stavu tím, že se jim ukáže cesta přes most přechodu, který má být
zbudován prostřednictvím kombinace dvou energií – synergicky.
 
Současně  bylo  v  tomto  doplnění  ukázáno,  že  do  tohoto  procesu  byla
zabudována kondice izolace (jak je izolován elektrický vodič, aby nemohlo dojít k
výboji elektřiny do okolního prostředí a ke způsobení zranění komukoli - namísto
toho slouží kladnému užitku), aby tak ani pseudotvůrci, ani agenti pozitivního stavu
nemohli být jakkoli zraněni či poškozeni anebo aby se cítili duchovně, duševně či
fyzicky  nepohodlně  v  procesu  společné  činnosti.  Pádný  jiný  účel  nebyl  v
tomtoohledu pro synergii stanoven.
 
Avšak  v  případě  zde  popsaném nastala  krajní  situace  v  tom,  jak  se  toto  pojetí
pochopilo  a  aplikovalo.  Tato  situace  ihned  poskytla  pseudotvůrcům  příležitost
využít ji za jejich účelem negativně, protože obdrželi nesprávné odpovědi od osoby,
o které se předpokládalo, že jim poskytne správné. Tím, že se pojetí  „dětství“ a
„dětskosti“  uchopilo nenáležitým způsobem a použilo se tak,  jak se to nedělá v
pozitivním stavu, utvořili  si někteří pseudotvůrci závěr, že není žádný rozdíl mezi
povahou pozitivního a negativního stavu. Tento závěr je zmocnil k tomu, že do jisté
míry  transmogrifikovali  Margaret  a  její  následovníky  a  způsobili  jim  řadu
duchovních, duševních a fyzických problémů, které od tohoto bodu zažívají. Tyto
jsou důsledky, výsledky a následky takové nenáležitosti.
 
A nakonec pojetí  „pospolitosti“.  Jak si pamatujete, o tomto pojetí  se zmiňuje již
Doplnění 18, Povšimněte si ale, prosím, konotaci, v ní bylo použito. Vztahuje se k
destruktivnímu setkání během shromáždění ke Dni díkůvzdání v tvém domě, Petře.
Důvodem, proč bylo použito v této jednotlivé době, a ne jindy, bylo to, co mělo přijít.
Toto pojetí nemá vůbec žádné pozitivní spoluoznačení. Má čistě negativní původ. Je
načase  si  uvědomit  u  tohoto  přímého  zjevení Pána  Ježíše  Krista, že pospolitost
neexistuje v pozitivním stavu a nemá zde místo. Je to jen v negativním stavu, že lidé
jsou bez jednoty, jednosti, harmonie fungování a účelu pospolu, aby produkovali a
kuli všemožná zla a nepravdy a aby zničili pozitivní stav. Žádný jiný spoluvýznam
tohoto pojmu neexistuje.
 
Avšak co existuje namísto toho v pozitivním stavu je absolutně individualizovaná,
zosobněná, nezávislá a soudržná jednota,  jednost a harmonie fungování a účelu
všech ve službách Pánu Ježíši Kristu a Jeho/Jejímu Novému zjevení a pro přivedení
úplného  konce negativního  stavu a  nastolení  pravého  života  pozitivního  stavu  v
jeho úplnosti a nekonečné rozmanitosti.
 
Na  závěr  je  třeba  se  zmínit  o  dvou  věcech.  Za  prvé,  kvůli  důležitosti  současné
situace, která existuje kdekoli ve stvořeni, v zóně vymístění a na planetě Nula, a



kvůli tomu, že nikdo nepotřebuje se navždy ztratit nebo být sveden na zcestí těmi z
vás, kdo sami sebe shledají v této prekérní situaci, jak se naznačuje výše, je dána
příležitost  polepit  se,  vrátit  se  zpět  na  cestu  tím,  že  požádají  o  odpuštění Pána
Ježíše Krista a přijmout je a znovu se spojit  s pravým Pánem Ježíšem Kristem a
Jeho/Jejím Novým zjevením a jeho Korolarií. Tím, že tak učiníte, znovu nastolíte své
umístění  a  pozici  v  říši  pozitivního  stavu  a  stanete  se  opět  znovu  pravými
představiteli  pozitivního  stavu  na  této  planetě  během  závěrečné  fáze  jeho
manifestace.  Volba je  ovšem na vás.  Takové jsou i  důsledky !  Nejste nuceni  či
žádáni,  abyste  uznali  a  přijali,  co  je  zde  zjeveno  a  přichází  přímo  od
opravdového Pána Ježíše Krista a to, že je vám dána poslední možnost a příležitost
se polepšit a vrátit se zpět na cestu duchovního pokroku do doby, kdy se všichni
navrátíte do pozitivního stavu. Pamatujte si, že na této planetě již neexistuje žádná
šedá oblast. To znamená, že neučiníte-li správnou volbu, jejím nedostatkem stanete
se  kořistí  negativního  stavu  a  do  takové  doby,  kdy  negativní  stav  bude  buď
eliminován, nebo si uvědomíte svou šlamastiku a navrátíte se na správnou cestu.
 
Za druhé: Někteří z vás nesprávně chápou, co bylo zjeveno v Soukromém rozhovoru
zaznamenaném v Korolariích.... Někteří z vás zašli tak daleko, že dospěli k závěru,
že Petr se stal ve svém pověření obsolentním a že již nic více skrze něho nepřijde.
Toto  je  zcela  nesprávný  závěr  vedoucí  k  ničemu  jinému  než  ke  zmatkům  a  k
zaujímání  pozic,  které  jsou  irelevantní  a  nevhodné  z  hlediska  pozitivního  stavu.
Pravou  skutečností  je,  že  tento  rozhovor  měl  ukázat,  že  na  Petrova  bedra  je
položena stále  větší  odpovědnost  a  pověření  než kdykoli  předtím.  Fakticky bylo
jasně naznačeno, že toto poslání v tomto ohledu pouze začalo. Některé aspekty jeho
zodpovědnosti  byly  zmíněny  dříve.  Bylo  uvedeno,  že  je  částečně  odpovědný za
globální následek Nového zjevení na planetě Nula a jinde.
 
V  tomto  ohledu si  máte  být  vědomi  faktu,  že  Peter  jako  zprostředkovatel
přenosu Nového zjevení a  jeho Doplnění  je  během tohoto jednotlivého časového
období a pokud je fyzicky přítomen na planetě Nula jedinou oprávněnou osobou na
této planetě, která smí náležitě vykládat, vysvětlovat a sdělovat pojetí, ideje, pojmy a
principy Nového  zjevení, aby  se  vyhnulo  jejich  desinterpretaci  a  nesprávnému
pochopení, kdykoli je ohledně nich nějaká pochybnost, nejistota a zdráhání se. Za
tímto účelem a pouze v tomto ohledu bude fungovat jako končený rozhodce.
 
Proto každý, kdo chce slyšet a naslouchat tomu, co se zde zjevuje, je nabádán činit
následující;  Kdykoli  kdo má i  ty  nejmenší  pochybnosti,  nejistoty,  zdráhání  se  či
cokoli ohledné jakékoli ideje, pojetí či pojmu Nového zjevení, nebo kdo není na sto
procent jist a ujištěn, že je, či není ve styku s pravým Pánem Ježíšem Kristem anebo
se  členy  jeho  pravé  duchovní  rodiny,  což  by  mu  mohlo  poskytnout  náležité  a
správné vyložení, vysvětlení a objasnění těchto pojetí, ideji a pojmů, tomu se radí, si
je ověřit se zprostředkovatelem přenosu Nového zjevení a jeho Korolarií. Tato rada
je platná pouze a jen ohledně náležitého chápání, výkladu a objasnění pojmů, idejí a
pojetí Nového zjevení a jeho Korolarií a ničeho jiného či odlišného.
 
Toto je jen rada. Nikdo není nucen a neočekává se, aby tuto radu následoval. Pokud
ji  někdo nenásleduje  ze  své  vlastní  svobodné vůle  a  volby  bez tlaku a  nátlaku,
nebude mít žádný smysl, význam a pozitivní výsledky. Každému jsou dány volby na
výběr.  Proces  vykonání  této  volby  je  ve  vašich  rukách.  Vy  jste  odpovědni  a
zodpovědní za tento nejkritičtější krok.
 



Předkládaná  informace  v  tomto  dopise  je  pro  vykonání  volby  a  k  souhlasu  či
nesouhlasu  s  jeho  obsahem.  Není  pro  argumentaci,  ospravedlňování  nebo
omlouvání, či pro disputace nebo cokoli jiného ohledně vlastní situace a způsobu,
jakým kdo vnímá své současné duchovní rozpoložení. Chce-li někdo ohledně ní vést
spory,  bylo by  to mrhání  časem. Znamenalo  by to,  že  ten/ta  ji  nechápe a nemá
žádnou touhu se napravit  a  navrátit  se  na správnou cestu.  Tímto taková osoba
upadne do rukou negativního stavu.
 
A to je pro dnes vše.“
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