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Na konci mého pobytu v Německu (v Ulmu, když jsme byli na návštěvě u Manfreda
na konci července 1994) jsem od Pána Ježíše Krista obdržel následující novou radu:
 
Když vcházíme do nitra nebo v některých případech, když přemýšlíme či uvažujeme
o duchovních záležitostech, nebo když čteme Nové zjevení či o něm meditujeme,
důrazně  se  doporučuje  pozvat  členy  nového  vesmíru,  stvořené Pánem  Ježíšem
Kristem z Jeho/Její Nové přirozenosti, aby byli účastni ve všech aspektech našeho
života, dovolujíce jim, aby přiváděli nové energie jejich Nového vesmíru do našich
životů  na  planetu  Nula.  Protože  tito  členové  reprezentují  v  relativní  kondici
Absolutní novou přirozenost Pána Ježíše Krista, mohou být skrze tento faktor velmi
nápomocni v procesu převinutí a transformováni naší původní přirozenosti, aby se
tato přivedla do souladu s Novou přirozeností Pána Ježíše Krista.
 
Protože  katalyzátorem  Absolutní  změny  v  Absolutní  přirozenosti Pána  Ježíše
Krista (tehdy Nejvyššího) bylo zahrnutí lidské součásti do Ní (Jeho/Její lidství bylo
učiněno Božským!), jsou to naše lidské aspekty čili lidská mentalita, kterou je třeba
použít jako katalyzátor změn naší vlastní přirozenosti. Takže v tomto bodě je naší
povinností učinit naši lidskou mentalitu čistě pozitivní a poté ji spojit s naší vlastní
původní  přirozenosti  takovou,  jaká  byla  původně  stvořena Pánem  Ježíšem
Kristem v  době  našeho  Stvoření  a  před  tím,  než  jsme přišli  na  planetu  Nula.  V
procesu  takové  práce  mohou  být  členové  Nového  vesmíru,  jestliže  je ze  své
svobodně vůle a volby pozveme, aby s námi pobývali,  velmi nápomocni v tomto
důležitém procesu  tím,  že  nám pomohou provést  tuto  transformaci  či  převinutí.
Konec  konců  jsou  přece  těmi,  kdo  v  relativní  kondici  odrážejí  tuto  Absolutní
přirozenost Pána  Ježíše  Krista. Zde  je  hluboké  tajemství:  Protože  se Pán  Ježíš
Kristus kvůli faktu, že učinil Své Lidství Božským, stal jediným pravým Absolutně
pozitivním člověkem, odrážejí  členové  Nového vesmíru  tento  faktor  a  jsou těmi,
kdo kromě mnoha jiných věcí jsou ve skutečnosti v relativní kondici praví ryzí lidé     v  
jejich  pozitivní  konotaci. Je  tedy  jen  přirozené  a  logické  předpokládat,  že  tito
členové budou nejlépe vědět, jaké je to být pozitivně člověkem, bez jeho negativní a
odporné konotace,  jak je  tomu v případě lidských tvorů na planetě Nula.  Naším
současným posláním v tomto ohledu tudíž je učinit ze sebe pravé lidi  JEN v této
pozitivní konotaci. To lze provést spojením naší lidské duševnosti, po jejím očištění
od negativní konotace, s naší původní přirozeností (jaká byla před přijetím našeho
života  na  planetě  Nula)  -  přesně  stejným  způsobem,  jakým  to  učinil Pán  Ježíš
Kristus se svou Absolutní přirozeností.
 
Vedle našeho vlastního převinutí existují ovšem mnohé další důvody, proč se nám
radí  toto  učinit.  Tyto  důvody  se  stanou  zřejmými  v  procesu  naší  individuální  a
osobní práce s nimi. Každý z nás bude mít v tomto ohledu velmi odlišné zkušenosti.
Ale  v  tomto  bodě  je  důležitou  věcí  náš  výše  zmíněný  proces  převíjení  a
transformace a jsme nabádáni soustředit se něj, a ne na ostatní důvody.
 
Také si, prosím, buďte vědomi faktu, že nový pseudovesmír, který byl zfabrikován
pseudotvůrci, aby vyrovnali stvoření nového vesmíru Pánem Ježíšem Kristem, má
také přístup na planetu Nula týmž způsobem, jako vesmír nový. Takže stvoření z
tohoto  nového  pseudovesmíru  se  taktéž  zde  na  této  planetě  objevují  agentům
negativního stavu a některým vlastním lidským tvorům - ovšem pod rouškou andělů



světla. Jejich  funkce  je  podobná  funkci  členů  nového  vesmíru,  pouze  ve
zcela opačné konotaci (převinutí a transformování všech agentů negativního stavu a
některých  vlastních  lidských  tvorů  do  pseudonové  přirozenosti  a  přivádění
pseudoenergii jejich vesmíru na tuto planetu).
 
Aby se lépe porozumělo povaze nového vesmíru, je radno si znovu přečíst kapitolu
14 v Novém zjevení Pána Ježíše Krista.
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