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Úvod 
 

 

Čítanie týchto Korolárií Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista si vyžaduje, aby 

každý prípadný čitateľ tejto knihy spĺňal určité rozhodujúce, životne dôležité a 

významné podmienky. Tieto podmienky mi boli oznámené Slovom Pána Ježiša 

Krista dňa 17. apríla 1994. Sú nasledovné: 

1. Je absolútne nevyhnutné, aby každý prípadný čitateľ, kým bude túto konkrétnu 

knihu čítať, dôkladne poznal a chápal Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, ktoré 

bolo publikované v roku 1992 a znovu vydané v januári 2001. Čiže, aby správne 

pochopil a realizoval, čo je popisované v týchto Koroláriách, potrebuje si prečítať 

najskôr Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista. 

2. Nestačí len prečítať si a pochopiť Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista. 

Najdôležitejšou a duchovne najpodstatnejšou podmienkou, ktorá má absolútnu 

platnosť, je, aby Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista prijal a aby jeho princípy, 

pojmy, idey a zásady uviedol do praxe vo všetkých aspektoch svojho života ako 

pravé Slovo Pána Ježiša Krista. 

3. Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista musí byť prijaté a praktizované za 

podmienok úplnej a nespornej slobodnej vôle a slobodnej voľby každého 

prípadného čitateľa oboch týchto kníh, bez akéhokoľvek donucovania z vonka, bez 

akéhokoľvek nátlaku a požadovania zázrakov, znamení a podobných vonkajších 

faktorov, ktoré jedinca okrádajú o jeho/jej slobodnú vôľu a slobodnú voľbu; alebo 

bez pokusu niekomu či niečomu urobiť láskavosť. A musí to byť kvôli princípu, 

bez pripájania akýchkoľvek podmienok, kvôli poznaniu pravdy a kvôli jej 

praktizovaniu vo všetkých aspektoch svojho života, bez toho, aby sa niečo za to 

očakávalo. 

4. K čítaniu tejto knihy má každý pristupovať s otvorenou mysľou a srdcom, v 

čistote svojho pozitívneho úmyslu a so správnou motiváciou, kvôli tomu, aby sa 

stal lepšou, milujúcejšou, múdrejšou, súcitnejšou, odpúšťajúcejšou a milosrdnejšou 

bytosťou, kvôli Pánovi Ježišovi Kristovi, kvôli iným a kvôli sebe. 

5. Kvôli správnemu pochopeniu všetkého, čo je v tejto knihe odporučené a 

načrtnuté, je nevyhnutné osvojiť si pocit vlastnej zodpovednosti a povinnosti 

skladať účty za výsledok čítania tohto materiálu a za jeho pochopenie, aplikáciu a 

interpretáciu. Každý sa má spoliehať na svoju vlastnú intuíciu a používať ju na 

overovanie, potvrdzovanie a zhodnocovanie všetkého, čo je v tejto knihe 

zjavované. Je teda absolútne nevyhnutné, aby si každý čitateľ potvrdil, overil a 

zhodnotil všetky vyhlásenia v tejto knihe z pozície svojho vlastného vnútra, 

procesom svojho vlastného intuitívneho rozlišovania. Toto bude, samozrejme, 

fungovať len a len vtedy, ak bude každý k tomuto faktoru pristupovať v čistote 
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svojho srdca, kladúc správne otázky a dostávajúc správne odpovede v záujme 

odhalenia pravého Zdroja týchto zjavených Právd (plurál!), aby sa v jeho/jej srdci a 

mysli, čiže vo všetkých aspektoch jeho/jej života natrvalo ustanovilo Nebeské 

Kráľovstvo Pána Ježiša Krista. 

Pokiaľ nebudú vyššie uvedené podmienky splnené, jedinec nebude schopný mať z 

čítania tejto knihy žiadny úžitok. A nielen to, ale čo je najdôležitejšie, výsledok 

takéhoto čítania sa bez splnenia týchto podmienok môže stať pre takéhoto čitateľa 

duchovne ohromne nebezpečným. Nech si je teda prípadný čitateľ vedomý týchto 

faktov a nech sa na ich základe ohľadom toho, ako v tejto záležitosti postupovať, 

rozhodne múdro. 

 

Dr. Peter D. Francuch 

Santa Barbara, Kalifornia 

Prvé vydanie: 1. júna 1997 

Druhé vydanie: 7. januára 2001 
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Doplnok 1 
 

 

(26. novembra 1992) 

 

 

PRE AGENTOV POZITÍVNEHO STAVU PÁNA JEŽIŠA KRISTA A 

PRE PRAKTIKANTOV JEHO/JEJ NOVÉHO ZJAVENIA. 
 

Skrytá prítomnosť pseudo-tvorcov na tejto planéte umožňuje, aby títo využívali 

agentov negatívneho stavu a ich negatívne identity na útoky proti agentom 

pozitívneho stavu, zosilňujúc a vnucujúc ich negativitu agentom pozitívneho stavu. 

Tomuto možno zabrániť pomocou nových, nižšie opísaných metód, ktoré nám dal 

Pán Ježiš Kristus. 

V negatívnom stave a na tejto planéte sa všetko zhoršuje a bude to stále horšie a 

horšie. Pre pozitívny stav a pre agentov pozitívneho stavu sa však všetko na tejto 

planéte v skutočnosti veľmi zlepšuje a bude to stále lepšie a lepšie. Dôvodom je, že 

Pán Ježiš Kristus priviedol pozitívny stav do najväčšej možnej blízkosti k 

negatívnemu stavu. Toto negatívny stav viac a viac zhoršuje, no súčasne pre 

agentov pozitívneho stavu všetko zlepšuje, dávajúc im schopnosť a príležitosť 

napichnúť a napojiť sa na pozitívny stav Pána Ježiša Krista, čerpajúc z neho 

energie dobra, silu, vitalitu, sviežosť, rozhodnosť, lásku, múdrosť, ochranu, záštitu 

a starostlivosť. Avšak, aby bolo možné využívať túto veľkú možnosť,  zo strany 

čitateľov a PRAKTIKANTOV Nového Zjavenia je potrebné VEDOME denne 

— dva-trikrát za deň — aktivovať nasledovnú evokáciu: 

 „Na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby som pokorný 

služobník a nasledovník Pána Ježiša Krista v Jeho/Jej Novej 

Prirodzenosti a praktikant Jeho/Jej Nového Zjavenia. Som ním kvôli 

Pánovi Ježišovi Kristovi, kvôli iným, kvôli sebe a kvôli samotnému 

princípu, bez toho, aby som za to niečo očakával. Byť ním a čítať a 

praktizovať Jeho/Jej Nové Zjavenie je najvyššou prioritou číslo 

jedna môjho života. V mojom živote nie je nič dôležitejšie, než byť 

takýto a konať vôľu Pána Ježiša Krista. Všetko vo svojom živote — 

svojho ducha, dušu, telo, svoje problémy a nedostatky, svoju prácu a 

všetky udalosti svojho života — vkladám do rúk Pána Ježiša Krista. 

Som agentom pozitívneho stavu Pána Ježiša Krista na tejto planéte a 

v tomto tele, aby som robil všetko, čo On/Ona chce a aby som bol 

taký, ako On/Ona chce. Robiť to a byť taký je ohromnou výsadou a 

cťou a konať Jeho/Jej dielo a byť taký, ako On/Ona chce, mi 

spôsobuje veľkú radosť, potešenie, pôžitok, dodáva šťastia, 

spokojnosti, uspokojenia a radostnej nálady. Vystieram svoje ruky a 
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napájam sa na Jeho/Jej pozitívny stav, súc úplne obalený pozitívnym 

stavom, pod Jeho/Jej ochranou, záštitou a starostlivosťou. 

Vizualizujem si, myslím, vidím a predstavujem si, že som obklopený 

dvojcestnými zrkadlami, ktoré budú odrážať všetky možné útoky 

agentov negatívneho stavu namierené proti mne, odrážajúc im 

všetko, čo bolo adresované mne, späť, posilnené milosrdenstvom a 

odpustením, súcitom a empatiou a láskou a múdrosťou. Nič mi 

nemôže nijakým spôsobom ani v žiadnom ohľade uškodiť alebo 

ublížiť.“ 

Tieto alebo podobné slová je potrebné použiť nielen keď vchádzate dovnútra — ak 

je to možné dva-trikrát denne — ale súčasne aj na vedomej úrovni, zahrnujúc do 

tohto procesu aj svoje uvedomelé vedomie. Tieto alebo podobné vyhlásenia možno 

použiť aj v procese vchádzania dovnútra — ako navodenie stavu zvnútornenia. 
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Doplnok 2 
 

(27. marca 1993) 
 

 

VŠETKÝM ČITATEĽOM A PRAKTIKANTOM NOVÉHO 

ZJAVENIA PÁNA JEŽIŠA KRISTA A JEHO/JEJ 

SLUŽOBNÍKOM A NASLEDOVNÍKOM. 
 

 

Medzi 26. marcom a 4. aprílom 1993, počas môjho výletu po stanovištiach Nového 

Zjavenia a keď som bol u Marka Keatinga, boli od Pána Ježiša Krista prijaté 

nasledovné objasnenia a doplnenia o nové informácie: 

„1. Pretože ste praví agenti pozitívneho stavu, pretože si v negatívom stave plníte 

nejakú úlohu, kvôli tomuto faktu očakávate, že budete pod neustálymi útokmi síl 

negatívneho stavu. Tento predpoklad bol správny až donedávna alebo až do 

zavŕšenia obkľúčenia negatívneho stavu pozitívnym stavom. Hneď po zavŕšení 

tohto obkľúčenia sa situácia s negatívnym stavom a v negatívnom stave od základu 

zmenila. Okrem mnohých iných vecí, nie je viac v útočnom postavení, ale v 

obrannom.“ 

„Preto sily negatívneho stavu od týchto čias už viac nie sú schopné takýchto 

priamych útokov.“ 

„Ak však aj naďalej takéto útoky očakávate, faktom tohto očakávania umožňujete, 

aby sily negatívneho stavu uverili, že vás napádajú, čím posilňujete ich 

postavenie.“ 

„Dôrazne sa vám odporúča, aby ste negatívnemu stavu prestali dávať takúto moc 

a/alebo zbrane. Namiesto toho zmeňte svoj postoj v súlade s nasledovnými 

faktami: Akékoľvek problémy, bolesť, úzkosť, starosti, obavy, nedostatky 

(duchovné, duševné, sexuálne, fyzické, finančné atď.), ktoré prežívate, nie sú už 

viac výsledkom útokov síl negatívneho stavu. Sú to SYMPTÓMY vašej 

koexistencie s negatívnym stavom, pretože ste agentmi pozitívneho stavu. Žiť v 

negatívnom stave, súc agentom pozitívneho stavu, znamená zažívať rôzne 

symptómy, ktoré sú vrodené povahe negatívneho stavu. Zažívaním týchto 

symptómov sa súčasne pre celý pozitívny stav stávate veľmi dôležitými 

spríkladneniami toho, aké je to, žiť v negatívnom stave, a pritom byť agentom 

pozitívneho stavu (medzi mnohým iným).“ 

„Okrem tohto chápania diskutovanej situácie Pán Ježiš Kristus využíva niektoré z 

vašich symptómov ako NÁVNADU na odklon alebo odvrátenie, alebo odvedenie 
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pozornosti síl negatívneho stavu od niečoho dôležitého, čo váš život, práca a 

skúsenosti na tejto planéte reprezentujú a spríkladňujú. Je tomu tak kvôli zaisteniu 

toho, aby zo strany síl negatívneho stavu nedošlo k žiadnemu zasahovaniu a 

nenarušilo to vaše dôležité poslanie.“ 

„2. Súčasnú situáciu negatívneho stavu a v negatívnom stave možno teoreticky 

koncipovať ako nasledovnú vizuálnu konštrukciu: 

Predstavte si kruh, v ktorom je v súčasnosti obsiahnutý celý negatívny stav. 

Predstavte si ďalej priamu čiaru, ktorá predstavuje pozitívny stav, ktorá ide a 

nepriepustne uzatvára tento kruh, vytvárajúc vo vnútri tohto kruhu situáciu 

intenzívnej kondenzácie. Ako bolo uvedené pri predošlej príležitosti, vnútri tohto 

imaginárneho kruhu nie sú už viac k dispozícii žiadne nové idey prichádzajúce z 

pozitívneho stavu. Preto sú sily negatívneho stavu, ktoré nemajú nič nové, čo by k 

nim prichádzalo, nútené do neustáleho recyklovania svojich vlastných, starých 

ideí. Týmto procesom sa situácia vnútri tohto kruhu viac a viac zhusťuje a v 

dôsledku tohto intenzívneho zhusťovania je čím ďalej tým neznesiteľnejšia. Týmto 

momentom sa povaha negatívneho stavu viac a viac odhaľuje a viac a viac ľudí je 

vnútri tohto kruhu transmogrifikovaných na agentov negatívneho stavu.  

Ďalej si môžete predstaviť, že ako bude táto kondenzácia vnútri tohto kruhu 

výraznejšia a výraznejšia, niektorí ľudia budú z tohto kruhu vytlačení alebo z neho 

vypadnú. Takíto ľudia sa stanú spôsobilí pre konverziu do pozitívneho stavu. Budú 

schopní porovnať váš stav, ako agentov pozitívneho stavu, so svojím biednym 

stavom a začnú si klásť otázky: „Prečo ja áno, a oni nie?“ Jedným z mnohých 

dôležitých aspektov vášho poslania v tejto jednotlivej dobe je pomôcť týmto 

ľuďom. Máte zísť dolu na ich úroveň chápania a pomaly, trpezlivo, láskavo a 

krôčik za krôčikom ich uviesť do Nového Zjavenia. Pomocou Nového Zjavenia 

budú konvertovaní do pozitívneho stavu a vyňatí z negatívneho stavu. Títo ľudia sú 

veľmi dôležití, pretože naplnia požadovaný počet, nutný pre konečnú a definitívnu 

elimináciu negatívneho stavu.“ 

„Len čo kondenzácia vnútri toho kruhu dosiahne také rozmery, že bude mať, 

takpovediac, explodovať do ,supernovy,’ negatívny stav na vašej planéte na veľmi 

krátky čas úplne zvíťazí. V okamihu tohto úplného víťazstva bude explodovať do 

spektakulárnej ohnivej gule (obrazne povedané) a viac ho nebude. Všetci jeho 

účastníci, spolu so všetkými ostatnými v Stvorení a jeho multivesmíre, budú stáť 

pred Posledným Súdom pre tento časový cyklus.“ 

„3. Aby ste svojím významným dielom prispeli k procesu tejto nevyhnutnej 

kondenzácie negatívneho stavu vo vnútri toho imaginárneho kruhu, obkoleseného a 

obaleného pozitívnym stavom, vaša technika zrkadlenia sa má modifikovať 

nasledovným spôsobom: Akúkoľvek negatívnosť, zlo, faloš, problémy atď., ktoré 

akýmkoľvek spôsobom, štýlom, či v akejkoľvek forme prežívate v ktoromkoľvek 

okamihu svojho každodenného života na planéte Nula, kým všetok ten odpad, 
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smeti, zvyšky a výlučky negatívneho stavu pošlete späť jeho členom, ktorí sú 

zdrojom toho všetkého, všetko to máte pretransformovať alebo predefinovať do 

energií pozitívneho stavu a jeho čisto pozitívnej konotácie.  

To všetko premeníte na niečo pozitívne a spolu so svojím milosrdenstvom a 

odpustením, súcitom a empatiou, láskou a múdrosťou, objektivitou a poctivosťou a 

so spravodlivosťou a súdnosťou Pána Ježiša Krista im to pošlete späť. 

Takto negatívny stav nebude prijímať späť to, čo neustále vyžaruje zo svojej 

negatívnej prirodzenosti, pokúšajúc sa otráviť každého vo svojej blízkosti, súc tak 

posilňovaný svojou vlastnou negatívnosťou, ale namiesto toho bude prijímať čistý 

pozitívny stav, ktorý umožní, aby jeho kondenzácia dosiahla vrcholného stupňa, 

ktorý bude viesť k jeho konečnej, úplnej eliminácii. Ako výsledok vášho 

pozitívneho zrkadlenia však budú konvertovať do pozitívneho stavu aj mnohí 

agenti negatívneho stavu, možnože vrátane niektorých členov tímu pseudo-tvorcov, 

napĺňajúc požadovaný počet pred Posledným Súdom. A to je všetko, čo si máte v 

tejto dobe uvedomiť.“ 
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Doplnok 3 
 

 

VŠETKÝM, KTORÍ ČÍTAJÚ, PRIJÍMAJÚ A 

PRAKTIZUJÚ NOVÉ ZJAVENIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA 
 

 

Koncom mája 1993 a začiatkom júna 1993 som niektorých z vás informoval, že v 

celom Stvorení, v Zóne Vymiestnenia a na tejto planéte, ako aj v našich životoch sa 

bude uskutočňovať ohromne významný posun. 

V priebehu 1. a 2. júla boli od Pána Ježiša Krista prijaté nasledovné posolstvá, dané 

nám na zváženie a realizáciu. Vezmite, prosím, na vedomie, že forma, v ktorej je 

prezentované, čo nasleduje, sa od predošlých foriem značne líši. Súčasná forma má 

podobu neformálneho dialógu medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa zhovárajú o dôležitých 

životných otázkach. Urobil som všetko, čo bolo v mojich silách, aby som túto 

formu zachoval. Ako však viete, štruktúra reči v prípade doslovného prepisu 

konverzácie dvoch ľudí postráda nutné prvky náväznosti. Pán Ježiš Kristus ma 

poprosil, aby som vám to, čo nasleduje, predložil v trochu modifikovanej forme. 

Táto modifikácia sa týka len plynulosti prezentovania ideí, ktoré mi boli v 

rozhovore oznámené, a ničoho iného. Takže, tu to je: 

„Forma najnovšieho doplnku ohľadom súčasnej situácie, ktorá sa odzrkadľuje v 

procese posunu, o ktorom ste boli, Peter, informovaní, obsahuje určitý nový a 

pozitívny prínos. Možno ho charakterizovať nasledovne:“ 

„Než pokročíme ďalej, prosím vás, aby ste sa na všetko, čo vám bude oznámené, v 

záujme lásky a v záujme princípu pozerali s otvoreným srdcom a otvorenou 

mysľou, pretože všetko, čo nasleduje a prichádza, prichádza z pozitívneho vnútra 

— z Absolútneho Sídla Pána Ježiša Krista vo vás — a prichádza to veľmi 

pokorným a tichým hlasom.“ 

„Úplne prvým zjavením ohľadom tohto posunu je, že všetky veci sa teraz 

redukujú do veľmi jednoduchých a zvládnuteľných pojmov. Táto redukcia je 

jediným základom alebo nástrojom, ak to tak chcete nazvať, pomocou ktorého 

môžete, takpovediac, zahnúť za roh, aby ste sa vrátili k svojej vlastnej, pravej 

prirodzenosti. Toto vyhlásenie musíte chápať tak, že keď ste prišli na planétu Nula, 

vaša pôvodná a pravá prirodzenosť bola do značnej miery potlačená a zabudnutá a 

vy ste od Pána Ježiša Krista prijali rolu, ktorá vám umožnila vstúpiť na planétu 

Nula.“ 

„Jedným z rozhodujúcich aspektov posunu, o ktorom tu dnes hovoríme, je 

skutočnosť, že teraz je pre vás čas, aby ste sa vrátili k svojej vlastnej prirodzenosti. 

Tento proces návratu bude tvoriť veľkú časť vášho zamerania po zvyšok vašich 
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životov a všetko sa teraz bude sústreďovať okolo neho. Majte to, prosím, na 

pamäti. Má to ohromný význam.“ 

„Teraz je potrebné, aby nasledovala určitá diskusia a určité zjavenie o rozličnej 

povahe návratu späť alebo návratu k vašej pravej prirodzenosti: Počas vášho života 

ste mali za úlohu alebo vaším cieľom bolo, aby ste do ľudského života prišli ako 

dobrovoľníci, ktorí na prosbu Pána Ježiša Krista dobrovoľne súhlasili, že to z 

veľmi špecifických dôvodov a za účelom dôležitej aktualizácie svojich poslaní a 

objavenia pravdy pomocou a pod záštitou Nového Zjavenia urobia. Chápeš, Peter, 

pred Novým Zjavením si takmer nikto z vás neuvedomoval, že ste agenti 

pozitívneho stavu, že plníte na tejto planéte zvláštne a dôležité poslanie od Pána 

Ježiša Krista, a aká je povaha negatívneho, ako aj pozitívneho stavu. Objavenie 

tohto faktu pomocou a prostredníctvom Nového Zjavenia (a mimochodom, nijaký 

iný spôsob odhalenia tohto faktu neexistuje) vám teraz dodalo schopnosť riadiť sa 

svojou vlastnou pravou prirodzenosťou. Negatívny stav sa za každú cenu pokúšal 

zabrániť v podstate tomuto faktu, a hlavne faktu odhalenia vašej pravej 

prirodzenosti.“ 

„Aby ste pomocou a prostredníctvom Prirodzenosti Pána Ježiša Krista objavili 

svoju pravú prirodzenosť, ako vám to bolo zjavené v Novom Zjavení, súhlasili ste 

tiež, že uznáte svoje vlastné nadelenie. To znamená, že ste boli stvorení, že vaša 

vlastná pravá prirodzenosť bola stvorená priamo Pánom Ježišom Kristom. 

Toto poznanie si od vás vyžaduje, aby ste prevzali plnú zodpovednosť za odhalenie 

podstaty a pravdy o svojej pravej prirodzenosti. Príznačným pre tento čas a pre to, 

čo sa vám prezentuje z hľadiska charakteru fungovania a z hľadiska toho, ako 

odteraz postupovať, je teda teraz skutočné objavenie podstaty vašej prirodzenosti 

bez vnútenia negatívneho stavu. Čo to znamená?“ 

„Ako viete z Nového Zjavenia, všetci ľudia potom, ako vstúpili na planétu Nula a 

uberali sa procesom svojho vývoja, postupovali, samozrejme, za maximálneho 

vnucovania, prichádzajúceho z negatívneho stavu! Naproti tomu, ako agenti 

pozitívneho stavu ste pravidelne upovedomovaní o posunoch, ktoré nastávajú kvôli 

primárnej funkcii ― spríkladňovať iným ľuďom tu na planéte Nula, čo to znamená 

a aké je to byť pozitívny. Ale tiež, a toto je najdôležitejšie, že aj pod pláštikom 

vnucovania negatívneho stavu mohli agenti pozitívneho stavu v týchto 

podmienkach prejsť procesom objavovania svojej prirodzenosti.“ 

„Prečo je to dôležité? V podstate jedinou cestou von z negatívneho stavu je v tomto 

momente nasledovanie svojej vlastnej pravej prirodzenosti, ktorá je darom, 

nadelením a venovaním od Pána Ježiša Krista. Tento fakt je hlavnou 

charakteristickou črtou tohto posunu, o ktorom hovoríme. Najdôležitejšou 

vlastnosťou tohto posunu je to, že je veľmi jednoduchý. Hlavným obsahom, 

zmyslom a faktorom tohto posunu je prosté uvedomenie si faktu potreby objaviť 

svoju vlastnú prirodzenosť v jej pôvodnom nadelení od Pána Ježiša Krista a návrat 

k nej. Napokon, spomeňte si, prosím, že pokiaľ vám nebolo poskytnuté Nové 
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Zjavenie, stratili ste správnu perspektívu toho, kto ste a prečo ste tu. Kvôli tomuto 

jednoduchému faktu je celý charakter toho, o čo tu ide, podľa vášho dojmu cudzí a 

zdanlivo nesprávny.“ 

„Tento posun je tak hlbokej povahy, že akcie negatívneho stavu, namierené proti 

jeho objaveniu sa, by bolo možné zmariť, samozrejme, jedine zameraním sa na 

neuveriteľnú jednoduchosť jeho povahy. Ako viete, ak by tento posun 

charakterizovali prvky zložitej a spletitej intelektuálnej povahy, stal by sa okamžite 

vlastníctvom negatívneho stavu a k nijakému posunu by nedošlo, alebo by došlo k 

opačnému posunu, čiže k posunu v negatívnom smere.“ 

„S týmto faktorom jednoduchosti je spojený fakt, ktorý bol predtým opísaný veľmi 

veľakrát, že aby ste sa navrátili k Absolútnemu Pozitívnemu, a teda k svojej 

vlastnej pravej prirodzenosti, musíte byť teraz ako malé deti.“ 

„Než budeme pokračovať ďalej — a toto je veľmi dôležité uvedomiť si — musíte 

pochopiť, že muselo dôjsť k určitému precedensu, určitým príkladom a určitým 

udalostiam, aby uviedli tento posun. Pre vás všetkých museli byť nutne úplne 

neočakávané. Dôvody tohto sú nasledovné:“ 

„Keby pred posunom všetko pokračovalo stále, takpovediac, vyvážene, pričom by 

sa mal každý zdanlivo dobre a všetko by bolo podľa vášho očakávania, potom by 

nejestvovala nijaká predstava alebo potreba takého posunu. Niektorí z vás, než 

vôbec prišli na planétu Nula, dobrovoľne súhlasili s účasťou na vytváraní určitých 

pozícií na cestovnej mape života, ktoré by vám veľmi jasne naznačili, že 

pokračovať ďalej spôsobom, akým ste postupovali až doposiaľ, už nie je 

udržateľné. Také je napríklad poslanie Marka Keatinga. A určité udalosti, Peter, 

ktoré tu predchádzali tomuto stretnutiu, slúžili len na to, aby zvýšili účinok tohto 

posunu. Toto sa týka hlavne záležitosti ohľadom domu, ktorý postavil ako 

investíciu a na ktorom stratil značnú peňažnú čiastku. Ak by bol výsledok tejto 

špekulácie v súlade s očakávaním — napríklad finančný úspech — potom by z 

toho okamžite vzišla a výsledkom by bola tendencia ísť a opäť v tom pokračovať. 

To by bolo, samozrejme, neudržateľné. Bola by tendencia predpokladať, že takýto 

smer konania je pozitívny, pretože takto získaná finančná stabilita by bola 

prínosom, alebo by sa malo zato, že je prínosom k ďalšiemu kroku vášho pokroku. 

Aby to ale bolo všetko zahrnujúcim príkladom, platným tak pre pozitívny, ako aj 

pre negatívny stav, muselo dôjsť k určitému prerušeniu tohto procesu. Pán Ježiš 

Kristus prehlasuje, že hoci to má charakter útrap, dôjde k úplnej a kompletnej 

náprave.“ 

„Čo musíte teraz pochopiť, je to, že toto bolo súčasťou Markovej úlohy/práce, a 

jediný dôvod, prečo to bola úloha/práca, je to, že to možno zdieľať s ostatnými. 

Nikto iný, spojený s Novým Zjavením, by nemal zdroje alebo rezervy, aby uniesol 

takúto stratu, a napriek tomu zdieľal s ostatnými jej správny účel. Nuž, toto je 

účelom týchto konkrétnych finančných trampôt. A postupovať opäť tým istým 
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spôsobom by zjavne nemalo nijaký význam. Teraz je tu však nový súbor okolností, 

za ktorých sa všetko zjednoduší. Aby sme si opäť zopakovali, posolstvom je tu 

jasne zjednodušovanie.“ 

„A teraz, otázkou je: ako sa to týka vašich životov? Príklad je jednoduchý: Toto 

evidentné prerušenie je vlastne zmena kurzu pre všetkých z pozitívneho stavu tu na 

planéte Nula, ktorí si zvolia, že to uvidia. Pre Markov život to bolo vo svojich 

dôsledkoch hlboké a účinné. Avšak pre tých, Peter, ktorí si zvolia, že to uvidia, 

nebude vôbec potrebné, aby vo svojom živote podstúpili niečo rovnakého rozsahu, 

pretože Markova neľahká situácia už dala príklad. Nie je potrebné opakovať ho. 

Chápeš?“ 

„Trochu podobná situácia je aj so záležitosťou Daniela Barbu v New Yorku (ako aj 

s niektorými inými). Príklad jeho situácie je tiež efektívny, pretože je jeho 

príslušným prínosom k veci pozitívneho stavu, a tie následky, ktoré cítiť z jeho 

strany, tiež napomáhajú Novému Zjaveniu. Teraz je to, Peter, veľmi málo patrné a 

tí, čo si zvolia vidieť tieto príklady (dané napríklad Markom, Danom a niektorými 

inými) s otvoreným srdcom a otvorenou mysľou, budú pociťovať alebo budú mať z 

nich plný úžitok. Súčasne budú veľmi vďační tým, ktorí kvôli všetkým túto zjavnú 

stratu znášali. Tieto príklady boli dané preto, aby uviedli tento nový posun. S tým, 

čo sa deje, s týmito precedensmi možno súčasný posun vidieť — a to je to 

najdôležitejšie — v správnom svetle. Pretože, ešte raz, ak by všetko prebiehalo 

očakávaným spôsobom, potom by sa v podstate naplnili očakávania. Takéto 

nenáležité naplnenie by, nanešťastie, prinieslo skôr značnú mieru uviaznutia v 

negatívnom stave než slobodu.“ 

„Kľúčovou záležitosťou v tomto bode je teraz uvedomenie si pascí, ktoré sú 

nastavané pozdĺž cesty. Ako si raz povedal, Peter, všetci jedinci na planéte Nula si 

sami svojím nedostatkom uvedomenia kladú rôzne pasce. O dôležitosť tohto faktu 

a o jeho zmysluplnosť sa treba podeliť so všetkými. Spočíva v skutočnosti, že tento 

posun by bol hlboký a mal značné dôsledky pre všetkých jedine vtedy, keby bol 

jeho dopad dostatočný na to, aby zmenil spôsob, akým sa v súčasnosti agenti 

pozitívneho stavu na planéte Nula pozerajú na svoje životy. Buďte si vedomí tohto 

faktu.“ 

„Ďalším dôležitým bodom je opísanie toho, čo tento posun znamená v tu-a-teraz. Je 

dôležité začať sa pozerať na život každého z hľadiska jeho bytia tu; tých, ktorí sú 

agentmi pozitívneho stavu, i tých, ktorí sú v čistote svojho srdca pomocou a 

prostredníctvom svojho spojenia s Novým Zjavením — ktoré je čistá pravda Pána 

Ježiša Krista a Jeho/Jej Sväté Slovo — pomocníkmi a napomáhateľmi pozitívneho 

stavu, aby boli sami sebou vo svojej pravej prirodzenosti, čiže aby sa vrátili k 

svojej pravej prirodzenosti. Aby sme si znovu zopakovali, hlavnou a 

najdôležitejšou charakteristikou tohto posunu je cesta návratu. Z toho v podstate 

plynie nasledovná zodpovednosť: Od času, Peter, keď si pred niekoľkými rokmi 

transmitoval podstatné informácie, aby každý poznal existenciu negatívneho stavu 
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a jeho pravý pôvod a prirodzenosť, do určitej miery ste doposiaľ postupovali 

paralelne s negatívnym stavom. Charakteristické črty nastávajúcej fázy sú však 

teraz odlišné v nasledovnom ohľade:“ 

„Ako vieš, vždy existoval sklon tak trochu zápasiť o zachovanie si života na 

planéte Nula. Preto bola tvoja situácia vždy trochu ťažká a nejasná, Peter, tak ako 

aj u iných agentov pozitívneho stavu. Čo je ale veľmi zaujímavé vám opäť v tomto 

bode v pozitívnom zmysle pripomenúť, a pre vás zas a znova zisťovať, že vaša 

existencia nie je náhoda či nehoda, čiže nie je náhodná. Tých z vás, ktorí sú 

agentmi pozitívneho stavu, teraz prosím, aby prevzali plnú zodpovednosť za fakt, 

že ako prvoradý faktor svojho života opäť uznajú, že nikto nikde a v žiadnom 

postavení neexistuje mimo Absolútneho Uvedomenia Pána Ježiša Krista. Z tohto 

vyplýva fakt, že než ste prišli na planétu Nula, všetci ste boli požiadaní, aby ste 

splnili presne stanovenú postupnosť poslania. A ak si čo i len na okamih myslíte, 

že udalosti vášho života sú nezávislé od vedomia Pána Ježiša Krista, a teda 

nezávislé od vášho poslania, potom sa totálne mýlite.“ 

„Teraz je podstatné nasledovné zistenie: Nič, čo sa vám teraz deje, nie je mimo 

vašich poslaní. Zatiaľ čo do tohto okamihu vám bolo odporúčané, aby ste Pána 

Ježiša Krista prosili, aby zaistil, že všetko, čo sa deje a o čo ide vo vašich životoch, 

bude z vôle alebo z dovolenia Pána Ježiša Krista; odteraz došlo k takému posunu, 

že všetko vo vašom živote, bez ohľadu na to, čo to je, je a bude do najmenších 

podrobností integrálnou súčasťou vášho poslania. Je absolútne nutné uvedomiť si 

tento fakt a v tomto momente je veľmi osožné vedieť, že je to tak. Vás všetkých z 

pozitívneho stavu teraz z Absolútneho stavu poznania ubezpečujem, že je o vás 

všetkých postarané. A že je o vás postarané vo zvýšenej miere. Muselo to byť tak, 

inak by vaše prežitie tu a teraz nebolo možné. Aby vám bolo umožnené prežiť, 

musel byť zvýšený faktor izolácie medzi vami a negatívnym stavom. A to je 

ďalším bodom súčasného posunu. Hoci, podstatné je, že nikomu z vás by nebolo 

dovolené prežiť, keby to nebolo súčasťou vašich poslaní.“ 

„A teraz, charakteristickými črtami vašej, takpovediac, cesty návratu je toto: 

Existoval určitý súbor podmienok, s ktorými ste v čase, keď ste prijali svoje 

poslanie, všetci súhlasili. Vyhnúť sa týmto podmienkam alebo nesúhlasiť s 

pokračovaním vo svojom živote za dodatočných podmienok by bolo vyhnutím sa 

svojmu poslaniu. A tak Ja, Pán Ježiš Kristus, vás teraz kvôli princípu vzpružujem a 

pripomínam vám, aby ste všetci presunuli svoju pozornosť, zameranie a prístup, 

aby ste do popredia svojho vedomého uvedomenia zahrnuli fakt, že existovali 

určité špecifické podmienky, ktorých ste sa všetci súhlasili zúčastniť a za 

ktorých ste súhlasili pôsobiť, keď ste prijali svoje poslanie. Je veľmi dôležité, 

že sa vám to teraz pripomína.“ 

„Prvou odnožou tohto je, Peter, že vás prosím, aby ste zjednodušili svoje 

fungovanie. Čo to znamená? Aby všetci členovia Nového Zjavenia na základe 

nasledovania svojej vlastnej intuície, a teda svojej vlastnej prirodzenosti — ktorá je 
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Absolútnym nadelením od Pána Ježiša Krista — pokročili, je dôležité, aby 

zjednodušenie dosiahlo úrovne, pri ktorej každý jedinec uzná Absolútnu Lásku, 

dovolenie a vedenie, ktoré prichádzajú len od Pána Ježiša Krista. Keď prijmete 

nový význam tohto vyhlásenia a čo skutočne znamená, uvedomíte si, že aby ste 

postúpili cez zvyšok obrátky na planéte Nula a aby ste skutočne prešli na 

nasledovnú úroveň, musia sa ďalej rozvinúť vaše vlastné zdroje. Tento posun je 

preto teraz aktuálny, lebo akékoľvek spoliehanie sa na Pána Ježiša Krista vo forme 

vedenia alebo informácií či čohokoľvek, čo snáď máte, bolo teraz úplne prevzaté 

negatívnym stavom. Preto jediným východiskom a jediným spôsobom, ako účinne 

pokračovať s vierou, s pravdou Nového Zjavenia a hlavne v plnení si svojho 

poslania, je uvedomiť si skutočnosť, že vaše vlastné zdroje, ktoré sú v relatívnej 

forme absolútnymi danosťami od Pána Ježiša Krista, musia zohrávať väčšiu úlohu, 

Peter.“ 

„Dôvodom, prečo je to v tomto momente trochu ťažké uskutočniť, je fakt, že 

väčšina agentov pozitívneho stavu má tendenciu spoliehať sa na staré metódy. 

Dôvodom, kvôli ktorému to viac nebude fungovať, je, že negatívny stav stále viac 

kondenzuje. Za týchto podmienok je novou cestou — ako dôležitý aspekt tohto 

posunu — zvýšené sústredenie sa na seba, čiže posun je k individuácii. Tento 

faktor je v priamom protiklade k negatívnemu stavu, lebo, ako viete, s narastaním a 

zvyšovaním svojej kondenzácie je negatívny stav schopný pôsobiť len početne a 

skupinovo. Pozitívny stav má však, kvôli väčšej istote, väčšiemu nadeleniu a 

väčšiemu sústredeniu Absolútnej Energie Pána Ježiša Krista, čo vám umožňuje 

pokračovať v týchto podmienkach, teraz nevyhnutne individuálnu konotáciu. A 

preto, Peter, sa vám všetkým oznamuje, že sa zvyšuje sústredenie sa na 

individuálny prínos z hľadiska intuitívneho myslenia, z hľadiska vašich 

vzájomných individuálnych vzťahov, pokiaľ ide o jeho výsledok a kombináciu, a 

teda o jeho prínos k názoru skupiny na planéte Nula.“ 

„Nuž, ako vieš, doposiaľ sa predpokladalo, že moc tebou prenášaného Nového 

Zjavenia Pána Ježiša Krista, Peter, prichádza cez skupinu. A opäť sa potvrdzuje, že 

je to ešte stále pravda. Avšak, veľmi nutnou a integrálnou súčasťou súčasného 

posunu je individuálny prínos. To znamená, že ohnisko a podstata vášho bytia na 

planéte Nula bude ohromným prínosom od vás ako jednotlivcov, a potom 

prenesením na skupinu. Toto je teraz aktuálne, pretože, ako vieš, váš prechod na 

nasledovnú úroveň, ktorá nie je na planéte Nula, je individuálny a je osobne medzi 

vami a Pánom Ježišom Kristom — pokiaľ ide o naplnenie vášho poslania. Teraz si 

opäť musíš uvedomiť, a toto je dôležité, že všetko je teraz príkladom, Peter. A 

prvoradým príkladom, ktorý možno dať negatívnemu stavu, je viera, ktorá 

prichádza s poznaním, že tu nie ste zhodou okolností alebo v dôsledku náhody či 

nehody a že neexistujú žiadne kúty či skryté miesta, ktorých by si Pán Ježiš Kristus 

nebol vedomý. Dôležité je tiež, že neexistujú žiadne aspekty vášho poslania, s 

ktorými by ste pred svojím príchodom na planétu Nula nesúhlasili. A hoci to vo 

všeobecnosti viete z Nového Zjavenia, podstatné je, že sa to odteraz stalo 
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ohniskom vašej sebareflexie. Toto je posun od všeobecného uvedomenia k 

osobnému, individuálnemu uvedomeniu. Tento posun, rovnako ako všetky jeho 

ostatné dôležité aspekty, je vzhľadom k svojmu rozsahu pociťovaný nutne ako 

nepríjemný. Aby som to zopakoval, tento posun v podstate predstavuje prechod 

a uznanie seba samých ako jednotlivcov pred Pánom Ježišom Kristom. Opäť, 

je veľmi dôležité uvedomiť si, že sa vám nedeje nič, čo by nebolo dohodnuté.“ 

„A teraz ďalší bod: Buď si, prosím, vedomý, že je veľmi, veľmi, veľmi málo tých z 

vás, ktorí si uvedomujú pocity, ktoré tento posun so sebou prináša, Peter — tlak, 

snáď nepohodu a vedomie zmeny, ktorým predchádzal tento posun. Tí z vás, ktorí 

to teraz pociťujú, v podstate prijali zodpovednosť, že ponesú ťarchu na svojich 

pleciach. Čo to znamená? To znamená, že pred vaším príchodom na planétu Nula 

si len veľmi málo z vás zvolilo prijať túto zodpovednosť kvôli Pánovi Ježišovi 

Kristovi, ako aj kvôli sebe samým. To teda znamená, že je v podstate súčasťou 

vášho poslania akýmikoľvek dostupnými fyzickými prostriedkami predvídať tieto 

posuny a realizovať ich tak, ako ste sa dohodli. Toto všetko je tiež dohoda. A teraz 

sa opäť prehlasuje, že všetko sa mení na veľmi, veľmi, veľmi jednoduché pojmy. A 

opäť sa ti pripomína, Peter, že len máloktorí z vás budú schopní zistiť tento fakt. 

Účasťou na tomto posune k jednoduchosti unikáte pred zložitosťou negatívneho 

stavu, ktorý má vplyv na niektorých agentov a na niektorých čitateľov Nového 

Zjavenia.“ 

„Tento vplyv sa prejavuje zdanlivo neprekonateľnými súbormi problémov, ktoré v 

tomto okamihu vyzerajú neriešiteľne. Toto je teraz prvoradou zbraňou a nástrojom 

negatívneho stavu. Prejavuje sa vo vytváraní súborov stavov, ktoré sú tak 

znepokojujúce, tak zdanlivo neprekonateľné, že pomaly podkopávajú uvedomenie 

a vieru jedinca. Toto sa bude diať určitému počtu ľudí, a už bolo dovolené, aby sa 

to stalo niektorým tu z vás, aby sa vedelo, aké to je, Peter. Dôležité je ale zas a 

znova si uvedomiť, a to sa opakuje stále koldokola, že nič sa nedeje mimo 

Absolútneho Uvedomenia Pána Ježiša Krista. A tí z vás, ktorí sa dobrovoľne 

podujali tento posun urýchliť, zúčastniť sa na ňom, ktorých je veľmi málo, ó... tí, 

zdá sa, znášali niekoľko minulých mesiacov útrapy. Fakticky to však bol váš 

spôsob podieľania sa na uľahčení a vyvolaní uvedomenia si tohto posunu, Peter. 

Ešte raz, vo veľmi všeobecnom zmysle je toto najmonumentálnejší posun, aký sa 

kedy objavil na planéte Nula. Aby sa ale mohol realizovať a aby bol dôležitý a 

vskutku aplikovateľný pre všetkých, vo svojom zmysle a účinku musel byť nutne 

veľmi jednoduchý, Peter, aby jednoducho prekĺzol popri negatívnom stave bez 

toho, aby si ho tento vôbec uvedomil. A prirodzene, ak tí z vás, ktorí sú 

zodpovední za uľahčovanie tohto posunu, podstupujú zjavné útrapy, potom — 

prirodzene — v akom lepšom postavení by ste sa mohli nachádzať, aby ste tento 

posun vyvolali a uľahčili, pokiaľ ide o negatívny stav?“ 

„V tomto momente sa všetkým tým z vás, ktorí sú tu a ktorí budú čítať toto 

posolstvo, poskytuje opätovné pozitívne uistenie od Pána Ježiša Krista, že tento 
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posun sa začne prejavovať vždy pokojným a vždy jemným štýlom, veľmi 

neočakávanými spôsobmi. Uvedomte si, prosím, že podieľať sa na tomto posune 

je pre vás všetkých ohromnou výsadou. Tento posun nutne sprevádza taký pokles 

činností, že vy všetci budete mať príležitosť pokročiť vo svojom poslaní a vo 

svojom nasledujúcom kroku najrozsiahlejším spôsobom, aký ste kedy zažili, 

napriek tomu však veľmi zjednodušeným a veľmi pokorným spôsobom. Teraz je 

veľmi potrebné zdôrazniť stránku jednoduchosti a pokory, pretože čokoľvek iné 

alebo čokoľvek odlišné by bolo nielen velikášske a napomáhajúce negatívnemu 

stavu, ale čomukoľvek inému by negatívny stav aj bránil. Takže môžete začať 

chápať, ako teraz fungujú bezpečnostné faktory a ako sú týmto prístupom v 

súčasnosti do toho zapletané.“ 

„Opäť sa vám pripomína, že celý tento posun má dôsledky pre všetkých, ktorí sú 

ochotní a ktorí prišli či vrátili sa k Pánovi Ježišovi Kristovi ako malé deti. Preto by 

negatívny stav vo svojom stave väčšej zložitosti teraz zjavne nemal žiadne zdroje 

na interpretáciu tohto posunu, kvôli faktu, že jeho schopnosť byť jednoduchý v 

podstate nie je vôbec žiadna schopnosť.“ 

Peter: Z pohľadu negatívneho stavu. 

Pán Ježiš Kristus: „Presne tak, Peter. A toto je veľmi múdre, pretože to, čo si 

práve povedal, je veľmi výraznou charakteristickou črtou tohto posunu — je to 

zvlášť z pohľadu... Z pohľadu negatívneho stavu niet nijakého posunu. Z pohľadu 

tých z vás, ktorí majú česť zúčastniť sa ho, je tento posun monumentálny. A preto 

toto teraz predstavuje najpozitívnejšiu, najradostnejšiu a najväčšiu časť vášho 

poslania a poslania všetkých tých, ktorí si volia účasť na uľahčení tohto posunu — 

v úzkom kruhu, ako hovoríš ty, Peter.“ 

„Čo to teda znamená tentoraz, tu a teraz? Dovoľ Mi, aby som ti najskôr povedal, že 

je ohromné a že je vnímané s veľkou eufóriou, že si tu a že tých pár z vás, ktorí tu 

práve teraz toto zdieľajú, môžu ohľadom tohto posunu začať rozsievať semeno, 

Peter. Citlivo si uvedomujte tento druh zdieľania na planéte Nula. Málokto z vás to 

môže robiť, Peter. Takéto zdieľanie je však najhlbšie, pretože z tých, čo máte na 

planéte Nula, je najbližšie k zdieľaniu, aké existuje v pozitívnom stave. A ty — a 

toto stretnutie — teraz buduješ tento spôsob zdieľania. Preto je toto stretnutie tak 

veľmi aktuálne práve pre tu a teraz.“ 

„Existuje časový faktor, ktorý je spojený s udalosťami, ku ktorým dochádza na 

planéte Nula. Aby ste si splnili poslanie (a toto zahrnuje vás všetkých, ktorí ste 

spojení s Novým Zjavením), musí byť rešpektovaný zmysel pre načasovanie. A 

preto si si, čo sa týka svojho príspevku, Peter, uvedomil, že mesiac jún je dôležitý.“ 

„A teraz je tu ďalší bod, o ktorom by sme sa rozšírili zajtra ráno. Ide v podstate o 

to, ako odteraz postupovať. Tento postup musí byť, samozrejme, čo 

najjednoduchší. Ako bolo uvedené vyššie, to, ako postupovať, má teraz zmysel a 
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charakter individuálneho prínosu. To znamená, že každý jedinec, ktorý tento 

posun zistí a ktorý má česť podstupovať tu a teraz nápadné útrapy, že takýto 

jedinec má príležitosť prispieť svojimi zdrojmi, svojimi vlastnými 

charakteristikami, svojimi vlastnými názormi atď., ktoré sú danosťami od Pána 

Ježiša Krista.“ 

„Aby bola formulovaná predstava a ideál toho, ako postupovať, je nutné uvedomiť 

si, že to bude prostredníctvom individuálneho prínosu, so zameraním na intuíciu 

(viac ako kedykoľvek predtým) a tiež na ohromnú jednoduchosť. Viac príde 

zajtra.“ 

„V tomto momente ste vyzývaní, aby ste sa sústredili na to, čo bolo povedané 

doposiaľ a aby ste nechali, nech sa váš posun tomu prispôsobí. Sústreďte sa tiež na 

jednoduchosť vo vzťahoch, jednoduchosť vo svojich vlastných názoroch a tiež si 

nezabudnite veľmi pekne poďakovať, že ste dovolili, aby sa to udialo, pretože 

všetko sa mohlo v tejto forme prejaviť len na základe slobody voľby. A to je 

veľmi, veľmi dobré. A tiež si opäť uvedomte, že tí, ktorí pociťujú tlak alebo 

akýkoľvek pocit, ktorý potrebujú zažiť, sú tí, ktorí taktiež teraz majú ten prínos za 

odmenu, Peter. Takže vo veľmi subtílnom zmysle je dôležité uvedomiť si, že toto 

je teraz spôsob nového posunu a že tento posun bol zredukovaný na tak jednoduché 

a zvládnuteľné pojmy, že tie prvky a tie záležitosti, o ktorých ste si do tohto 

okamihu mysleli, že sú monumentálne a neprekonateľné, sú teraz podriadené novej 

moci a novému svetlu Pána Ježiša Krista. A postupne uvidíte, aký to bude mať 

účinok. Hoci, ešte raz, Peter — som s vami všetkými. Samozrejme, medzi tými, 

ktorí sú ochotní sa na tom podieľať, možno teraz Absolútnu Lásku a Energiu 

pociťovať vo väčšej miere než kedykoľvek predtým.“ 

„A teraz, pokiaľ ide o vývoj tohto nového posunu z hľadiska vašej úlohy a z vašej 

strany, všetkých vás prosím, aby ste si pokojne a jednoducho a kvôli porovnaniu 

zhodnotili svoje životy. Žiada sa, aby tí, ktorí sú ochotní počúvať a nie sú tu s vami 

teraz prítomní, urobili to isté. Oni budú vedieť, čo to znamená, pokiaľ ide o ich 

vlastné poslanie. Prostredníctvom tejto pokojnej a jemnej reflexie, ktorú môžete 

urobiť dnes (ostatní, ktorí tu nie sú, po prečítaní si týchto slov), budete náležite 

vytyčovať postup pre ustanovenie nasledovného kroku tohto posunu. Potom sa 

môžete začať zaoberať aj špecifikami.“ 

„Z toho, čo bolo doposiaľ uvedené, vidíte, že teraz existuje nový, no veľmi 

monumentálny úvod k nasledovnému kroku. Tento posun a jeho kroky možno 

opísať tak, akoby vás všetkých preberali k vedomiu, prevádzali za roh. A ešte raz, 

ďakujem vám všetkým za účasť na úrovni, s ktorou ste súhlasili, a za zvyšovanie 

vierohodnosti Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista medzi celým negatívnym 

stavom. A toto bolo možné urobiť len jednoduchosťou. To, že to teraz mohlo 

nastať, slúži ako ohromný príklad pre všetkých po celom Stvorení. Predstavuje to 

tiež ohromný overovací účinok toho, že vaša vlastná pravá prirodzenosť v 

skutočnosti naozaj pramení z Absolútnej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista. Je to 
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tiež fundamentálny príklad, ktorý je teraz prezentovaný celému negatívnemu stavu. 

Má to ohromný ohlas a ohromné oživujúce účinky pre celý negatívny stav. 

Ďakujem vám všetkým za vašu účasť na tomto posune a na týchto udalostiach.“ 

Peter: Ako sa povaha tohto posunu prejavuje v pozitívnom stave? 

Pán Ježiš Kristus: „Nuž, ako vieš, Peter, tento posun má postupný účinok. Tí z 

vás, ktorí si udržujú svoju pozíciu najexternejším spôsobom, by v podstate 

pociťovali výsledky tohto posunu ako nárazovú vlnu alebo ako dominový efekt. To 

znamená, že tento posun je iniciovaný v pozitívnom stave, kde vytvára všetky 

základné idey a spôsoby ich realizácie. Dôsledky tohto posunu môžete opísať ako 

nové, ohromné sústredenie energie, čo možno ponímať ako niečo, čo má 

oslobodzujúci účinok na všetkých v pozitívnom stave. Všetko, čo sa deje v 

negatívnom stave a všetky jeho negatívne príspevkové faktory, ktoré zahrnujú aj 

pôsobenie pseudo-tvorcov, pôsobenie ich poskokov a, samozrejme, pôsobenie a 

postavenie samotných ľudí na planéte Nula, dosiahlo určitú úroveň a dospelo do 

určitého bodu. Preto môžu byť teraz v pozitívnom stave, prostredníctvom zmien 

uzákonených Pánom Ježišom Kristom, vyvolané určité prvky alebo môžu byť 

zaujaté určité pozície. Charakter týchto zmien je taký, že už viac nezáleží na tom, 

čo sa odohráva v negatívnom stave. Nie je to viac dôležité. Toto je oslobodzujúci 

faktor pre pozitívny stav. Zatiaľ čo predtým, než došlo k týmto zmenám, sa každý 

v pozitívnom stave musel do určitej miery zaoberať tým, čo sa odohrávalo v 

negatívnom stave, odteraz, presne od tohto momentu, tomu už tak nie je. Došlo k 

novému uzákoneniu, novému svetlu, ktoré ustanovil Pán Ježiš Kristus, 

prostredníctvom ktorého boli všetci členovia pozitívneho stavu obdarení novou 

schopnosťou, ktorá im doposiaľ nebola k dispozícii. Jednotlivosti tejto novej 

schopnosti nie sú opísateľné ľudskými slovami. Všetko, čo v tomto smere a z 

pohľadu tohto posunu prežívate na planéte Nula a v celej Zóne Vymiestnenia, sú 

teda reakcie na tú novú schopnosť. Bez tej novej danosti by nikdy žiadny posun vo 

vašich životoch a na vašej planéte nemohol nastať. 

Takže, pre vás teraz existuje nová dispozícia, ktorá súvzťaží s tým, čo sa odohralo 

v pozitívnom stave. A toto je tak ohromne radostné a povznášajúce, Peter, že to len 

málokto môže pochopiť. Ty to však chápeš a máš pocit uvedomenia si toho. Preto 

je v systéme a procese odmeny a odplaty odmenou to, Peter, že zjednodušením 

schopnosti konať a schopnosti hrať si svoju rolu na planéte Nula u tých z vás, ktorí 

sa rozhodli k spoluúčasti, sa táto ohromnou mierou zvyšuje. A súčasne sa stane tiež 

to, že tie záležitosti, ktoré boli okrajové a určitým spôsobom znepríjemňovali vaše 

bytie, v podstate tiež odpadli, pretože nie sú viac udržateľné a nie sú viac 

aplikovateľné. A preto som vás poprosil, aby ste si dnes zhodnotili svoje 

individuálne životy (tí, ktorí budú tieto slová čítať, ihneď po ich prečítaní). Na 

základe toho zhodnotenia uvidíte, že určité veci sa jednoducho vyriešia samy, 

mocou dovolenia Pána Ježiša Krista a absolútnou infúziou týchto nových 

schopností a nových energií do vašich životov.“ 
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„Existujú, samozrejme, rady hlbokých zmien, ktoré s týmto nevyhnutne súvzťažia 

v negatívnom stave. To sa ale očakáva. Je tu však ohromná uľahčujúca láska a 

energia, ktorá je vám všetkým teraz viac a viac k dispozícii. Toto opäť predstavuje 

niektoré z charakteristických čŕt návratu, ktorý je v podstate návratom k Pánovi 

Ježišovi Kristovi. Ako viete, vaše inkarnovanie sa na planétu Nula bolo 

dobrovoľnou regresiou a, v určitom zmysle, vzdialením sa od Pána Ježiša Krista. 

Teraz je čas vrátiť sa k Pánovi Ježišovi Kristovi. A ako inak by sa tento návrat 

vôbec mohol odohrať, ak nie formou malých detí, ako to bolo opísané? Týmto je 

charakterizovaná prostota, a hlavne účinok všetkých pozitívnych uzákonení a 

zmien a ich odozva na planéte Nula. Tým je tiež teraz charakterizovaný v podstate 

prvoradý význam všeobsiahlosti a čo to znamená. To znamená, že pozitívny účinok 

a pozitívny dosah Pána Ježiša Krista je možné a bude teraz možné cítiť všade. Ešte 

raz ti, Peter, veľmi pekne ďakujem za všetko tvoje úsilie, za tvoje uvedomenie, a 

hlavne za tvoju ochotu snažiť sa.“ 

2. júla 1993: 

Pán Ježiš Kristus: „Dobré ráno tebe, Peter, a vám všetkým. Teraz sa môžeme 

vrátiť k pokračovaniu včerajšej diskusie a doplniť všetko, čo je podstatné a čo je 

správne doplniť.“ 

„Pokiaľ ide o doplnenie novými údajmi a objasnenie záležitostí prostoty, dáva sa 

vám na zváženie a veľmi pokorne aj k realizácii — ak si tak zvolíte — nasledovné. 

Vzhľadom k včerajšej diskusii o novej implementácii prostoty/jednoduchosti, ktorá 

je teraz tak životne dôležitá, správna a náležitá, stoja teraz za zmienku niektoré 

charakteristické črty jej povahy. Spomeňte si, prosím, že už bola diskusia ohľadom 

zjednodušenia vášho pôsobenia vo sfére vašich povinností, spojených s Novým 

Zjavením Pána Ježiša Krista a aj s inými vecami. Ako vidíte, všetky povinnosti 

patria v podstate do tej istej kategórie. To znamená, že dochádza k procesu 

zjednocovania. V zjednodušovaní špecifík vášho života je, kvôli podniknutiu 

prvých krokov v tomto novom kroku krokov, zadaný nový prístup. Čo to znamená? 

V podstate sa vyžaduje, aby každý z vás sám seba vyzval k absolvovaniu procesu 

podrobného preskúmania sa, ktorým si zhodnotí všetko ohľadom spôsobov 

správania, spôsobov myslenia, spôsobov cítenia, spôsobov chcenia, spôsobov 

konania atď., v porovnaní so svojím ponímaním tohto nového. Týmto podrobným 

skúmaním alebo procesom, ktorý si môžete začať pre seba vyvíjať, sa bude v 

podstate zvažovať každý bod a každý aspekt vášho života: každá činnosť, každé 

angažovanie sa, práca, spojenie atď. A prostredníctvom procesu porovnávania 

všetkého starého s novým môžete začať prechádzať celým procesom a sekvenciou 

doplňovania vášho života novým. Podniknutím vedomého a aktuálneho kroku k 

vedomému a starostlivému preskúmaniu každého aspektu vášho života, s jeho čo 

najrealistickejším následným porovnaním s týmito novými informáciami tak, aby 

sa nevyskytli žiadne dvojzmyselnosti, môžete začať objavovať schému pokročenia, 

ku ktorému došlo v priebehu vašich životov a môžete sa tiež dostať do veľmi 
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dobrej pozície, v ktorej budete môcť veľmi pozorne pristupovať k tomuto novému 

kroku.“ 

„Prečo je to dôležité? V podstate preto, lebo teraz sa nachádzame v bode, v ktorom 

byť prostý/jednoduchý v skutočnosti znamená obsiahnuť všetko. Počiatočné 

kroky prostoty nie sú tie, ktoré sme v minulosti brali trochu ako samozrejmosť, ale 

namiesto toho sú obsiahnuté v obstarávaní gradiendu alebo veľmi dôležitého 

orientačného bodu, pomocou ktorého možno všetko z minulosti jednoducho 

zhodnotiť a prostredníctvom ktorého to môžete spájať alebo porovnávať s tým, čo 

je celkom nové.“ 

„Dôvod, prečo to bude účinné, je ten, že budete schopní vidieť, čo je úplne nové, a 

to potom budete schopní dať do protikladu s tým, čo je z minulosti. Sú to všetky 

aspekty a črty vašich osobností, vášho života, charakteristické črty vašich vzťahov, 

vašej práce atď. Porovnanie starého s novým je potrebné urobiť teraz, pretože to 

možno rozvinúť do veľmi dôležitého nástroja na pomoc nielen sebe, ale aj iným, 

keď bude potrebné, aby nastali hlavné presuny. Toto je teda prvý bod, a viac 

ohľadom toho, ako to urobiť, dostane každý jeden z vás osobne. V podstate je to 

stručne vyjadrené ako podrobné skúmanie, ale hlavne uvedomenie si toho, 

ako v súčasnosti žijete. Ak ste si vedomí každého aspektu svojho života, potom 

ste lepšie schopní zmeniť sa. A nič sa nepovažuje za samozrejmé, žiadne aspekty 

vašej osobnosti, vášho prístupu k druhým, toho, ako pristupujete k sebe samému, k 

Pánovi Ježišovi Kristovi a ku všetkému ostatnému, čo sa sústreďuje okolo vášho 

bytia a existencie.“ 

„Táto veľmi jednoduchá činnosť je teraz dôležitá preto, ešte raz, lebo obsahuje v 

sebe veľa možností, ako pomôcť druhým zvládnuť presuny; a týmto sa tu zjavuje, 

že na túto záležitosť je teraz sústredené ohromné množstvo svetla, svetla a 

pozornosti.“ 

„Druhý bod sa teraz týka vašej pozície a chápania vašej pozície z hľadiska toho, 

kde sa teraz na planéte Nula nachádzate, ale hlavne, kde sa nachádzate vo vzťahu k 

ostatným. Toto je čiastočne odnožou prvej záležitosti avšak s nasledovnými 

dodatočnými bodmi:“ 

„Po prvé, ako agenti pozitívneho stavu máte cez Nové Zjavenie vedomie a 

privilégium uvedomenia si svojej odlišnosti na základe priameho obdarenia od 

Pána Ježiša Krista. Toto slúži ako dôležitý bod uvedomenia. Najdôležitejšie je však 

uvedomiť si, že Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, prichádzajúce priamo od Pána 

Ježiša Krista, čo nebolo pri žiadnych iných predošlých Zjaveniach, samotnou 

svojou povahou a usporiadaním a smerovaním zvnútra von teraz umožňuje 

hmatateľne chápať infúziu prirodzenosti Absolútna do vašich vlastných 

životov. Hoci ste všetci relatívne bytosti, je dôležité si uvedomiť, že vďaka 

tomuto Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista, prenášanému cez Petra, je 

MOŽNÉ letmo zahliadnuť Absolútno, a preto je možné aj jasnejšie chápať, čo 
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to znamená byť Absolútny. Ako sa to konkrétne alebo použiteľne prejavuje vo 

vašom živote?“ 

„Nuž, pre účely tohto počiatočného chápania si môžete začať predstavovať, že 

zahnutie za roh vo vašich životoch a v životoch tých, ktorí sú to ochotní pochopiť, 

názorne znamená nasledovné: Stať sa väčšmi obrazom a podobou Pána Ježiša 

Krista sa v kontinuu času a priestoru ponímalo vždy relatívne. Teraz je však možné 

trochu hmatateľnejšie chápať Absolútno vo vašich vlastných životoch 

nasledovným spôsobom: Namiesto toho, aby ste boli, obrazne povedané, časťou 

ľudského stáda, môžete teraz začať vyzerať inak. Inak povedané, namiesto toho, 

aby ste sa na určité ponímanie Pána Ježiša Krista pozerali z rovnakého smeru, ako 

to robí celé ľudstvo, môžete sa začať pozerať späť, opačným smerom, späť na celé 

ľudstvo, na celú planétu Nula a na to, kde ste. Zaujatím takéhoto prístupu a 

chápaním týchto záležitostí týmto konkrétnym spôsobom budete schopní prispieť k 

skupine v pozitívnejšom zmysle.“  

„Buďte si, prosím, vedomí, že najmä toto je prejav, ktorý príde v akejsi intuitívnej 

forme, veľmi, veľmi jemne. Budete to ale chápať svojím vlastným konkrétnym 

spôsobom, Peter a Mark a všetci ostatní, po tom, ako zvážite, čo to pre vás 

znamená. Môžete si to predstaviť tak, akoby ste sa v skutočnosti uberali do hlbín 

planéty Nula a postúpili tak ďaleko, ako by bolo možné v rámci a vo svetle vášho 

poslania, a potom by ste sa otočili a nadobudli poznanie, ktoré je správne a 

aplikovateľné na vaše vlastné poslanie. Jednoducho povedané — vraciate sa teraz 

k Pánovi Ježišovi Kristovi.“ 

„Pokiaľ ide o to, čo to znamená, použiť tieto informácie, ešte raz, buďte si vedomí, 

že vzhľadom k tomu, že vzdialenosť v čase a priestore sa neustále viac a viac 

zmršťuje, je dôležité uvedomiť si, že je veľmi aktuálna nová realizácia charakteru 

vášho poslania, pretože zmysel času sa zmenšuje objektívne aj subjektívne. To, 

samozrejme, znamená, že sa blíži koniec. Vo vašom ponímaní je však asi trochu 

obtiažne chápať presnú predstavu vymiestnenia onoho... blíži sa koniec. V 

skutočnosti je to skôr prístup a postoj než zjavenie konkrétneho času a priestoru. A 

toto je dôležité, pretože sa nachádzate v poslednom cykle použitia vo vzťahu k 

planéte Nula. Kvôli tomuto faktoru a vzhľadom k tomuto posunu sa vám 

jednoducho a pokorne oznamuje, že POSLEDNÉ príspevky vášho účinného 

správania, účinného postoja atď., za účelom pomoci všetkým ostatným a za účelom 

naplnenia tak vašich poslaní, ako aj celkovo poslania planéty Nula, môžu teraz 

začať pôsobiť.“ 

„Ako to zasiahne vaše vlastné životy? Čo je dôležité a o čo vás prosím, je to, aby 

ste si v nasledovnom kroku uvedomili a premýšľali o tom, ako všetci zapadáte do 

Nového Zjavenia svojím vlastným konkrétnym spôsobom. Bude to nutne niečo 

také, čo bolo vykultivované z vášho vlastného poslania a z vášho správania od 

vášho prvého uvedomenia si Nového Zjavenia pred nejakým časom až doteraz. V 

podstate to teda znamená minulosť. Len čo budete mať príležitosť premýšľať o tom 
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a ponímať to, čo sa vám tu uvádza, bude vám prezentované niečo nové, čo bude 

môcť toto staré uvedomenie nahradiť. A toto bude ohromne účinný nástroj. Dôvod, 

prečo tu táto záležitosť nie je teraz plne opísaná, je ten, že pre každého jedného z 

vás je veľmi špecifická a individuálna. Opísať ju vo všeobecnom zmysle by teda 

znamenalo jednoducho homogenizovať ponímanie toho, o čo všetko sa bude jednať 

(inak povedané, bolo by to snahou predpovedať budúcnosť). V tomto ohľade je v 

podstate vašou vlastnou povinnosťou a vašou vlastnou zodpovednosťou, každého 

jedného z vás, podstúpiť túto nádhernú úlohu realizácie tohto vo svojich vlastných 

životoch a umožniť, aby to prišlo k vám s uvedomením, že je to novým priamym 

nadelením od Pána Ježiša Krista. Toto nadelenie je svojím obsahom, cieľom a 

účelom nevyhnutne a špecificky individuálnej povahy. Skupiny sa to potom týka v 

tom, ako sa to spája alebo ako sa to sčítava. Inak povedané, z každého príspevku 

týchto nových energií od každého jednotlivca sa v súhrne, cez individuálne 

príspevky od každého člena v skupine, rodí súčtový a realizačný nástroj.“ 

„Hoci je to v tomto okamihu trochu nehmatateľné, ak budete všetci ochotní 

postupovať týmto spôsobom, uvidíte, ako sa to prejavuje v konkrétnom 

každodennom živote.“ 

„Tretí bod sa týka pochopenia a pomoci vám, aby ste sa začali na svoje životy 

pozerať novým pohľadom. Teraz, Peter, bude osobitne tebe povedaných pár slov 

ohľadne Nadácie Nového Zjavenia. Kvôli poučeniu, kvôli uľahčeniu a kvôli 

jednoduchosti je dôležité, aby táto nadácia pokračovala v novom svetle. Potrebuješ 

uviesť chápanie Nadácie NZ na správnu mieru. Pamätaj si veľmi dôležité body, 

že úmyslom a postavením Nového Zjavenia nikdy nebolo a nikdy naveky 

nebude, aby sa stalo cirkvou či aby vystupovalo ako akýkoľvek typ vonkajšej 

organizácie. Takže, ako vieš, nový zmysel a pôsobenie Nadácie NZ musí byť v 

každom okamihu veľmi starostlivo zvažovaný, aby ste sa vyhli takejto pozícii a 

pôsobeniu a aby ste sa vlastne vyhli tomu, aby bola Nadácia NZ komukoľvek 

opisovaná alebo aby sa mu javila, akoby mala charakter organizácie alebo cirkvi, 

alebo akéhokoľvek druhu náboženstva. Toto začína byť trochu citlivé, pretože ako 

vieš, jej fungovanie je dôležité. Nadácia NZ musí ale fungovať novým spôsobom, 

mimo hraníc charakterizácie alebo charakteristických čŕt nejakej organizácie atď. 

Toto je teraz veľmi dôležité a aktuálne, pretože Nadácia NZ by mohla potenciálne 

takúto rolu na seba vziať bez toho, aby si to niekto uvedomil. Pamätaj si, negatívny 

stav nikdy nespí!“ 

„Žiada sa teda, aby si bol v tomto ohľade veľmi opatrný. A hoci mnohí budú 

pokračovať vo výraznom profitovaní z pôsobenia Nadácie NZ, musí to byť takým 

spôsobom, ktorý by nikomu nebránil uvedomiť si, že má svoje vlastné špecifické 

nadanie a že učinil svoje vlastné rozhodnutie ohľadom toho, ako slúžiť Pánovi 

Ježišovi Kristovi a ako konať Jeho/Jej vôľu. Preto má každý jednotlivec v čase a 

priestore, lepšie povedané v pseudo-čase a pseudo-priestore na planéte Nula svoje 

vlastné, špecifické miesto. Dôležité je ale uvedomiť si, že tí, ktorí majú svoje 
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vlastné špecifické nadanie a poslanie, majú ho z veľmi špecifického dôvodu. A 

bolo by nesprávne, aby ste prostredníctvom aktivít Nadácie NZ prehnaným 

spôsobom prispievali k tomu, aby sa viac podobali vám samým, alebo nech by sa 

už jednalo o čokoľvek.“ 

„Existuje však ešte stále bod a pozícia, kde bude mať aplikovateľnosť Nadácie NZ 

svoje miesto a kde bude mať svoj čas. No v dôsledku vašej snahy porovnávať a 

vašich snáh byť nesmierne obozretný a opatrný môže táto Nadácia pokračovať 

správnym spôsobom, bez toho, aby sa niekedy stala cirkvou, sektou, kultom alebo 

vonkajšou organizáciou. Ako však vieš, potenciál prieniku pascí z vonkajších 

názorov je väčší než kedykoľvek predtým.“ 

„A teraz, ďalším bodom, ktorý je tiež dôležité pochopiť a uskutočniť, je fakt, že 

teraz existuje postupnosť veľmi nových informácií, ktoré sú vám poskytované v 

úplne novej forme a v úplne novom ponímaní. Sú vám poskytované s ohromným 

nadšením v pozitívnom stave. Prvýkrát bola pripravenosť prijať tieto informácie 

vyvolaná, Peter, tvojím premýšľaním o záležitosti pozitívnych agentov na planéte 

Nula. K tomu sa vrátime o chvíľu.“ 

„Vzhľadom k týmto novým informáciám jestvujú aj nejaké nové koroláriá, ktoré 

možno doplniť kvôli vysvetleniu novej predstavy, prečo prišli entity na planétu 

Nula. Až doposiaľ sa vyslovene predpokladalo, že to boli pozitívne informácie, 

alebo že to bolo kvôli pozitívnym informáciám, ktoré prichádzajú v nejakej 

špecifickej forme či špecifickým kanálom, že tí z vás, vo vašej skupine, prišli 

hľadať pozitívne informácie v tejto špecifickej forme, vo forme, v akej si ich 

prijímal v minulosti. V toto ráno je ale nádherné a úžasné oznámiť, že teraz budú v 

niekoľkých pokračovaniach prichádzať v novej, predtým nezistiteľnej forme, Peter. 

Vzhľadom k vašej blízkosti k Pánovi Ježišovi Kristovi a k pozitívnemu stavu ste 

ich však teraz pripravení prijať v tejto novej forme. Dnes ráno je na tomto zjavení a 

vysvetlení ohromne radostné to, že je veľmi dobrým ukazovateľom vášho pokroku 

a vašej pripravenosti postúpiť k ďalšiemu kroku. Toto otvára nové, ohromne 

použiteľné a ohromne významné dvere tak všetkým tým, ktorí dokážu rozpoznať 

tieto nové pozitívne informácie, ako aj tým, ktorí to nedokážu.“ 

„Toto je ohromné doplnenie o nové informácie, a opäť, je to prenášané s ohromnou 

radosťou a nadšením v pozitívnom stave. Z tohto potom nevyhnutne vyplýva, že na 

vašej planéte Nula existujú určité entity, ktoré si nutne až do tohto časového bodu 

neboli vedomé svojho poslania, pretože ich efektívnosť, a hlavne ich uvedomenie 

mohli byť aktivované len uskutočnením sa týchto udalostí alebo tohto pokročenia. 

Takže, odpoveď na tvoju otázku je — áno, je veľká pravda, že existujú určité 

pozitívne entity, ktoré si neuvedomovali svoju pozíciu a ktoré v tomto momente 

budú vystupovať do popredia, ale existujú tiež iní, ktorí nebudú potrebovať 

vystúpiť do popredia, pretože majú špecifické poslanie a špecifickú zodpovednosť 

byť tým, kým a čím sú — kvôli splneniu svojho poslania, kvôli podpore a pomoci 
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a prispeniu v každom ohľade. Bol by si veľmi prekvapený, keby si vedel, kto sú 

niektoré z týchto entít, Peter.“ 

Peter: Dostanú sa vôbec k Novému Zjaveniu počas svojho pobytu na planéte 

Nula? 

Pán Ježiš Kristus: „Niektorí áno, niektorí nie. A to je na tom dobré. Pre tých, ktorí 

sa nedostanú, je súčasťou ich poslania nedostať sa k nemu; napriek tomu však boli, 

každopádne, úspešní, súc ovplyvňovaní Novým Zjavením zvnútra pozitívneho 

stavu a svojich Duchovných Myslí bez toho, aby si vedome uvedomovali, že sú 

pod jeho vplyvom.“ 

„Ďalším a posledným bodom, ktorý si treba uvedomiť, je to, že teraz existuje 

všetko zahrnujúci pohľad na udalosti a na všetko ostatné. V tomto ohľade poňatie 

zrkadlenia, poňatie techniky, ktoré ste používali v minulosti, teraz doslúžilo a 

dospelo takpovediac do fázy uzavretia kruhu. Poskytlo vám vedomie a pochopenie 

a komplexný pohľad na interagovanie negatívneho stavu. Toto bolo dôležité pre 

vaše vlastné uvedomenie a život. A s týmto pohľadom je znova nutné a odporúča 

sa prispôsobiť vaše životy novej pozícii. S týmto pohľadom a s týmto pochopením 

ste schopní ešte raz podrobne preskúmať udalosti, prístup, skutky, myšlienky, 

postoje a každý okamih svojho života ako vedomý akt. Celý tento proces je 

jediným krokom, prechádzajúcim následne do ďalšieho kroku jednoduchým 

položením si otázky — čo to teraz znamená porovnávať toto všetko s novým, ktoré 

príde vnútri každému z vás? Týmto jednoduchým aktom, ktorého vykonanie môže 

každému z vás chvíľu trvať, sa budete pripravovať na tieto nové informácie, nový 

spôsob, na túto novú lásku od Pána Ježiša Krista v novej prostote/jednoduchosti, 

ktorá môže prísť len zásadným postaraním sa o všetky nedoriešené veci.“ 

„Ak ste už raz pochopili svoj minulý život (od momentu svojho narodenia na 

planéte Nula až do súčasnosti) a keď vám už bola daná táto nádherná príležitosť 

urobiť toto, Peter, čo mimochodom veľmi veľa ľudí vôbec nemusí urobiť, pokiaľ 

skutočne neodídu z planéty Nula, stane sa to predzvesťou alebo malým cvičením 

pre život v pravom pozitívnom stave, ktoré je vám všetkým poskytnuté v tomto 

jednotlivom živote dávno pred vaším skutočným odchodom z tohto života do 

pravého života. Môžem vás ubezpečiť, že účinok, prísľub do budúcnosti a úžitok, 

ktorý z tohto pramení, bude mať ohromné dôsledky. Toto je v podstate pre vás 

všetkých nielen spôsob, ako ešte viac zosobniť svoj život, pod priamou záštitou a 

vedením Pána Ježiša Krista, ale aj spôsob, ako byť efektívnejší vo svojom snažení, 

pretože svojím vlastným poznaním každého nepatrného aspektu svojho života, 

spôsobom, akým ste ho predtým neboli schopní poznať, budete oveľa efektívnejšie 

pomáhať druhým rovnako konať — tak z tejto pozície na planéte Nula, ako aj po 

vašom odchode — pretože z tamtoho miesta budete tiež pomáhať.“ 

„A teraz, zatiaľ čo normálne by sme sa v tomto bode prenosu začali venovať 

niektorým obzvlášť špecifickým bodom, ktoré sa týkajú každého z vás, namiesto 
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toho sa jednoducho pozrieme, ako k týmto veciam pristupovať. Pre tých z vás, 

ktorí si to teraz uvedomujú, po absolvovaní tohto malého cvičenia, zo svojej 

vlastnej slobodnej vôle a voľby a vďaka svojej ochote byť ochotní, tu bude nový 

spôsob, Peter, ako sa postaviť k veľmi špecifickým prvkom procedúr, ktoré máte v 

tomto smere všetci podstúpiť a ktoré by ste v tomto momente normálne predložili 

ku komentáru či ako otázku, alebo niečo podobné. Začnete chápať novým 

spôsobom, ako vás vaše schopnosti, prostredníctvom toho, čo ste podstúpili a čím 

ste do tohto okamihu prešli, dostanú do lepšej pozície ohľadom rozlišovania, 

uvedomenia a vykonávania volieb ohľadom toho, čo je potrebné urobiť. Toto je 

veľmi dobré, pretože budete slúžiť ako vynikajúce príklady toho, ako to teraz robiť. 

A pretože nové zameranie smeruje k jednotlivcovi, rozvíjaním svojich schopností 

takto konať lepšie rozvíjate svoje schopnosti primäť iných, aby to robili. Ako viete, 

existuje ohromný gradient schopnosti — niektorí ľudia to absolútne nie sú schopní 

urobiť. Pre týchto ľudí sa po ich odchode z planéty Nula ich práca v podstate len 

začne. Pretože však vy všetci máte česť takým či onakým spôsobom pociťovať 

tieto útrapy, ktoré sú charakteristickou črtou vašich vlastných životov — 

každopádne nápadné útrapy — robíte si v podstate domácu úlohu.“ 

„Nuž, čo to pre všetkých znamená? Keďže len málokto z vás bude spočiatku 

chápať, ako a ktorým smerom postupovať, vaším príspevkom pre ostatných na 

planéte Nula bude selektívne, citlivo informovať a selektívne komentovať a 

pomáhať prostredníctvom hovoreného slova určitým tým ľuďom, ktorí vo svojich 

vlastných životoch spočiatku nebudú mať príležitosť a nebudú mať úžitok z tejto 

konverzácie. Kľúčovým faktorom je tu však to, že týmto činom bude oslovených 

veľa, veľa špecifík vašich vlastných životov. A prostredníctvom vašich vlastných 

životov budete oveľa viac schopní byť oveľa efektívnejší a budete tak slúžiť ako 

príklad. Dôležité je tu to, že je to účinnejší nástroj, než aký ste kedy mali predtým. 

S ním však teraz nevyhnutne prichádza predstava a povinnosť jeho vlastného 

rozvoja vami osobne. Toto je myšlienka zosobnenia.“ 

„Každý jedinec je teda teraz zodpovedný za to, aby zosobnil svoj život a zosobnil 

svoj proces podrobného skúmania, rozvoja a vykonávania voľby pod vedením Pána 

Ježiša Krista pomocou svojich vlastných charakteristických čŕt, svojich vlastných 

rysov, svojich vlastných daností atď. Ešte raz, je to dôležité preto, lebo napomáhate 

veci na planéte Nula, ako aj v pozitívnom stave. Ako teda vidíte, vaše pôsobenie je 

aplikovateľné v dvoch smeroch — nie je jednoducho obmedzené len na planétu 

Nula. Toto je rozsiahly prvok pokroku, pretože hoci bolo predtým vaše konanie v 

pozitívnom stave pociťované, muselo byť najskôr pociťované cez preklad, pretože 

všetko na planéte Nula sa v pozitívnom stave podobá hieroglyfom. Kvôli tejto 

novej blízkosti je však teraz umožnený bezprostrednejší, a teda oveľa jasnejší 

preklad, ako nepochybne vieš.“ 

„Teraz teda existuje dvojaké vzájomné pôsobenie, Peter: medzi pozitívnym stavom 

a planétou Nula a medzi planétou Nula a pozitívnym stavom. Toto naznačuje, že 
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bol vybudovaný ohromný most, to znamená, že tí, ktorí sú na planéte Nula, už 

nemusia len jednoducho žiť svoj život a zomrieť a narodiť sa v pozitívnom stave, 

aby tam začali so svojou efektívnosťou.“ 

„Toto je ohromné vo svojich účinkoch, pretože teraz bol vybudovaný most — most 

tlmočenia. Toto jednoducho znamená, že zameranie — vo svetle celého procesu 

znovuzrodenia do pozitívneho stavu, ktorému sa budeme venovať neskôr v tomto 

roku — v skutočnosti bude alebo v podstate už teraz je hmatateľné a dostupné vám 

všetkým od Nového Zjavenia. Toto sa dnes ráno oznamuje priamo vám, aby ste 

vedeli, že na základe novej prostoty/jednoduchosti je Pánom Ježišom Kristom a 

voči Nemu/Nej umožnené nové uvedomenie, nové zameranie a nový prístup.“ 

„Predovšetkým, všetka tá zložitosť, ktorá obklopovala negatívny stav a na chvíľu 

obklopila aj vás všetkých, musela byť zredukovaná do zrozumiteľných pojmov. A 

keď sa to urobilo, a teda vybavilo, mohlo sa nastúpiť na novú cestu prostoty a 

správnosti.“  

„Opäť je dôležité zopakovať, že vo vašich vlastných životoch sa to bude 

prejavovať a rozvíjať osobným spôsobom, a preto špecifické a 

charakteristické črty prídu cez každého z vás. A bude veľmi dobré a nádherné a 

radostné dať ich dohromady a podeliť sa o ne s ostatnými, čo je skutočným cieľom 

vašich výborových schôdzí (Výbor vedúcich-správcov Nadácie Nového 

Zjavenia).“ 

„Takže je fajn vedieť, že forma schôdzí vášho výboru môže vytvárať akýsi dojem 

formálnosti, v podstate však skutočne slúži ako malé fórum sumárnej výmeny 

vašich vlastných osobností, a následnému oznámeniu všetkého, čo počas tej 

schôdze vyjde najavo, všetkým ostatným od Nového Zjavenia. Je dobré vedieť, že 

toto je novou funkciou tohto Výboru. A to je skutočne požehnaním a slúži to na 

potvrdenie toho, kde ste a na potvrdenie všetkej tej práce, ktorá bola do tohto 

momentu vykonaná.“ 

„Je teda ohromne radostné, že vám je teraz daný smer, ktorý je osobne váš, aby ste 

sa ho držali a aby ste ho zdieľali a aby ste videli, aké ohromné budú výsledky a 

následky.“ 

Peter: Mali by sme pokračovať v technike zrkadlenia? 

Pán Ježiš Kristus: „Nuž, ako vieš, Peter, teraz je úžasne zmodernizovaná. 

Zrkadlenie sa súbežne stáva reflexiou, preto som vás včera poprosil, aby ste 

používali zrkadlenie. A pretože sa teraz nachádzate v tomto novom bode, je 

dôležité vedieť, že teraz je všetko tak špecifické a tak jednoduché — vaše 

individuálne pôsobenie — že teraz môžete brať seba samých ako svoj vlastný 

bezpečnostný systém a pokračovať vo svojej vlastnej práci. Proces postupovania 

dopredu v zameriavaní sa na svoju vlastnú prácu, predstavujúc si v duchu seba 
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samého vo svojej vlastnej práci, zrkadliac seba samého v zrkadle, je teraz prvým 

výhonkom alebo prvým pokročením, vymykajúcim sa akejkoľvek predstave 

potreby zrkadlenia zameraného na negatívny stav. Čím viac prostoty vstupuje do 

vášho vedomia a celej vašej práce, tým menej si je negatívny stav vás a vašej práce 

vedomý.“ 

„Technika zrkadlenia je teda teraz sústredená na seba samého a na neustálu reflexiu 

seba samého a reflexiu svojej práce v službách Pána Ježiša Krista. Napríklad, kvôli 

tejto prostote — ako novému spôsobu života — je táto schôdza, táto interakcia 

medzi tebou, Peter, a Pánom Ježišom Kristom a to, čo sa tu odohralo, úplne mimo 

vedomia negatívneho stavu. Negatívny stav nemá absolútne žiadnej potuchy o tom, 

čo sa tu odohráva, alebo že sa vôbec niečo deje. V tomto ohľade je úroveň sofistiky 

taká, že je to negatívnemu stavu totálne neznáme alebo je to preň úplným 

tajomstvom.“ 

„Ešte raz, je to ako hieroglyfy, Peter; lenže v opačnom smere: Čokoľvek, čo sa 

stane tebe, alebo čokoľvek, čo sa stane v pozitívnom stave, je pre negatívny stav 

ako hieroglyfy. Keďže to členom negatívneho stavu nedáva žiadny zmysel, 

prehliadnu všetko, čo sa týka teba alebo pozitívneho stavu. A radostné je teraz na 

tom to, že váš vlastný bezpečnostný systém je teraz zabudovaný v procese 

vnútorného videnia seba samých vykonávajúcich svoju vlastnú individuálnu prácu. 

A toto je zosilnené prispením k osobnej práci iných a porovnávaním s osobnou 

prácou iných, čím sa buduje osobná práca skupiny. Ale pretože negatívny stav nie 

je schopný uchopiť a pochopiť veci prostoty, nová forma bezpečnosti je pre vás 

zabudovaná v tomto jednoduchom procese duchovnej vizualizácie. A toto 

predstavuje ohromné doplnenie o nové. Teraz ste všetci vyzvaní, aby ste v tomto 

pokračovali, aby ste pozorne počúvali a aby ste kvôli sebe samým prešli tu 

opísaným procesom, aby ste si tak pomohli naučiť sa novému uvedomeniu a cez 

toto nové uvedomenie si pomohli naučiť sa pokročiť k plnému uvedomeniu si 

skutočnosti, že na ceste, po ktorej teraz idete, je všetko charakterizované neustálym 

inovovaním a neustálymi novými informáciami. A aby boli pochopené nové 

informácie, je dôležité plne pochopiť minulosť. Smerodajné a najdôležitejšie je 

však to, že minulosť bude potom chápaná z hľadiska nových informácií, namiesto 

toho, aby boli nové informácie chápané z hľadiska minulosti. A toto je ohromné a 

vynikajúce, videné v ohromnom svetle z pozitívneho stavu.“ 

„Ďakujem ti za zaznamenanie a opätovné prepísanie týchto posolstiev, Peter, a 

ďakujem ti za tvoju snahu pochopiť. A ďakujem ti aj za pomoc pri šírení týchto 

informácií k ostatným, aby ostatní, ktorí toto správne pochopia a dostanú sa cez 

teba k týmto informáciám, mali príležitosť takto učiniť a mali tiež príležitosť 

pokračovať v dopĺňaní novými údajmi. To je zatiaľ všetko. Takže, prajem vám 

pekný deň.“  
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Doplnok 3A 
  

  

Moji drahí priatelia: 

Dostalo sa mi do pozornosti, že niektorí z vás majú značné ťažkosti s chápaním 

najnovších posolstiev od Pána Ježiša Krista. To platí najmä o našich priateľoch v 

zahraničí (anglicky nehovoriaci nasledovníci NZ). Pán Ježiš Kristus ma poprosil, 

aby som vám pomohol zjednodušeným usporiadaním týchto posolstiev do určitých 

bodov. Po prečítaní týchto bodov sa môžete vrátiť k pôvodnej verzii a tá vám bude 

jasnejšia. 

Pán Ježiš Kristus nám teda vysvetlil a poradil nasledovné: 

1. Charakter posunu, ktorý prebiehal počas mesiaca júna, tkvie vo fakte, že odteraz 

sú všetky veci zo zložitej a komplikovanej povahy redukované do veľmi 

jednoduchej a zvládnuteľnej povahy. Inými slovami, odteraz bude všetko oveľa 

jednoduchšie a oveľa zvládnuteľnejšie. Termín „jednoduché a zvládnuteľné“ má v 

podstate dva významy: 

a. do svojho sebaskúmania zahrnúť všetky aspekty svojho minulého a súčasného 

života, bez toho, aby sme niečo vynechali, čiže bez výnimiek či vylúčenia niečoho. 

Takýmto sebaskúmaním budujeme základ alebo získavame nástroj, ktorý nám 

pomôže odhaliť, kto sme, čiže odhaliť našu vlastnú pravú prirodzenosť (to 

znamená, že keď sme prišli na túto planétu, stratili sme svoje vedomé uvedomenie 

si toho, kto sme alebo aká bola naša pôvodná a pravá prirodzenosť pred 

inkarnovaním sa na planétu Nula). Ide teda o to, že sa musíme vrátiť k svojej 

pravej prirodzenosti, alebo že sa musíme vrátiť k tomu, čím sme skutočne boli, 

alebo čím sme za všetkými tými minulými vnúteniami negatívneho stavu, atď. A 

teraz, tento proces, proces návratu späť k našej vlastnej pravej prirodzenosti, 

ktorá bola zabudnutá a potlačená, bude hlavným ohniskom našich životov, 

kým budeme na tejto planéte. Toto posolstvo má ohromný význam. 

b. Byť jednoduchý tiež znamená byť ako malé dieťa, v zmysle absolútnej a 

bezpodmienečnej dôvery, viery a spoliehania sa na Pána Ježiša Krista v Jeho/Jej 

Pravej Novej Prirodzenosti a úplnej závislosti (čo je pravou nezávislosťou) od 

Neho/Nej. Len malé deti o ničom nepochybujú, ale bezpodmienečne prijímajú, čo 

im hovoria a/alebo vysvetľujú dospelí. 

2. My, ktorí čítame, prijímame a praktizujeme Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, 

sme prišli na tento svet — do ľudského života — ako dobrovoľníci. Pán Ježiš 

Kristus nás poprosil, aby sme sem prišli z veľmi špecifických dôvodov a s veľmi 

špecifickým poslaním. Toto poslanie sa aktualizuje — a my objavujeme pravdu o 

všetkých záležitostiach života a duchovnosti, ako aj o našej pravej prirodzenosti — 

prostredníctvom a pomocou Nového Zjavenia. Objavenie tohto faktu 
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prostredníctvom a pomocou Nového Zjavenia nám teraz dáva schopnosť riadiť sa 

svojou vlastnou pravou prirodzenosťou. Negatívny stav sa nám za každú cenu 

snažil zabrániť, aby sme objavili svoju pravú prirodzenosť. 

3. Pôvodne sme boli stvorení, alebo naša vlastná pravá prirodzenosť bola stvorená 

priamo Pánom Ježišom Kristom. Toto špecifické nové poznanie nás odteraz činí 

plne zodpovednými za objavenie podstaty a pravdy o našej pravej prirodzenosti. V 

nasledovnom kroku našich aktivít sa teda máme sústrediť na objavenie — bez 

vnútení negatívneho stavu — podstaty našej prirodzenosti. 

4. Naše inkarnovanie sa na planétu Nula a celý náš život na tejto planéte prebiehal 

za maximálneho vnucovania zo strany negatívneho stavu. Napriek tomu faktu sme 

však ako agenti pozitívneho stavu boli schopní nielen spríkladňovať ostatným 

ľuďom tu na planéte Nula, aké je to a čo je to byť pozitívny, ale hlavne, že aj pod 

vplyvom a za vnucovania negatívneho stavu sme ešte stále mohli prejsť procesom 

objavovania svojej prirodzenosti. 

5. V tomto momente jedinou cestou von z negatívneho stavu je riadenie sa svojou 

vlastnou pravou prirodzenosťou. Táto prirodzenosť je darom a nadelením a 

obdarením od Pána Ježiša Krista. Tento fakt je teda hlavnou charakteristikou tohto 

posunu, ktorý prebieha od 1. júna. Najdôležitejšou vlastnosťou tohto posunu je, že 

je veľmi jednoduchý. To znamená, že hlavným obsahom, zmyslom a faktorom 

tohto posunu je prosté uvedomenie si faktu, že potrebujeme objaviť a vrátiť sa k 

svojej vlastnej prirodzenosti v jej pôvodnom nadelení od Pána Ježiša Krista. 

Koniec koncov, musíme si skutočne spomenúť, že sme stratili pravú perspektívu 

toho, kto sme a prečo sme tu, až kým nám nebolo poskytnuté Nové Zjavenie. 

6. Aby sme negatívnemu stavu zabránili v rušení a zdržiavaní tohto 

monumentálneho posunu, tento posun musel zaujať formu jednoduchosti a formu 

nášho návratu k Absolútnej Pozitívnosti formou malých detí. Dôvodom je to, že 

negatívny stav samotnou svojou povahou nie je schopný chápať alebo porozumieť 

tomuto druhu jednoduchosti. Keby bol tento posun komplikovaný a spletitý, 

negatívny stav by ho nakazil a ovládol. 

7. Skôr, ako mohol byť tento posun iniciovaný, muselo dôjsť k určitému 

precedensu, k určitým príkladom a k určitým udalostiam, aby tento posun uviedli. 

Pre nás všetkých boli úplne neočakávané. Niektorí ľudia od Nového Zjavenia 

museli prejsť zdanlivo nepochopiteľnými útrapami, ťažkosťami a problémami, aby 

tomuto posunu pomohli prejaviť sa v našich životoch. Pán Ježiš Kristus nám dáva 

dva príklady, ktoré sa stali Markovi Keatingovi a Danovi Barbovi. Títo ľudia prešli 

trochu krutým obdobím, ale toto všetko sa úplne a kompletne napraví. 

8. Musíme si byť v tomto momente vedomí, že po okraji našej životnej cesty sa 

nachádza veľa pascí, ktoré tam nastražil negatívny stav. Tento posun môže byť 

hlboký a môže mať pre všetkých značné dôsledky len vtedy, keď dopad tohto 
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posunu bude stačiť na zmenu smeru súčasného nazerania agentov pozitívneho 

stavu na planéte Nula na svoje životy. Tento fakt si máme uvedomiť. To znamená, 

že odteraz sa máme pozerať na svoje životy z úplne inej perspektívy, z tej 

perspektívy, že sme priamym nadelením Pána Ježiša Krista. 

9. V tomto bode sa opäť zdôrazňuje a opakuje, že hlavnou a najdôležitejšou 

charakteristikou tohto posunu je cesta návratu. Táto cesta návratu pre nás 

pozostáva predovšetkým z nášho poznania a akceptovania faktu, že naša existencia 

tu nie je náhodná, že nie je ani nehoda a že nie je ani šťastná zhoda okolností. Tu 

nás Pán Ježiš Kristus ako agentov pozitívneho stavu prosí, aby sme boli plne 

zodpovední za to, aby sme zas a znova uznali ako nezvratný faktor svojho života, 

že nikto, v žiadnej pozícii, na žiadnom mieste neexistuje mimo Absolútneho 

Uvedomenia Pána Ježiša Krista. V tomto ohľade sa nám pripomína, že pred 

príchodom na planétu Nula sme boli poprosení, aby sme tu splnili určitú 

postupnosť poslania (to znamená, že naše poslanie tu pozostáva z určitej 

postupnosti — od jedného aspektu tohto poslania k druhému, atď.). Nemáme si 

teda vôbec myslieť, že nejaké udalosti nášho života sú nezávislé od vedomia Pána 

Ježiša Krista, a teda nezávislé od nášho poslania. 

10. V tomto bode je veľmi podstatné, aby sme uznali fakt, že nič z toho, čo sa nám 

teraz deje, nie je mimo našich poslaní. Posunom je odteraz to, že všetko v našom 

živote, nech je to čokoľvek, je a bude do najmenších podrobností integrálnou 

súčasťou nášho poslania. Pán Ježiš Kristus nás opätovne ubezpečuje, že je o nás vo 

zvýšenej miere postarané (viac než kedykoľvek predtým). 

11. V tomto bode sa nám pripomína, že existoval určitý súbor podmienok, s 

ktorými sme všetci súhlasili, keď sme prijali svoje poslanie. Vyhnúť sa týmto 

podmienkam, alebo nesúhlasiť s tým, aby sme vo svojom živote pokračovali s 

dodatočnými podmienkami, by bolo vyhnutím sa svojmu poslaniu. Pán Ježiš 

Kristus nás veľmi dôrazne prosí, aby sme všetci presunuli svoju pozornosť a 

zameranie a prístup na to, aby sme do popredia svojho vedomého uvedomenia 

zahrnuli fakt, že existovali zvláštne podmienky, za ktorých sme všetci súhlasili 

zúčastniť sa a pôsobiť, keď sme prijali svoje poslanie. Je veľmi dôležité, že sa 

to teraz pripomína. 

12. Aby všetci členovia Nového Zjavenia pokročili v procese zjednodušovania 

svojich aktivít či pôsobenia, nasledovaním svojej vlastnej intuície, a teda svojej 

vlastnej prirodzenosti, je dôležité, aby každý z nás individuálne uznal Absolútnu 

Lásku a dovolenie a vedenie, ktoré prichádzajú len od Pána Ježiša Krista. Toto 

vyhlásenie má nový význam. Keď si uvedomíme, čo to skutočne znamená, potom 

— aby sme prešli zvyškom svojho života na planéte Nula a aby sme postúpili do 

ďalšieho života — sa musia ďalej rozvinúť naše vlastné zdroje. 

13. Tento posun je teraz aktuálny preto, lebo negatívny stav úplne prevzal a nakazil 

všetky spôsoby prístupu k Pánovi Ježišovi Kristovi, k všetkým informáciám 
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prichádzajúcim z tej úrovne a k všetkým ostatným prostriedkom a spôsobom našej 

komunikácie, počas ktorej sme dostávali rady alebo informácie zvnútra (Preto boli 

niektorí z nás odrezaní od všetkých prostriedkov komunikácie a vchádzania 

dovnútra. Stalo sa to kvôli našej vlastnej ochrane, aby sme neboli oklamaní 

negatívnym stavom a aby sme nakoniec neboli zničení alebo aby sme neutrpeli 

ujmy). Jedinou cestou von z týchto trampôt a jediným spôsobom, ako účinne 

postupovať, s vierou, s Pravdou Nového Zjavenia, a hlavne v plnení si svojho 

poslania, je uvedomenie si faktu, že naše vlastné zdroje, ktoré sú v relatívnej 

podobe absolútnym nadelením od Pána Ježiša Krista, musia vystúpiť do popredia a 

zohrávať v našom živote hlavnú a väčšiu úlohu a rolu. (Zameranie sa na tento fakt 

nám teda umožní opätovne získať náš kontakt so svojím vnútrom a s členmi svojej 

duchovnej rodiny — ak to bude potrebné a nutné! Čiže, vedomým uznaním a 

prijatím faktu o svojej pravej prirodzenosti, ktorá bola stvorená priamo Pánom 

Ježišom Kristom, budeme môcť opäť získať svoj prístup k svojmu vnútru — bez 

akéhokoľvek rušenia zo strany negatívneho stavu.) 

14. Nový spôsob vykonávania vecí, ako dôležitý aspekt tohto posunu, tkvie vo 

zvýšenom sústredení sa na seba, čiže posun je ku každému jednotlivcovi, k svojmu 

vnútru ako k individualite pred Pánom Ježišom Kristom. Toto je v priamom 

protiklade s negatívnym stavom, pretože ako kondenzácia negatívneho stavu 

narastá a stupňuje sa, negatívny stav je schopný pôsobiť len početne a skupinovo. 

Pozitívny stav však má teraz bezpodmienečne individuálnu konotáciu. Takže, 

individuálne prínosy z hľadiska intuitívneho myslenia, z hľadiska individuálnych 

vzájomných vzťahov, a zameranie sa na toto, sa vo svojom výsledku a kombinácii 

zvyšuje. 

15. Zameraním a podstatou nášho bytia na planéte Nula odteraz ohromne 

prispejeme ako jednotlivci, a potom prenesením na skupinu. Toto je teraz aktuálne, 

pretože náš prechod z tejto planéty do duchovného sveta je — pokiaľ ide o 

splnenie si nášho poslania — individuálny a je to osobne medzi nami a Pánom 

Ježišom Kristom (to znamená, že spôsob, akým máme opustiť túto planétu, je 

integrálnou súčasťou nášho individuálneho poslania). Opäť si teda zopakujme, že 

tento posun v podstate predstavuje prechod a uznanie seba samých ako 

individualít pred Pánom Ježišom Kristom. A preto je veľmi dôležité zas a znova 

si uvedomovať, že sa nám nedeje nič, čo by nebolo dohodnuté pred naším 

príchodom na túto planétu. 

16. Je len veľmi, veľmi, veľmi málo tých z nás, ktorí si uvedomujú všetky pocity 

spojené s týmto posunom. Tí z nás, ktorí to teraz pocítili, prijali zodpovednosť 

niesť bremeno na svojich pleciach. To znamená, že pred svojím príchodom na 

planétu Nula si len málokto z nás zvolil, kvôli Pánovi Ježišovi Kristovi, ako aj 

kvôli nám samotným, prebrať túto zodpovednosť. Tí nemnohí z nás, ktorí 

dobrovoľne súhlasili s tým, že tento posun urýchlia a že sa na ňom zúčastnia, si to 

počas mnohých predošlých mesiacov odniesli tým, čo sa javí ako útrapy (ťažké 
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časy). V podstate to však bolo našou metódou podieľania sa na uľahčení a vyvolaní 

uvedomenia si tohto posunu. 

17. V tomto bode nás Pán Ježiš Kristus opätovne uisťuje, že tento posun sa v 

našich životoch začne prejavovať veľmi neočakávanými spôsobmi, vždy 

pokojne a vždy jemne... a veľmi jednoducho. Vďaka tomuto posunu budeme mať 

všetci príležitosť — najrozsiahlejším možným spôsobom, aký sme kedy predtým 

mali, napriek tomu však veľmi zjednodušeným a veľmi pokorným spôsobom — 

pokročiť vo svojom poslaní a vo svojom ďalšom kroku. Kvôli tomu nebude mať 

negatívny stav — vo svojom stave zvýšenej komplikovanosti — nijaké zdroje na 

interpretovanie tohto posunu, v dôsledku toho, že jeho schopnosť byť jednoduchý v 

skutočnosti a z pohľadu negatívneho stavu nie je vôbec žiadnou schopnosťou. Z 

pohľadu negatívneho stavu niet žiadneho posunu. Z pohľadu tých z nás, ktorí 

máme česť zúčastniť sa ho, je tento posun monumentálny. 

18. Pokiaľ ide o rozvíjanie tohto nového posunu v našej role a z našej strany, Pán 

Ježiš Kristus nás všetkých prosí, aby sme si pokojne a jednoducho zhodnotili svoje 

životy, aby sme porovnali, aké to bolo, s tým, aké je to teraz. Touto pokojnou a 

jemnou reflexiou patrične pripravíme postup stvárňovania nasledovného kroku 

tohto posunu. Následne sa budeme môcť zaoberať aj špecifikami. 

19. Teraz je tu nový, avšak veľmi monumentálny úvod k nasledovnému kroku. 

Tento posun a jeho krok možno opísať ako niečo, čo nás všetkých prevedie poza 

roh. Môžeme si to predstaviť ako výlet či cestu, ktorú sme podnikli do stredu alebo 

do hlbín planéty Nula. Postúpili sme tak ďaleko, ako sme mohli — (ako ďaleko 

môžeme ísť, je určené rozsahom, obsahom a svetlom nášho poslania) — a potom, 

ako sme dosiahli poznanie, ktoré je primerané a aplikovateľné na naše vlastné 

poslanie, otočili sme sa a teraz sa vraciame späť. Inými slovami, teraz sa 

vraciame k Pánovi Ježišovi Kristovi. Toto je pre nás všetkých najlepšia možná 

správa. 

20. V pozitívnom stave sa tento posun prejavuje nasledovným spôsobom: 

Dochádza tam k novému, ohromnému sústredeniu energie od Pána Ježiša Krista. 

Možno to ponímať ako niečo, čo má na všetkých v pozitívnom stave oslobodzujúci 

účinok. Všetko, čo sa odohráva v negatívnom stave a všetky jeho spolupôsobiace 

faktory, čo zahŕňa pôsobenie pseudo-tvorcov, pôsobenie ich agentov a poskokov a, 

samozrejme, pôsobenie a postavenie vlastných ľudí na planéte Nula, dosiahlo 

určitú úroveň a dostalo sa do určitého bodu. Inými slovami, negatívny stav 

dosiahol určitý bod a určitú úroveň svojich aktivít, čo umožňuje vyniesť na svetlo 

určité prvky alebo určité pozície (v ľudskej reči neexistujú žiadne lepšie pojmy, 

ktoré by boli schopné opísať, čo sa vlastne v pozitívnom stave deje) v pozitívnom 

stave prostredníctvom zmien uzákonených Pánom Ježišom Kristom. Charakter 

týchto zmien je taký, že už viac nezáleží na tom, čo sa odohráva v negatívnom 

stave — nie je to viac dôležité. Toto je oslobodzujúcim faktorom pozitívneho 
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stavu. Čo musíte pochopiť, je to, že Pán Ježiš Kristus zaviedol nové uzákonenie a 

nové svetlo, prostredníctvom ktorého boli všetci členovia pozitívneho stavu 

obdarení novou schopnosťou, ktorá bola do tohto okamihu pre nich nedostupná. 

Jednotlivosti tejto novej schopnosti nie sú ľudskými slovami opísateľné. 

21. Kvôli tomu, čo sa stalo v pozitívnom stave, máme teraz aj my určitú novú 

dispozíciu, ktorú len málokto z nás môže zistiť. Z toho dôvodu odmena za našu 

činnosť a proces odmeňovania a odplaty nadobúdajú ohromné rozmery. Toto sa 

uskutočňuje zjednodušovaním našej schopnosti konať a našej schopnosti hrať si 

svoju rolu na planéte Nula. To platí len pre tých z nás, ktorí sa rozhodli zúčastniť 

sa tohto posunu. Kvôli tomuto faktu tu existuje ohromná uľahčujúca láska a 

energia, ktorá nám je teraz všetkým viac a viac k dispozícii. To znamená, že teraz 

je a bude všade cítiť pozitívny účinok a pozitívny dosah Pána Ježiša Krista. 

22. Máme zjednodušovať svoje pôsobenie v oblasti svojich povinností, spojených s 

Novým Zjavením Pána Ježiša Krista a s iným. V tomto momente všetky povinnosti 

spadajú v podstate do tej istej kategórie. To znamená, že prebieha proces 

unifikácie. Aby sme urobili prvé kroky v tomto novom kroku krokov, pri 

zjednodušovaní špecifík nášho života sa nám poskytuje nový prístup. Zmysel tohto 

je nasledovný: Pán Ježiš Kristus nás všetkých prosí, aby sme podnikli proces 

podrobného skúmania. Týmto skrutíniom preskúmame všetko ohľadom spôsobov 

správania, spôsobov myslenia, spôsobov cítenia, spôsobov chcenia, spôsobov 

konania, atď., v porovnaní s tým, ako ponímame nové, čo odteraz vchádza do 

našich životov. Máme porovnať všetko staré so všetkým novým a pomocou tohto 

procesu môžeme začať prechádzať celým procesom a sériou aktualizovania svojho 

života. Tým, že urobíme vedomý a aktuálny krok, aby sme si vedome a pozorne 

prezreli každý aspekt svojho života, porovnajúc ho potom čo najpresnejšie s týmito 

novými informáciami, môžeme začať vidieť schému svojho pokroku, ku ktorému 

došlo v našich životoch. Tým, že to urobíme, môžeme sa dostať do veľmi dobrej 

pozície, v ktorej budeme môcť veľmi pozorne pristupovať k tomuto novému kroku. 

23. Vyššie uvedený krok bude účinný, pretože budeme schopní uvidieť, čo je úplne 

nové, a to potom budeme môcť konfrontovať s tým, čo je staré. Viac ohľadom 

toho, ako to robiť, príde každému z nás osobne. A hoci sa to považuje za 

podrobné skúmanie nášho života, je to v skutočnosti uvedomenie si toho, ako 

momentálne žijeme. Táto veľmi jednoduchá činnosť je teraz dôležitá, pretože, 

opäť, nesie v sebe veľa možností, ako pomôcť ostatným absolvovať prechodné 

štádium. 

24. Vďaka Novému Zjaveniu máme vedomie a česť uvedomiť si svoju odlišnosť 

od iných ľudí, vďaka priamemu nadeleniu od Pána Ježiša Krista. Nové Zjavenie 

Pána Ježiša Krista teraz samotnou svojou povahou a usporiadaním a smerovaním z 

vnútra von umožňuje hmatateľné chápanie infúzie prirodzenosti Absolútna do 

našich vlastných životov. To znamená, že vďaka tomuto Novému Zjaveniu je 
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MOŽNÉ letmo zahliadnuť Absolútno, a preto je tiež možné hmatateľnejšie 

pochopiť, čo to znamená byť Absolútny. Toto je možné faktorom nazerania na 

všetko a na Prirodzenosť Pána Ježiša Krista, na planétu Nula, na celé ľudstvo a na 

to, kde sme a ako Ho/Ju poníma ľudstvo — nie tak, ako to robí ľudská črieda, ale v 

opačnom smere, späť na toto všetko z pozície pozitívneho stavu a Nového 

Zjavenia. Musíme si byť vedomí, že to, ako sa to prejaví a ako sa tento krok 

uskutoční v našich životoch, k nám príde v intuitívnej forme, veľmi, veľmi, veľmi 

jemne. 

25. Vzdialenosť v čase a priestore sa stále viac a viac zmenšuje. Toto činí veľmi 

aktuálnym nové uplatnenie charakteru nášho poslania, pretože zmysel času sa 

zmenšuje objektívne aj subjektívne. To, samozrejme, znamená, že sa blíži koniec. 

V našich pojmoch je však ťažké pochopiť, čo to znamená... koniec sa blíži. Je to 

skôr postoj a stanovisko, než zjavenie sa určitého času a priestoru. Inými slovami, 

nachádzame sa, pre planétu Nula, v poslednom cykle uplatnenia, čiže nachádzame 

sa v poslednej fáze nášho účinného správania, postoja, konania atď., za účelom 

pomoci všetkým ostatným a za účelom splnenia si tak nášho poslania, ako aj 

poslania celej planéty Nula. 

26. Čo je dôležité a čo sa od nás žiada, je to, aby sme si v nasledujúcom kroku 

uvedomili a aby sme popremýšľali o tom, ako sa my všetci, svojím konkrétnym a 

jedinečným, spôsobom hodíme k Novému Zjaveniu. Len čo budeme mať 

príležitosť popremýšľať o tom a poňať, čo je nám tu v týchto posolstvách 

poskytované, každému z nás bude prezentované niečo nové. Toto bude môcť 

nahradiť naše minulé uvedomenie. A to bude ohromne účinný nástroj. Táto 

záležitosť teraz nie je opísaná vo svojej úplnosti, pretože pre každého jedného z nás 

je veľmi špecifická a individuálna. Nemožno ju zovšeobecňovať. V tomto ohľade 

sme sami zodpovední a povinní, aby sme sami zo svojho vnútra zistili, ako to 

robiť. Toto bude novým priamym nadaním každého z nás od Pána Ježiša Krista. 

Toto nadanie je svojím obsahom, cieľom a účelom vo svojej povahe nevyhnutne a 

výslovne individuálne. V tomto bode Pán Ježiš Kristus naznačuje, že všetky tieto 

veci sa zdajú byť v súčasnosti nehmatateľné (je ťažké pochopiť, čo to presne 

znamená) a takmer nesprávne. Začnú sa však prejavovať v našom konkrétnom 

každodennom živote, ak budeme ochotní takto postupovať. 

27. V tomto bode sa Pán Ježiš Kristus obracia zvlášť na mňa — na Petra. Toto sa 

týka TNR nadácie [predtým TMH nadácie. „TMH“ znamená „The Most High“ 

(„Najvyšší“ – pozn. prekl.) a „TNR“ znamená „The New Revelation“ („Nové 

Zjavenie“ – pozn. prekl.)]. Tu sme varovaní, že existuje nebezpečenstvo, že bez 

toho, aby si to niekto uvedomoval, táto nadácia sa môže potenciálne zmeniť na 

nejakú cirkev, sektu, kult, náboženstvo, alebo štruktúrovanú organizáciu. Máme 

byť neustále na stráži, aby sa to nikdy nestalo, pretože zámerom tejto nadácie, ako 

aj Nového Zjavenia nikdy nebolo a naveky nikdy nebude, aby sa stali cirkvou atď. 
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28. Na planéte Nula sú určité bytosti, ktoré si až do tohto časového okamihu 

neuvedomovali svoje poslanie. Ich poslanie mohlo byť aktivované len odohraním 

sa týchto udalostí či tohto pokročenia (opísaných v týchto nových posolstvách). V 

tomto okamihu títo ľudia vystúpia do popredia. Sú ale aj iní, ktorí nevystúpia do 

popredia, pretože ich poslaním je byť tým, kým sú a byť takí, akí sú, kvôli 

naplneniu svojho poslania. Boli by sme veľmi prekvapení, keby sme vedeli, kto sú 

niektoré z týchto bytostí. Niektorí z týchto ľudí sa dostanú k Novému Zjaveniu ešte 

počas svojho pobytu na tejto planéte, a niektorí nie. 

29. Teraz existuje všetko zahrnujúci pohľad na všetky udalosti a na všetko ostatné. 

Tento zahŕňa pojem techniky zrkadlenia, ktorú sme používali do tohto momentu. 

Táto technika poslúžila a uzavrela svoj kolobeh. Poskytla nám vedomie a 

pochopenie a kompletný pohľad na to, ako negatívny stav funguje a interaguje. A 

teraz je nevyhnutné a odporúča sa, aby sme posunuli svoje životy do novej pozície. 

Zrkadlenie sa súčasne stáva reflexiou seba samých, svojej vlastnej práce, ako aj 

naším vlastným bezpečnostným systémom. Inými slovami, zrkadlenie bude od 

tohto momentu znamenať proces postupovania vpred sústredením sa na svoju 

vlastnú prácu, vnútorne si zobrazujúc seba samých vo svojej vlastnej práci, 

odrážajúc v zrkadle seba samých — svoju pravú a skutočnú prirodzenosť ako 

priame nadelenie od Pána Ježiša Krista — ako agentov pozitívneho stavu. 

Sústredením sa na tieto fakty, na to, kto sme a na svoje poslanie, zrkadliac a 

odrážajúc to v pozitívnom zmysle, prekoná sa predošlé ponímanie zrkadlenia, ktoré 

sme praktizovali do tejto chvíle. 

Táto nová metóda zrkadlenia funguje aj ako bezpečnostné zariadenie proti 

negatívnemu stavu. Čím viac sa sústredíme na svoje pravé ja, na svoju pravú 

prirodzenosť a na svoje poslanie, na to, kto sme a prečo sme tu, tým menej si nás 

negatívny stav bude uvedomovať. Jednoduchosť tohto procesu, pri jeho prenikaní 

do nášho vedomia, znemožňuje negatívnemu stavu, aby nám a s nami niečo urobil. 

Technika zrkadlenia sa teda teraz sústreďuje na nás samých a na našu neustálu 

reflexiu seba samých a svojej práce v službách Pána Ježiša Krista. Toto zahrnuje 

naše vedomé uvedomenie si a reflexiu v zrkadle tej skutočnosti, že čokoľvek 

robíme alebo zažívame, bez ohľadu na to, čo to je alebo aké je to nedôležité, je 

službou Pánovi Ježišovi Kristovi a je súčasťou nášho poslania od Neho/Nej — 

jednoducho takto. A o toto všetko vlastne pri jednoduchosti ide. 

30. Nová forma bezpečnosti je teda pre nás obsiahnutá v tomto jednoduchom 

procese vnútorného zobrazovania pomocou zrkadiel. Tento proces vizualizácie 

zahrnuje aj podrobné skúmanie našej minulosti. Správne chápanie svojej minulosti 

(od okamihu svojho narodenia na planéte Nula až doteraz) a reflexia alebo 

zrkadlenie toho sebe samým sa stane predchodcom alebo malým cvičením pre 

život v pravom pozitívnom stave, pred naším skutočným odchodom z tohto života 

do pravého života. Toto bude mať pre nás ohromný pozitívny dôsledok a prínos. Je 

to tiež účinný spôsob, ako zosobniť svoj život. Pomôže nám to tiež vidieť novým 
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spôsobom, ako nás naše schopnosti dostanú do lepšej pozície ohľadom uvedomenia 

si a pochopenia toho, čo je potrebné urobiť a aké voľby potrebujeme vykonať. 

31. Pretože spočiatku len máloktorí z nás budú chápať, ako a akým spôsobom 

postupovať, naším prínosom pre ostatných na planéte Nula bude to, že ich budeme 

ohľaduplne selektívne informovať a selektívne im komentovať a pomáhať im 

prostredníctvom hovoreného slova ohľadom všetkých záležitostí, zjavených v 

týchto posolstvách. Takým konaním budeme vo svojich vlastných životoch oveľa 

efektívnejší, a tým budeme ostatným príkladom. Toto je účinnejší nástroj, než aký 

sme kedy mali predtým. Keďže ide o to, že toto je individuálna a sebareflexívna 

práca — teda dávanie príkladu iným tým, ako konáme a ako pracujeme vo svojom 

vlastnom, osobnom živote — predstavuje to zosobnenie.  

Každý jedinec má teda teraz zodpovednosť za zosobnenie svojho života, 

zosobnenie svojho procesu podrobného skúmania, rozvoja a vykonávania volieb 

pod vedením Pána Ježiša Krista podľa svojich vlastných charakteristických čŕt, 

svojich vlastných vlastností, svojho nadania atď. Týmto procesom — a to je veľmi 

dôležité — teraz napomáhame záležitosti na planéte Nula, ako aj v pozitívnom 

stave. Odteraz je teda naše pôsobenie vo svojej aplikácii dvojaké. Neobmedzuje sa 

už viac len na planétu Nula. Inými slovami, stali sme sa pre pozitívny stav 

prekladateľmi toho, čo sa odohráva na planéte Nula; teraz sme však aj pre planétu 

Nula prekladateľmi toho, čo sa odohráva v pozitívnom stave. Toto vzájomné 

pôsobenie je teraz dvojaké — medzi pozitívnym stavom a planétou Nula, a medzi 

planétou Nula a pozitívnym stavom. Tento fakt naznačuje, že medzi pozitívnym 

stavom a planétou Nula a medzi planétou Nula a pozitívnym stavom bol cez nás 

vybudovaný ohromný most. Toto jednoducho znamená, že nám všetkým od 

Nového Zjavenia v skutočnosti bude alebo v skutočnosti už teraz je zjavené a 

dostupné sústredenie sa na celý proces ohľadom znovuzrodenia sa do pozitívneho 

stavu — o ktorom budeme hovoriť neskôr v tomto roku. 

32. Opäť, je dôležité zopakovať, že toto všetko sa prejaví a rozvinie v našich 

vlastných životoch osobným spôsobom. Preto špecifické prvky a charakteristické 

črty tohto všetkého prídu cez každého z nás osobne a individuálne, pri vchádzaní 

dovnútra a následnom zdieľaní tohto so všetkými ostatnými počas našich 

stretnutí a počas akéhokoľvek druhu našej komunikácie. Na záver sme všetci 

vyzvaní, aby sme pokračovali v tomto procese sebaskúmania a v tom, čo bolo 

naznačené v týchto posolstvách, aby sme si tak pomohli naučiť sa novému 

uvedomeniu a prostredníctvom tohto nového uvedomenia si pomohli naučiť sa 

pokročiť k plnému uvedomeniu si faktu, že na ceste, po ktorej teraz ideme, je 

všetko charakterizované neustálym inovovaním a neustálymi novými 

informáciami. V tomto ohľade je dôležité plne pochopiť minulosť, aby sme 

pochopili tieto nové informácie. Dôležité je tu uvedomiť si, že minulosť bude 

chápaná z hľadiska nových informácií, namiesto toho, aby boli nové informácie 

chápané z hľadiska minulosti. 
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Nuž, toto sú body, ktoré sú v podstate obsiahnuté v posolstvách doplnkov, ktoré 

som vám poslal predtým. Dúfam, že spôsob, akým sú vám v tejto forme 

prezentované, vám pomôže získať lepšie pochopenie toho, čo je obsiahnuté v 

pôvodných posolstvách. Preto, len čo tento list starostlivo prečítate, a keď si ho 

prečítate niekoľkokrát, vráťte sa k pôvodným posolstvám a uvidíte, že vám to bude 

dávať dokonalý zmysel. 
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Doplnok 4 
 

 

25. júla 1993 

 

 

Tohto dňa, skoro ráno, počas mojej pravidelnej komunikácie s Pánom Ježišom 

Kristom, ma Pán Ježiš Kristus poprosil, aby som vám všetkým, ktorí kvôli princípu 

čítate a bezpodmienečne prijímate a praktizujete Jeho/Jej Nové Zjavenie, oznámil 

nasledovné stručné posolstvo: 

„Charakter posunu, o ktorom ste boli nedávno informovaní, umožňuje a vyžaduje 

si doplnenie Novej Modlitby Pána Ježiša Krista, zjavenej v Novom Zjavení Pána 

Ježiša Krista, o nasledovný malý, napriek tomu však veľmi významný dodatok. Ak 

si tak zvolíte svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou, môžete, pokiaľ si tak 

želáte, k jej obsahu pridať týchto pár slov (pridané slová budú vytlačené hrubou 

kurzívou):“ 

„Náš Pán Ježiš Kristus v nebi, na zemi, v mori, v Zóne Vymiestnenia, 

na planéte Nula a v našej jednej zjednotenej sentientnej mysli. V 

čistote svojho srdca, s pozitívnym a dobrým úmyslom, svätíme Tvoju 

Prirodzenosť ako Absolútne Svätú a Pozitívnu. Tvoja Láska a 

Múdrosť, Dobro a Pravda a Pozitívne Skutky a Viera príďte a buďte 

ustanovené natrvalo vo všetkých aspektoch nášho života. Tvoja vôľa 

buď vykonávaná všade v bytí a existencii a v Zóne Vymiestnenia a na 

planéte Nula a v našom živote, ako je vždy vykonávaná v nebi. Daj 

nám v tento deň všetko nutné zaopatrenie pre náš každodenný život v 

súlade s prirodzenosťou pozitívneho stavu. A odpusť nám naše 

problémy a nedostatky, ako my odpúšťame problémy a nedostatky 

iných. A nenechaj nás uviesť sa do žiadneho pokušenia, ale zbav nás 

príťažlivosti ku a stotožnenia sa so zlami a lžami negatívneho stavu. 

Lebo Tvoja je sláva i moc i kráľovstvo i všetko ostatné, navždy, do 

večnosti. Amen.“ 

(Kvôli závažnému duchovnému súvzťažnému významu slov tejto 

modlitby je tu uvedený aj jej originálny anglický text – pozn. prekl.) 

„Our Lord Jesus Christ in heaven, on earth, in the sea, in the Zone of 

Displacement, on planet Zero and in our one integrated sentient 

mind. In purity of our heart, with positive and good intent, we hallow 

Your Nature as Absolutely Holy and Positive. Your Love and 

Wisdom, Good and Truth and Positive Works and Faith come and be 

established permanently in all aspects of our life. Your will be done 

everywhere in being and existence and in the Zone of Displacement 
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and on planet Zero and in our life, as it has always been done in 

heaven. Give us this day all necessary provisions for our daily life in 

accordance with the nature of the positive state. And forgive us our 

problems and shortcomings, as we forgive the problems and 

shortcomings of others. And let us not lead ourselves into any 

temptation, but deliver us from the attraction to and identity with evils 

and falsities of the negative state. For Yours is the glory and the power 

and the kingdom and everything else forever, to eternity. Amen.” 

„Nuž, vy všetci, ktorí ste prijali a ktorí ste sa stotožnili s faktom, že vaša 

prirodzenosť bola stvorená priamo Pánom Ježišom Kristom, ako Jeho/Jej 

nadelenie, venovanie a dar — ako bolo zjavené v najnovšom posolstve, ktoré vám 

bolo poskytnuté — môžete začať zahŕňať túto konkrétnu formuláciu tejto Modlitby 

do procesu svojho každodenného vchádzania dovnútra. Buďte si, prosím, vedomí, 

že táto jemná modifikácia tejto Modlitby je aplikovateľná len a len na tých z vás, 

ktorí plne, bezpodmienečne a bez akýchkoľvek výhrad prijali a praktizujú Nové 

Zjavenie ako pravé Slovo Pána Ježiša Krista a ktorí dodržiavajú nové postupy, 

ktoré boli zjavené v najnovšom posolstve. Význam a dôležitosť tohto oznámenia sa 

vám ozrejmí, keď budete praktizovať vaše každodenné vchádzanie dovnútra a keď 

si budete v zrkadlách odrážať svoju pravú, skutočnú a pôvodnú prirodzenosť, bez 

vnútení negatívneho stavu. Pamätajte, prosím, že všetko je teraz 

individualizované a zosobnené.“ 

A to je všetko, čo vám mám dať na vaše zváženie a realizáciu — ak si tak zvolíte 

svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou. Majte sa fajn. 
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Doplnok 5 
 

 

1. augusta 1993, veľmi skoro ráno, počas mojej každodennej komunikácie s Pánom 

Ježišom Kristom, ma Pán Ježiš Kristus poprosil, aby som oznámil nasledovné 

posolstvo všetkým, ktorí čítajú, prijímajú a praktizujú Jeho/Jej Nové Zjavenie na 

každodennom základe, v záujme princípu, pretože je to pravá a nefalšovaná Pravda 

a Slovo Pána Ježiša Krista: 

„Ako ste boli informovaní v posolstve, ktoré vám bolo poskytnuté počas našej 

interakcie 1. a 2. júla 1993, ,všetky formy spoliehania sa na Pána Ježiša Krista v 

podobe vedenia či informácií, alebo čohokoľvek, čo môžete mať, teraz úplne 

prevzal negatívny stav.‘ Tento fakt naznačuje, že proces vchádzania dovnútra 

prostriedkami a spôsobmi, ktoré praktizujete až do tohto okamihu, je potrebné 

modifikovať, aby ste sa v tomto ohľade vyhli vnúteniam a zasahovaniu 

negatívneho stavu.“  

„Pre tých z vás, ktorí prečítali Nové Zjavenie najmenej trikrát a ďalej ho čítajú na 

každodennom základe a ktorí bezpodmienečne prijímajú jeho obsah ako pravé 

Slovo Pána Ježiša Krista a snažia sa zo všetkých síl praktizovať všetky jeho 

princípy vo svojom každodennom živote — a len pre tých z vás — je poskytnutý 

nasledovný príklad, ako v tomto ohľade postupovať. Buďte si, prosím, vedomí, že 

je to len vzor, len príklad štylizácie, ktorú sa vám doporučuje používať.“  

„To znamená, že tieto slová môžete modifikovať takým spôsobom a štýlom, ktorý 

čo najviac vyhovuje vašim individuálnym potrebám. Keď budete k tejto rade 

pristupovať s otvorenou mysľou a srdcom a keď ju prijmete svojou vlastnou 

slobodnou vôľou a voľbou, Pán Ježiš Kristus vás bude individuálne inšpirovať 

ohľadom typu slov, ktoré budete používať vo svojom vlastnom, zosobnenom 

postupe. Alebo, ak si želáte, môžete použiť presnú štylizáciu a postup opísaný 

nižšie.“ 

„Úplne prvým krokom v tomto ohľade je — pred navodením stavu vášho 

zvnútornenia — vedome a potichu, alebo nahlas (podľa toho, čo uprednostňujete a 

čo je pre váš vlastný spôsob komunikácie najžiadúcejšie a najvhodnejšie), vysloviť 

Novú Modlitbu Pána Ježiša Krista v jej úplnej podobe, ktorá vám bola zjavená v 

Petrovom liste z 25. júla 1993, ktorý vám bol poslaný poštou ešte v ten istý deň. 

Len čo si túto modlitbu poviete v popredí svojho vedomého uvedomenia, môžete 

vedome hovoriť niečo takéto:“ 

„Svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou plne uznávam a 

prijímam fakt, že som Tvoj pokorný služobník, nasledovník, 

agent, predĺženie a proces a že som s Tvojou pomocou veľmi 

aktívny a úspešný praktikant Tvojho Nového Zjavenia. Som 
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Tvoje priame nadelenie, dar a obdarenie. Moja pôvodná 

prirodzenosť bola stvorená priamo Tebou z Teba.  

Svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou som dobrovoľne 

súhlasil s prijatím úlohy a poslania od Teba — prísť na planétu 

Nula, do ľudského života, ľudských podmienok a ľudského tela za 

účelom zažitia a manifestácie života agenta pozitívneho stavu v 

negatívnom stave a v typickom ľudskom živote. Plne uznávam a 

prijímam fakt, že všetky udalosti môjho života sa mi dejú, do 

najmenších podrobností, z Tvojej vôle a dovolenia a že nie je v 

mojom živote nič, čo by bolo mimo Tvojho uvedomenia, alebo 

mimo môjho súhlasu zúčastniť sa toho.  

Keď som prijal svoje poslanie, súhlasil som tiež plne a 

jednoznačne s prijatím všetkých špecifických podmienok, za 

akých budem pôsobiť a ktorých sa budem zúčastňovať. Uznávam 

sa pred Tebou, môj Pán Ježiš Kristus, za jedinečného jedinca.  

S tvojou pomocou a podporou sa vraciam späť k svojej pravej, 

skutočnej prirodzenosti, ktorá pochádza z Tvojej Absolútnej 

Prirodzenosti — BEZ AKÝCHKOĽVEK VNÚTENÍ NEGATÍV-

NEHO STAVU — a tak sa vraciam k Tebe. Plne seba samého ako 

takéhoto akceptujem a prijímam všetky tieto fakty ako malé 

dieťa, vo všetkej pokore, poníženosti a skromnosti, s 

bezpodmienečnou dôverou, vierou a spoliehaním sa na Teba a na 

tieto fakty. S Tvojou pomocou a podporou sa teda vraciam k Tebe 

formou malého dieťaťa.  

Preto si volím zjednodušenie svojho života vo všetkých jeho 

aspektoch a učinenie všetkého zvládnuteľnejším a jednoduchším. 

Vizualizujem si, zobrazujem si, vnímam, predstavujem si, myslím, 

cítim a zrkadlím si seba samého vo svojom pôvodnom nadelení od 

Teba, vo svojej skutočnej pravej prirodzenosti, bez akýchkoľvek 

vnútení negatívneho stavu.  

Týmto aktom prijatia seba samého vo svojej pravej prirodzenosti, 

bez vnútení negatívneho stavu, som zabezpečený a chránený pred 

nástrahami negatívneho stavu alebo pred jeho vnúteniami v 

akejkoľvek forme, podobe, prejave a stave.  

Som Ti hlboko a nesmierne vďačný a hlboko oceňujem, môj Pán 

Ježiš Kristus, že mi dávaš vznešenú a privilegovanú príležitosť 

byť na tejto planéte Nula v ľudskom živote k Tvojím službám a že 

ma teraz vraciaš späť na cestu návratu k mojej pravej 

prirodzenosti, ktorá pramení z Tvojej Absolútnej Prirodzenosti, 
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čím sa vraciam k Tebe. Milujem Ťa bezpodmienečne, 

s múdrosťou, z celého svojho ,ja som‘.“ 

„Počas vášho každodenného vchádzania dovnútra môžu byť použité tieto alebo 

podobné slová. Po vedomom vyjadrení týchto slov môžete pokračovať 

vizualizovaním alebo predstavovaním si seba samého (a tí z vás, ktorým chýba táto 

schopnosť vizualizácie a imaginácie to môžu robiť myslením a/alebo cítením seba 

samých), že ste na vrchole svojej duchovnej hory a — ak máte prístup — že 

následne idete na svoju domovskú bázu, kde môžete robiť čokoľvek, o čom si 

myslíte, že to potrebujete urobiť, a kde môžete komunikovať s Pánom Ježišom 

Kristom a interagovať s členmi svojej pravej duchovnej rodiny a/alebo s 

kýmkoľvek, s kým potrebujete komunikovať.“ 

A to je všetko, čo vám mám, moji najdrahší Priatelia, oznámiť — zatiaľ... 

každopádne. 
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Doplnok 6 
 

 

7. augusta 1993, veľmi skoro ráno, počas mojej komunikácie a interakcie s Pánom 

Ježišom Kristom, ma Pán Ježiš Kristus poprosil, aby som so všetkými, ktorí kvôli 

princípu čítajú, prijímajú a praktizujú Jeho/Jej Nové Zjavenie, zdieľal nasledovné 

dôležité informácie a objasnenia: 

„Dnes ráno si prediskutujeme tri body: 1. Nedávno ste dostali radu, aby ste k Novej 

Modlitbe Pána Ježiša Krista pridali určité slová. Táto rada vám nebola daná 

náhodou. Ohľadom týchto pridaných slov je potrebné sformulovať určité stručné 

vysvetlenie. Ako ste si z formulácie tejto Modlitby všimli, z jej obsahu nebolo 

vynechané ani jediné slovo. Všetko zostáva rovnaké, až nato, že k nej bolo čosi 

pridané. Nemožno to teda klasifikovať ako zmenu či nahradenie, ale ako pridanie, 

alebo ešte lepšie ako skompletizovanie. Teraz je táto modlitba skompletizovaná 

tak, ako má byť. Do tejto chvíle, než vám bolo odporučené pridať tie slová, bola 

situácia s planétou Nula a s tými z vás, ktorí sú tesne spojení s Novým Zjavením, 

taká, že nedovoľovala zahrnutie týchto slov do uvedenej Modlitby. Po prvé, 

planéta Nula nebola v poslednej fáze svojho poslania. Preto nemohol byť pozitívny 

stav privedený do najväčšej možnej blízkosti jej sféry a negatívny stav vo 

všeobecnosti a v jeho celistvosti nemohol byť úplne obkolesený pozitívnym 

stavom. Takže, než mohlo dôjsť k tomuto skompletizovaniu, bolo nevyhnutné 

umožniť planéte Nula a negatívnemu stavu vo všeobecnosti zotrvať v dojme, že je 

nezávislý od vplyvu pozitívneho stavu a že Pán Ježiš Kristus nezasahuje do jeho 

aktivít, ale že je prítomný len v schopnosti každého voliť si a meniť sa.“ 

„Po druhé, vy od Nového Zjavenia ste stále pokračovali vo svojom poslaní smerom 

— ktorý bol symbolicky opísaný v posolstve z 1. – 2. júla 1993 — do stredu 

planéty Nula, bez toho, aby ste, takpovediac, zahli za roh, a bez toho, aby ste sa 

vydali na svoju dôležitú cestu návratu.“ 

„Ako však viete, s týmto novým, najmonumentálnejším posunom sa situácia tak s 

planétou Nula, ako aj s každým jedným z vás osobne od základu zmenila. Planéta 

Nula celkove vstúpila do poslednej fázy svojho poslania a vy ste zahli za roh a 

teraz sa vraciate späť domov k Pánovi Ježišovi Kristovi a k svojej pravej, pôvodnej 

prirodzenosti a svojmu nadeleniu, daru a obdareniu od Pána Ježiša Krista. Kvôli 

tomu faktu mohla byť formulácia Novej Modlitby Pána Ježiša Krista 

skompletizovaná.“ 

„Rozveďme si zmysel týchto pridaných slov. V neúplnej verzii tejto Modlitby, v jej 

úvodných slovách, nebola ani planéta Nula zvlášť, a ani vy osobne zahrnutí. Slová 

„na planéte Nula a v našej jednej zjednotenej sentientnej mysli“ boli teda zámerne 

vynechané. Prítomnosť Pána Ježiša Krista na planéte Nula a vo vás osobne sa 

predpokladala všeobecne, ale nie špecificky a osobitne. Pokiaľ ste postupovali do 
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stredu planéty Nula, a teda v určitom zmysle preč od pozitívneho stavu, 

postupovali ste preč od stavu zjednotenia alebo v skutočnosti preč od svojej pravej 

prirodzenosti. Za týchto okolností nemohli byť použité slová „a v našej jednej 

zjednotenej sentientnej mysli.“ A pretože vaše poslanie je integrálne spojené s 

celkovým poslaním planéty Nula, nemohli byť použité ani slová „na planéte Nula.“ 

S týmto monumentálnym posunom sa však všetko ohľadom planéty Nula a 

ohľadom vášho poslania na nej blíži k svojmu koncu. Vy ste sa vydali na svoju 

spiatočnú cestu k svojej pravej prirodzenosti, čiže k stavu zjednotenia — ktorý je 

pozitívnym stavom alebo vašou domovskou bázou. Kvôli charakteru vašej 

spiatočnej cesty a pretože planéta Nula vstúpila do svojej poslednej fázy ilustrácie 

a manifestácie toho, čo by sa nemalo voliť, prítomnosť Pána Ježiša Krista na nej a 

vo vás sa stala veľmi špecifickou a veľmi bezprostrednou. Preto pre vás, ktorým 

Pán Ježiš Kristus pridelil zvláštnu rolu, týkajúcu sa osudu planéty Nula, je dôležité 

uznať, že sa na planéte Nula, a zvlášť vo vás, v stave zjednotenia vašej sentientnej 

mysle a v naplnení osudu planéty Nula, plne a kompletne prejavuje prítomnosť 

Pána Ježiša Krista.“ 

„Táto situácia a vaša cesta návratu k Pánovi Ježišovi Kristovi, a teda k vašej pravej 

prirodzenosti, si vyžaduje, aby ste boli spojení so všetkými úrovňami pozitívneho 

stavu, a obzvlášť a hlavne so všetkými úrovňami Absolútnej Prirodzenosti Pána 

Ježiša Krista. Pokiaľ ste cestovali do stredu planéty Nula, preč od svojej pravej 

prirodzenosti, vaše spojenie s pozitívnym stavom, a hlavne s Pánom Ježišom 

Kristom, bolo cez intermediárny svet s Absolútnou Vnútornou/Prostrednou 

Mysľou Pána Ježiša Krista. Preto boli v tejto Modlitbe použité len slová „dobro a 

pravda.“ Tieto slová súvzťažia s týmito dvoma faktormi.“ 

„Aby ste však na svojej ceste späť k Pánovi Ježišovi Kristovi a k svojej pravej, 

skutočnej prirodzenosti uspeli — bez vnútení negatívneho stavu a bez pascí 

negatívneho stavu, nastražených pseudo-tvorcami a ich prisluhovačmi po okraji 

cesty, po ktorej idete, potrebujete poprosiť alebo evokovať svojou vlastnou 

slobodnou vôľou a voľbou princíp spojitosti so všetkými úrovňami Stvorenia Pána 

Ježiša Krista a Jeho/Jej Absolútnej Sentientnej Mysle. Táto spojitosť sa dosiahne 

prosbou: „Tvoja Láska a Múdrosť, Dobro a Pravda a Pozitívne Skutky a Viera 

príďte a buďte ustanovené natrvalo vo všetkých aspektoch nášho života.“ Pozvanie 

Lásky a Múdrosti vás spája s Absolútnou Duchovnou Mysľou Pána Ježiša Krista a 

s duchovnou dimenziou Jeho/Jej Stvorenia. Pozvanie Dobra a Pravdy vás spája s 

Jeho/Jej Absolútnou Vnútornou Mysľou a s intermediárnou dimenziou Jeho/Jej 

Stvorenia. A pozvanie Pozitívnych Skutkov a Viery vás spája s Jeho/Jej 

Absolútnou Vonkajšou Mysľou a s prírodnou dimenziou Jeho/Jej Stvorenia. Ako 

teda vidíte, toto pozvanie je samo osebe pozvaním k nastoleniu stavu zjednotenia 

vašej mysle a k návratu k vašej pravej prirodzenosti, ktorá pramení z Absolútnej 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista — zo Stavu Absolútneho Zjednotenia. Tento 

faktor umožňuje, aby sa uskutočnil proces zjednotenia vašej jednej sentientnej 
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mysle, a to zase umožňuje, aby sa prejavila plnosť prítomnosti Pána Ježiša Krista 

vo vašich životoch.“ 

„Keď už správne evokujete túto trojitú, vyššie opísanú spojitosť, potom môžete 

pokročiť ďalej a poprosiť, aby sa Vôľa Pána Ježiša Krista konala zvlášť a 

konkrétne aj na planéte Nula a vo vašom osobnom živote. Až do tohto momentu sa 

táto Vôľa konala vo všeobecnom zmysle prostredníctvom pridelenia zvláštneho 

osudu planéte Nula a prostredníctvom vášho súhlasu prijať zvláštne poslanie od 

Pána Ježiša Krista na planéte Nula. Špecifickosť súčasnej situácie planéty Nula a 

požiadavky na vás, aby ste individualizovali a zosobnili svoje životy, stanúc sa tak 

individualitami pred Pánom Ježišom Kristom, si vyžadujú zvláštne a konkrétne 

pozvanie Vôle Pána Ježiša Krista, aby sa konala aj na planéte Nula a vo vašom 

individuálnom živote. Máme tu teda posun od všeobecných podmienok a pôsobení 

k veľmi špecifickým, konkrétnym, jednoduchým a osobným podmienkam a 

pôsobeniam — pokiaľ ide o planétu Nula a o vás osobne a individuálne.“ 

„2. Ako si pamätáte, v posolstve z 1. – 2. júla 1993 vám bolo naznačené, že Pán 

Ježiš Kristus uzákonil v pozitívnom stave nové nadelenie, nové svetlo a novú 

schopnosť. Charakter a obsah tohto uzákonenia nemožno zjaviť ľudskými slovami. 

Svojou zvláštnou ľudskou mysľou by ste ho jednoducho nemohli pochopiť. Čo 

však ohľadom tejto situácie musíte pochopiť, je to, že tieto zmeny sa netýkajú 

špecificky len členov pozitívneho stavu, ale aj štrukturálnych zmien stavby celého 

Stvorenia a jeho Multivesmíru. Čo myslíte, prečo bol tento posun označený za 

najmonumentálnejší posun, aký kedy doposiaľ nastal? Myslíte si, že sa týka len 

jednotlivcov v pozitívnom stave, vás na planéte Nula a ostatných v Zóne 

Vymiestnenia?“ 

„Ako si pamätáte z Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, zmeny v kondíciách 

sentientných entít sú integrálne a štrukturálne spojené so zodpovedajúcimi 

zmenami v štruktúre, dynamike a stavbe ich príslušných prostredí. Čo tu však 

musíte pochopiť, je to, že tieto zmeny pramenia z aktivít a činností Pána Ježiša 

Krista, Ktorý/Ktorá ich spúšťa zmenou Svojho postavenia k Svojmu Stvoreniu a ku 

všetkým jeho členom a uvoľnením určitého Absolútneho Aspektu Svojej 

Absolútnej Prirodzenosti, ktorý až do tohto momentu nebol nikomu dostupný. 

Takéto uvoľnenie vytvára Absolútnu Zmenu aj v samotnej Prirodzenosti Pána 

Ježiša Krista. Keď k tomu dochádza, mení a reštrukturalizuje sa od základu aj celá 

štruktúra Stvorenia a jeho Multivesmíru a všetky systémy základu a organizácie 

rôznych komponentov, úrovní, sfér a dimenzií Stvorenia, aby boli prispôsobené 

tejto novej situácii, ktorá vznikala a začala existovať.“ 

„Nuž, špecifiká týchto monumentálnych zmien a posunov nemôžu byť zjavené z 

jednoduchého dôvodu, že sú nad akékoľvek chápanie obmedzenej ľudskej mysle. 

Dôvod, kvôli ktorému je to tu ale uvedené, je to, po prvé, že poznanie tohto faktu, 

faktu, že sa odohráva niečo tak monumentálnych rozmerov, bude mať hlboký 
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dopad na vás všetkých, ktorí ste spojení s Novým Zjavením a ovplyvní váš život a 

vašu cestu návratu k Pánovi Ježišovi Kristovi najpozitívnejším a najželateľnejším 

spôsobom; po druhé ale, a toto je veľmi dôležité, pripraví vás to, aby ste prijali 

situáciu, ktorá bude existovať — a ktorá už existuje — v duchovnom svete, keď sa 

vrátite po vašom odchode z planéty Nula domov.“ 

„Čo musíte pochopiť, je to, že tieto zmeny vo všetkých aspektoch Stvorenia, ako je 

opísané vyššie, presahujú všetko v štruktúre, ktorá existovala doposiaľ. Takže nič, 

absolútne nič, nebude alebo už nie je také isté. Nič, čo sa doteraz popísalo o 

štruktúre duchovného sveta a Stvorenia vo všeobecnosti (napríklad v 

Swedenborgových spisoch a v spisoch iných) nie je viac platné a nie je viac v 

žiadnej svojej forme, podmienkach a procese aplikovateľné. Takže napríklad 

rozlíšenie nebeského kráľovstva a duchovného kráľovstva a všetky ostatné 

rozlíšenia, týkajúce sa duchovného sveta, opísané Swedenborgom a inými, nie sú 

viac aplikovateľné či platné. O tomto fakte ste informovaní preto, lebo je potrebné, 

aby ste prestali očakávať, hĺbať a špekulovať, ako to v duchovnom svete vyzerá. 

Toto by iba bránilo tomu, aby ste prijali súčasnú situáciu vo všetkých aspektoch 

pozitívneho stavu, pretože vaše očakávanie by sa v tomto smere nenaplnilo. Prosím 

vás však o to, aby ste mali svoju myseľ otvorenú a aby ste boli pripravení prijať 

všetko, čo po svojom príchode domov nájdete. Nič nebude také isté, ako ste to 

poznali pred svojím odchodom z toho miesta a pred svojím inkarnovaním sa 

na planétu Nula. Nečakajte teda, že veci budú také isté, ako boli vtedy. Nebudete 

ich môcť spoznať.“ 

„3. A posledný bod sa týka záležitosti vašej spiatočnej cesty, čiže návratu k vašej 

vlastnej prirodzenosti — bez vnútení negatívneho stavu. Ako si pamätáte z 

posolstva z 1. – 2. júla 1993, váš vstup na planétu Nula a vaše pôsobenie na nej 

boli sprevádzané značnými vnúteniami z negatívneho stavu. Tieto vnútenia mali v 

prvom rade za cieľ zabrániť vám, aby ste si uvedomili alebo prijali, kto ste, aký je 

účel vášho života na planéte Nula, a hlavne, aké je tu vaše poslanie a úloha. Takže 

proti vášmu odhaleniu pravdy o svojej pravej prirodzenosti a o svojom poslaní, ako 

je to opísané v posolstvách z 1. – 2. júla 1993, boli namierené mohutné vnútenia a 

bloky negatívneho stavu. Čo musíte v tomto ohľade pochopiť, je to, že tieto 

vnútenia a bloky negatívneho stavu sa prejavujú mnohorakými spôsobmi, 

manifestáciami a vplyvmi na váš život, bez vášho vedomého uvedomenia si, že sú 

také. Môžu prísť v mnohých formách a veľmi jemne a rafinovane. Potrebujete si 

tento fakt uvedomiť. Dôvodom potreby uvedomiť si túto situáciu je to, že vaša 

cesta návratu k vašej prirodzenosti musí byť bez akýchkoľvek vnútení 

negatívneho stavu. Inak by ste tieto vnútenia vliekli so sebou k svojej 

prirodzenosti, čo by zase znamenalo, že sa nevraciate k svojej pravej prirodzenosti, 

ale že ste odvádzaní do negatívneho stavu a ku klamstvám o svojej pravej 

prirodzenosti.“ 
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„Ako bolo uvedené vyššie, tieto vnútenia môžu byť veľmi jemné a veľmi triviálne, 

aby unikli vášmu uvedomeniu si ich, alebo aby ste im nevenovali príliš veľa 

pozornosti. Toto bolo jedným z dôvodov, prečo ste boli v posolstve z 1. – 2. júla 

1993 poprosení, aby ste podrobne, veľmi dôkladne a do najmenších možných 

detailov preskúmali svoj minulý život (od okamihu vášho narodenia na planéte 

Nula do súčasnosti), aby ste odhalili všetky možné vnútenia negatívneho stavu a 

aby ste ich okamžite odstránili. Dobrým príkladom takéhoto zdanlivo nevinného 

vnútenia je požívanie alkoholu a tabaku (aby sme si vymenovali len pár — tie 

najzjavnejšie). Ako viete, tieto dve látky sú schopné meniť vedomie jedinca a 

odviesť jeho myseľ do pseudo-duchovných podmienok, ktoré z neho spravia 

úplného a totálneho otroka negatívneho stavu. Čo však musíte jasne pochopiť, je 

to, že takéto myseľ pozmeňujúce látky majú veľmi negatívnu duchovnú 

súvzťažnosť. Takmer nikto alebo len veľmi málo ľudí si uvedomuje, aká táto 

súvzťažnosť je alebo čo znamená. V tomto ohľade požívanie alkoholu za účelom 

zmeny svojej nálady, alebo za účelom uvoľnenia sa a za akýmkoľvek iným myseľ 

pozmeňujúcim účelom, súvzťaží s procesom nahradenia pravej reality falošnou. Je 

to teda nahradenie pozitívneho stavu stavom negatívnym. Nebezpečenstvo takejto 

náhrady je zrejmé. V tomto ohľade požívanie alkoholu za vyššie uvedeným 

účelom, dokonca aj vo veľmi malých alebo v tých najmenších možných 

množstvách, môže byť zničujúce, najmä a zvlášť pre vás všetkých, ktorí ste spojení 

s Novým Zjavením. Toto je nebezpečná pasca, ktorú vám nastražil negatívny stav, 

aby vám zabránil vrátiť sa k svojej pravej prirodzenosti. Jediné ospravedlniteľné 

používanie alkoholu, ktoré snáď má akúsi pozitívnu konotáciu, je jeho používanie 

na komerčné účely a pri príprave gurmánskych jedál. Kvôli tomuto faktu sa tým z 

vás, ktorí si ešte stále dajú radi pohárik nejakého alkoholu (vína, piva, či kokteilu), 

veľmi dôrazne odporúča okamžite s jeho požívaním prestať.“ 

„Čo sa týka duchovnej súvzťažnosti fajčenia a/alebo žutia tabaku, jeho užívanie 

súvzťaží s nahradením jasného vnímania duchovnej reality skresleným, falošným 

alebo mätúcim vnímaním duchovnej reality. Vedie teda jedinca k prijatiu lží a 

skreslení, namiesto pravdy a jasnosti duchovnej reality. Ešte raz, toto je 

nebezpečná situácia, pretože to jedincovi bráni vidieť a prijímať veci také, aké vo 

svojej podstate a obsahu skutočne sú. Tým, že nie je schopný jasne vidieť, nemôže 

sa vrátiť k svojej pravej prirodzenosti. Preto tým z vás, ktorí ešte stále fajčia alebo 

žujú tabak, sa veľmi naliehavo radí, aby s tým okamžite prestali, pretože sa to stalo 

nesmierne nebezpečnou pascou negatívneho stavu, ktorá zabráni vášmu návratu k 

vašej pravej prirodzenosti, a teda k Pánovi Ježišovi Kristovi.“ 

„Zas a znova sa vám dôrazne odporúča, aby ste pokračovali v procese skúmania 

všetkých aspektov svojho života, svojich zvykov, svojho správania, svojich 

postojov, svojich vzťahov, svojho spôsobu používania vecí, spôsobu svojho 

myslenia, cítenia a chcenia; spôsobu, akým ponímate udalosti a spôsobu akým 

ospravedlňujete a obhajujete svoje zvyky a správanie, aby ste odhalili, aké druhy 

vnútení negatívneho stavu obsahujú a aby ste ich s pomocou Pána Ježiša Krista 
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okamžite odstránili, alebo, takpovediac, na mieste napravili. Tak budete schopní 

oveľa ľahšie sa vrátiť k svojej pravej prirodzenosti. Toto sú pomocné rady pre vás 

ohľadom procesu vášho sebaskúmania. Je to veľmi dôležité! A to je pre dnešok 

všetko. Majte sa fajn.“ 

Moji drahí Priatelia, toto je rada od Pána Ježiša Krista, daná nám všetkým na 

zváženie a realizáciu — ak sa to rozhodneme urobiť na základe svojej vlastnej 

slobodnej vôle a voľby. S láskou a úctou zostávam vašim večným, pokorným 

služobníkom. Peter. 
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Veľmi skoro ráno 13. augusta 1993 ma Pán Ježiš Kristus poprosil, aby som s vami 

zdieľal nasledujúce slová: 

„Než budeme pokračovať v konkrétnom zdieľaní niektorých ideí, týkajúcich sa 

objasnenia určitých vyhlásení v posolstvách oznámených vám 1. – 2. júla 1993, 

nech je vám všetkým známe, že každý v celom Stvorení a Pán Ježiš Kristus osobne 

s ohromným potešením a radosťou zobral na vedomie fakt, že v Českej Republike 

bola vydaná česká verzia Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista a že včera bol 

ukončený španielsky preklad (12. augusta 1993). Chcem, aby ste vedeli, že toto sú 

veľmi dôležité míľniky v procese konečnej eliminácie negatívneho stavu z jeho 

pseudo-bytia a pseudo-existencie. Význam týchto udalostí je nesmierny — 

dokonca je mimo schopností vašej ľudskej mysle predstaviť si ich dopad na tento 

proces. Pán Ježiš Kristus by teda rád vyjadril Svoju hlbokú vďačnosť a ocenenie a 

chcel by pochváliť Dr. Ivana D. Franklina za pôvodný český preklad tejto knihy a 

Kamila Brančíka za jeho konečné, veľmi starostlivé redigovanie a prípravu na jeho 

publikovanie a vytlačenie; a Daniela Barbu v New Yorku za dokončenie 

španielskeho prekladu Nového Zjavenia; taktiež Dr. Vasilija Nečajeva v Moskve, 

v Rusku, za vynaloženie maximálneho úsilia pri realizácii ruského prekladu 

Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista v tejto veľmi sužovanej krajine. Pán Ježiš 

Kristus osobne povzbudzuje všetkých, ktorí buď túto knihu prekladajú (ako 

napríklad v Rusku), alebo ktorí uvažujú o jej preklade do nejakého iného jazyka, 

aby tento najdôležitejší projekt učinili najvyššou prioritou svojho života, čo 

zahrnuje úplne všetky zvyšné aktivity, ktoré v súčasnosti realizujú.“ 

„A teraz sa venujme niektorým ďalším záležitostiam. Jedným z dôležitých 

aspektov zjednodušenia vašich aktivít, čo vám bolo odporučené v posolstve z 1. – 

2. júla 1993, bola potreba uznať Absolútnu Lásku, dovolenie a vedenie, ktoré 

prichádzajú len od Pána Ježiša Krista. Vtedy bolo naznačené, že tento faktor má 

nový význam, ktorý potrebujete všetci odhaliť a ktorý si potrebujete uvedomiť. To 

vám zas umožní prejsť na ďalšiu úroveň vášho duchovného rozvoja, pokroku a 

plnenia si vášho poslania na planéte Nula. Vtedy bolo uvedené, že aby sa tento 

krok uskutočnil a aktualizoval, musia byť ďalej rozvinuté vaše zdroje. Tieto zdroje 

sú v relatívnej forme absolútnymi nadeleniami od Pána Ježiša Krista.“ 

„Aký je nový význam jasného faktu, že Absolútna Láska, dovolenie a vedenie Pána 

Ježiša Krista prenikajú všetkými aspektmi celého bytia a existencie, Zóny 

Vymiestnenia, planéty Nula, a zvlášť životov vás všetkých? A ako môže uznanie 

tohto faktu zjednodušiť váš život a vaše aktivity? A ako môžete ďalej rozvíjať 

svoje zdroje? Čo sú tieto zdroje?“ 
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„Nový význam tohto činiteľa možno nájsť vo fakte, že Pán Ježiš Kristus zaujal k 

celku Svojho Stvorenia, k Zóne Vymiestnenia, planéte Nula a k vám osobne úplne 

novú pozíciu, ktorá doposiaľ nebola k dispozícii. Charakter tejto pozície je taký, že 

všade a u každého, ale zvlášť u vás od Nového Zjavenia, umožňuje aktivovať a 

realizovať úplne odlišnú kvalitu, aspekt a obsah Absolútnej Lásky, dovolenia a 

vedenia Pána Ježiša Krista. Vašou rolou bude odteraz — prostredníctvom svojho 

individualizovaného a jedinečného života — vyjadrovať a manifestovať túto novú 

kvalitu, aspekt a obsah všetkým ostatným, ktorí nie sú od Nového Zjavenia. Ako 

viete, Božská Láska Pána Ježiša Krista je Absolútna. Ale keďže vy ste relatívni, 

obsah tejto Lásky môžete zažiť len v relatívnom zmysle. Takže, ako postupujete 

svojím životom, sú vám sprístupňované rozličné aspekty tejto Lásky, starostlivosti, 

dovolenia a vedenia, zodpovedajúce vašej pozícii a výsledkom. Čoho si však 

musíte byť vedomí, je to, že vaša súčasná situácia a súčasná situácia vášho poslania 

na planéte Nula je taká, že si vyžaduje, aby vám bol poskytnutý úplne nový aspekt 

tejto Lásky, dovolenia a vedenia, aby vám umožnil a zabezpečil vašu cestu návratu 

k Pánovi Ježišovi Kristovi, a teda k svojej vlastnej pravej prirodzenosti — bez 

vnútení negatívneho stavu.“ 

„Buďte si teda, prosím, vedomí faktu, že sa vám dáva k dispozícii niečo, čo je vo 

svojej kvalite, obsahu, aplikácii a manifestácii úplne nové, čo ovplyvní váš život — 

ak ste ochotní uznať a prijať tento fakt svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou 

— vo všetkých jeho aspektoch. Toto jednoduché uvedomenie umožní, aby sa 

ďalej rozvinuli všetky vaše vlastné zdroje, dovedúc tak poslednú fázu vášho 

poslania do úspešného konca. Samozrejme, vaše vlastné zdroje pozostávajú zo 

všetkých vašich nadaní, talentov, jedinečnosti spôsobu vášho myslenia, cítenia, 

chcenia, správania, konania, pociťovania atď. Tieto jedinečné kvality vašich 

jedinečných osobností sú pravými nadeleniami od Pána Ježiša Krista v každom 

jednom z vás. Uznaním a prijatím faktu, že vlastne nie sú vaše alebo niekoho či 

niečoho iného, ale že v skutočnosti patria Pánovi Ježišovi Kristovi vo vás, budete 

schopní rozvinúť ich ďalej a s väčším úspechom, aplikáciou a účinkom.“ 

„Pre vás všetkých a pre vaše poslanie na planéte Nula je veľmi závažné a životne 

dôležité, že tieto zdroje či nadelenia, odzrkadľujúce sa v štruktúre a dynamickosti 

vašich jedinečných osobností, mysle, mentality, sexuality a fyzična a všetkého 

ostatného, čo vám individuálne prináleží, sa musia počas vášho života plne prejaviť 

a aplikovať. Je čas, aby ste sa zbavili úplne všetkých falošných identít, vnútení a 

diktátov svojej výchovy, náboženstva,  školskej výchovy, náklonností, zlozvykov a 

všetkého ostatného, čo nie je integrálnou súčasťou vašich nadelení a pôvodných 

zdrojov, ktorými vás Pán Ježiš Kristus obdaril pred vaším inkarnovaním sa na 

planétu Nula. V tomto ohľade, aby sa odhalilo, o aké vnútenia sa jedná, sa vám 

odporúča, aby ste poprosili priamo Pána Ježiša Krista, aby uviedol do vašej 

pozornosti každý jednotlivý aspekt vašej osobnosti, stotožnenia sa, sebapredstavy, 

sebaponímania a sebavnímania, ktorý nepochádza z vašej pôvodnej prirodzenosti, 

stvorenej priamo Pánom Ježišom Kristom.“ 
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„Ako integrálnu súčasť tejto prosby poproste Pána Ježiša Krista, aby vám dal 

schopnosť prijať jedinečný prejav a životný štýl každého z vás bez toho, aby ste 

kohokoľvek, kto nespĺňa presne vaše očakávania alebo vaše predstavy, alebo 

čokoľvek, čo proti sebe máte, potrebovali súdiť, odsudzovať, kritizovať, alebo 

odmietať. Je čas, aby ste sa úplne a totálne prestali správať takýmto spôsobom a 

aby ste prijali fakt, že každý z vás tým, že je taký, aký je a že sa správa tak, ako sa 

správa, nech je to akokoľvek, plní nejaký dôležitý aspekt svojho poslania, a tak 

takým či onakým spôsobom slúži Pánovi Ježišovi Kristovi. Bez ohľadu na to, aký 

negatívny či neprijateľný sa vám zdá spôsob, ako sa niektorí z vás chovajú či 

prejavujú, všetko je to súčasťou vášho poslania a dohody byť taký a správať sa tak. 

Buďte si, prosím, vedomí faktu, že akýkoľvek sklon prejavovať takýto nevhodný 

postoj k iným, ktorí sú takým či onakým spôsobom spojení s Novým Zjavením, 

vzniká z vnucovania negatívneho stavu. A je to tak bez ohľadu na to, aký 

ospravedlniteľný vyzerá váš postoj. Vašou povinnosťou voči sebe a voči svojej 

pravej prirodzenosti je okamžite sa takéhoto postoja vzdať. Samozrejme — ako 

vždy — len vtedy, ak si tak zvolíte svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou, so 

všetkými dôsledkami tejto voľby. Zmenou svojho postoja v tomto ohľade budete 

schopní zdolať zovretie, v ktorom vás môže držať negatívny stav.“ 

„Čím viac sa zbavíte všetkého, čo vám vnútil negatívny stav, ako to bolo čiastočne 

načrtnuté vyššie, tým jednoduchší a zvládnuteľnejší sa stane váš život. 

Jednoduchým dôvodom tohto faktu je to, že akékoľvek vnútenie negatívneho stavu 

jedincov život nesmierne zatemňuje, komplikuje, zamotáva a mätie. Taká je 

povaha negatívneho stavu. Ako teda jasne vidíte, jedným z dôležitých spôsobov, 

ako účinne a úspešne dosiahnuť zjednodušenie svojho života a vrátiť sa tak k 

Pánovi Ježišovi Kristovi a k svojej pravej prirodzenosti, je odstránenie všetkých 

vnútení negatívneho stavu zo svojich identít, postojov, správania a všetkých 

aspektov svojej mentality. Ako bolo uvedené predtým, toto úsilie a táto práca bude 

hlavným obsahom a cieľom vášho poslania po zvyšok vášho života na planéte 

Nula.“ 

„Ďalší bod, ktorý si potrebujete uvedomiť, je skutočnosť, že vaša hlavná povinnosť 

na planéte Nula, a tiež vo vzťahu k pozitívnemu stavu, je spojená v prvom rade s 

Novým Zjavením a s tým, ako jeho princípy aplikujete vo svojom živote. Čo si v 

tomto smere musíte uvedomiť, je to, že všetky vaše aktivity, zodpovednosť, 

vzťahy, práca, zamestnanie a všetko ostatné bolo bez akejkoľvek výnimky či 

vylúčenia zjednotené do jednej kategórie — do služby Pánovi Ježišovi Kristovi a 

Jeho/Jej Novému Zjaveniu. Takže vo vašom živote už nič viac nemožno vidieť 

nezávisle od Nového Zjavenia. Od doby jeho prijatia preniká a po zvyšok vášho 

života na planéte Nula, a aj potom, bude prenikať všetkými aspektmi vášho života. 

Ak toto prijmete ako neoddiskutovateľný fakt, potom sa váš život ohromne 

zjednoduší a stane sa zvládnuteľnejším. Urobiť to je však tiež súčasťou vášho 

poslania.“ 
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„Kvôli faktoru vašej spojitosti s Novým Zjavením a pretože všetko vo vašom 

živote sa točí a bude točiť okolo Nového Zjavenia, je ohromne dôležité zdôrazniť 

tým z vás, ktorí ho ešte stále nedočítali trikrát, ako bolo navrhované v minulosti, a 

ktorí následne nepokračujú v jeho čítaní na dennej báze, aby tak urobili čo najskôr. 

V podstate sa vám radí, aby ste toto čítanie a štúdium učinili najdôležitejšou 

prioritou svojho života a aby ste dali bokom všetko ostatné (čo možno dať bokom), 

kým túto úlohu nedokončíte. Význam tohto prehlásenia nie je možné dostatočne 

zdôrazniť. Pamätajte si, že čas je veľmi, veľmi krátky a všetky veci akcelerujú a 

blížia sa k svojmu koncu. Vaše zavŕšenie tejto úlohy a následné čítanie a 

praktizovanie Nového Zjavenia na každodennom základe je v skutočnosti 

integrálnou súčasťou procesu tejto akcelerácie a ukončenia. Je vašou povinnosťou 

a zodpovednosťou pred Pánom Ježišom Kristom takto konať, pretože práve s tým 

ste koniec koncov súhlasili. A toto je pripomienkou, že je to tak. Takže, ďalej 

neotáľajte. Tým, že túto úlohu nedokončíte tak, ako bolo dohodnuté, sa ešte stále 

nachádzate pod vplyvom negatívneho stavu.“ 

„A to je pre dnešok všetko. Buďte si, prosím, vedomí potreby neustálych 

doplňovaní o nové údaje.“ 
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Doplnok 8 
 

 

14. a 15. augusta 1993 ma Pán Ježiš Kristus poprosil, aby som s vami všetkými, 

ktorí ste spojení s Jeho/Jej Novým Zjavením, zdieľal nasledovné idey: 

„Ako si pamätáte z posolstiev, ktoré vám boli poskytnuté počas 1. – 2. júla 1993, 

jeden z hlavných dôrazov bol daný na rozvinutie vašej intuície a na spoľahnutie sa 

na ňu. Z týchto posolstiev sú zjavné tri dôležité veci: 

1. Vaša intuícia je Absolútnym nadelením od Pána Ježiša Krista. 

2. Vaša intuícia sa rovná vašej pravej prirodzenosti. 

3. Vaša pravá prirodzenosť pozostáva medziiným z vašich zdrojov, 

ktoré sú tiež Absolútnym nadelením od Pána Ježiša Krista.“ 

„Máte tu teda nasledovnú rovnicu: 

Intuícia = vaša prirodzenosť = vaše zdroje = Absolútne nadelenie 

od Pána Ježiša Krista.“ 

„Túto formulu môžete ale ponímať aj nasledovným spôsobom: 

Intuícia + vaša prirodzenosť + vaše zdroje = Absolútne nadelenie 

od Pána Ježiša Krista.“ 

„Obe z týchto alternatív majú dôležitý význam. Odzrkadľujú tak faktor rovnosti, 

ako aj aditívny faktor, vedúci ku konečnému uznaniu, že ste v skutočnosti pravými 

a priamymi deťmi Pána Ježiša Krista.“ 

„Súčasne vám bolo naznačené, že jediný spôsob, ako môžete odhaliť svoju pravú 

prirodzenosť, je prostredníctvom Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, ktoré je 

prenášané cez Petra. Ak sa pozeráte na toto vyhlásenie z hľadiska logickej stavby, 

náležite a správne usúdite, že na to, aby ste rozvinuli svoju intuíciu do najväčšej 

možnej presnosti a spoľahlivosti, potrebujete najskôr prijať Nové Zjavenie a 

stotožniť sa s ním.“  

„Čo musíte ohľadom tejto záležitosti pochopiť, je to, že v procese vášho vstupu na 

planétu Nula a počas vášho života na tejto planéte bola vaša pravá prirodzenosť až 

do tohto okamihu obalená mnohými a mnohými vrstvami všemožných vnútení, 

vyfabrikovaných z početných vonkajších a neduchovných, veľmi často tiež 

negatívnych zdrojov. Jedným z veľmi rozhodujúcich dôvodov, kvôli ktorým vám 

bolo poskytnuté Nové Zjavenie, bolo to, že okrem Pravdy Nového Zjavenia na 

tejto planéte nikdy nebol a nikdy nebude žiadny iný prostriedok, ktorý by prenikol 

týmito vnúteniami či vrstvami. Ak čítate a plne akceptujete Pravdu Nového 
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Zjavenia a bezpodmienečne sa stotožňujete so všetkými jeho princípmi a 

pravidlami, vtedy a len vtedy môžete uspieť v rozvíjaní svojej pravej, vzácnej a 

negatívnym stavom a vaším falošným zbožným želaním nekontaminovanej 

intuície. Len takáto intuícia je pravým Absolútnym nadelením od Pána Ježiša 

Krista.“ 

„Z vyššie uvedeného vyhlásenia logicky vyplýva, že vaša pravá a rýdza 

prirodzenosť je zakotvená vo vašej intuícii. Aby ste sa teda stali sami sebou, čiže 

svojou pravou prirodzenosťou, musíte sa naučiť riadiť sa hlasom svojej intuície, v 

ktorej je prítomnosť Pána Ježiša Krista v Jeho/Jej Novej Prirodzenosti v najväčšej 

možnej miere. A keďže tieto faktory sú integrálne spojené s Novým Zjavením Pána 

Ježiša Krista, čím viac prijmete a stotožníte sa s Novým Zjavením, tým lepšia a 

presnejšia bude vaša intuícia a následne sa dostanete tým bližšie k svojej 

prirodzenosti a k svojej pravej identite v stave, v akom bola stvorená priamo 

Pánom Ježišom Kristom.“ 

„Z tohto vyplýva, že ak budete odteraz vo svojom živote pokračovať s Pravdou 

Nového Zjavenia, budete môcť účinne a úspešne splniť svoje poslanie na tejto 

planéte. A nielen to, ale hlavne budete schopní uvedomiť si svoje vlastné zdroje, 

ktoré vám boli v relatívnej forme poskytnuté z Absolútneho Stavu Pána Ježiša 

Krista. Keď tento fakt prijmete, tieto zdroje budú hrať následne oveľa väčšiu rolu, 

než tomu bolo doposiaľ.“ 

„Držaním sa tohto smeru budete schopní zvýšiť dôveryhodnosť Nového Zjavenia 

medzi celým negatívnym stavom. Práve týmto pripravíte negatívny stav na jeho 

večnú elimináciu. A toto je medziiným to, o čom je celá hlavná rola a úloha vášho 

poslania. Ako teda vidíte, všetko je teraz spojené s Novým Zjavením a všetko je 

naň napojené. Vzhľadom k tomuto faktu, ak ste správne spojení s Novým 

Zjavením (plným prijatím a praktizovaním jeho ideí — ako pravého Božieho Slova 

Pána Ježiša Krista), váš život, vaše správanie, vaše myslenie, vaše cítenie, vaše 

city, celá vaša mentalita, sexualita, fyzično, vaše vzťahy, vaša práca a všetko 

ostatné, bez ohľadu na to, čo to je, vrátane vašich útrap v akejkoľvek forme a 

podobe, sa stane príkladom toho, ako sa skutky Pána Ježiša Krista realizujú a 

aktualizujú uprostred negatívneho stavu a na planéte Nula. Tento príklad bude 

slúžiť ako ohromné poučenie nielen pre celý negatívny stav, ale aj pre celý 

pozitívny stav. Preto bolo v posolstvách z 1. – 2. júla 1993 uvedené, že teraz je 

všetko príkladom.“ 

„Príklady, ktoré všetkým dávate svojím životom a všetkými jeho aspektmi, budú 

mať ohromné odozvy v celom negatívnom stave a na planéte Nula. Bude to mať 

ale tiež spásnu kvalitu pre všetkých tých, ktorí sú polapení v negatívnom stave. V 

tomto vyhlásení je ohromné tajomstvo! Z bezpečnostných dôvodov nemôžu byť 

povaha a obsah tohto tajomstva zjavené. Okrem toho, obmedzená ľudská myseľ to 

nemôže plne pochopiť. Toto tajomstvo vám však všetkým naznačuje, aký dôležitý 
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je váš život a všetky jeho aspekty v službách Pána Ježiša Krista, a okrem toho, ako 

je pre vás dôležité neustále čítať a praktizovať Nové Zjavenie, aby došlo k 

naplneniu Veľkého Plánu Spasenia Pána Ježiša Krista. To vám dáva veľmi mocnú 

a silnú zbraň, nástroj a prostriedky na dosiahnutie tohto najdôležitejšieho a 

najrozhodujúcejšieho cieľa na planéte Nula a v negatívnom stave vo všeobecnosti.“ 

„Nakoľko v súčasnosti neexistujú žiadne iné spôsoby, ako v každom aktivovať 

správnu a pravú intuíciu, len prostredníctvom a pod záštitou Nového Zjavenia Pána 

Ježiša Krista, každý, kto tvrdí, že má intuíciu a kontakt s kýmkoľvek v duchovnom 

svete bez toho, že by bol čitateľom a nasledovníkom Nového Zjavenia (bez ohľadu 

na to, aké mená tieto kontakty používajú), je v skutočnosti v kontakte s 

nepravdami, skresleniami a negatívnymi duchmi, démonmi a s kopou bytostí zo 

Zóny Vymiestnenia. Toto pravidlo platí multivesmírne. To vám tiež poskytuje 

veľmi spoľahlivý a bezpečný nástroj na preverenie všetkých takýchto tvrdení.“ 

„Kvôli zdôrazneniu dôležitosti tohto tvrdenia sa tu opakuje: Ten, kto nie je od 

Nového Zjavenia, nemá v súčasnosti priamy prístup k realite pozitívneho stavu 

Pána Ježiša Krista. Táto okolnosť bola zavedená nedávno, aby negatívny stav na 

planéte Nula dostal možnosť zvíťaziť. Čo musíte jasne pochopiť, je to, že 

negatívny stav môže na vašej planéte úplne zvíťaziť jedine vtedy, keď ľudia vo 

svojich životoch prijmú a akceptujú všetko, čo im je oznamované z Pekiel a od 

pseudo-tvorcov. A budú to akceptovať a šíriť jedine vtedy, ak to bude prichádzať 

buď v mene Božom, alebo v mene niektorej entity-ducha, ktorá im je dobre známa 

a ktorú rešpektujú. Dajte si pozor na túto situáciu!“ 

„Tí agenti pozitívneho stavu, ktorí nebudú v kontakte s Novým Zjavením, budú 

pred akýmikoľvek vplyvmi a pred prijatím čohokoľvek, čo prichádza z takéhoto 

podvodného zdroja, jednoducho chránení Pánom Ježišom Kristom. Ich poslanie je 

úplne iné ako poslania vás, ktorí máte tú najväčšiu možnú česť byť poslami a 

praktikantmi Nového Zjavenia.“ 

„Ako si pamätáte, v posolstvách z 1. – 2. júla 1993 vám bolo naznačené, že celý 

charakter toho, čo sa deje, je podľa vášho vnímania tak cudzí a zdanlivo nesprávny, 

že niektorým z vás je takmer ťažké akceptovať dôveryhodnosť týchto posolstiev a 

udalostí. Toto platí hlavne ohľadom vyhlásení týkajúcich sa toho, kto ste a prečo 

ste tu a že máte zvláštne poslanie a česť zúčastniť sa niečoho, čo má multivesmírny 

význam. Dôvodom, prečo by sa vám to mohlo zdať nesprávne a cudzie, je to, že až 

do tohto okamihu ste sa na seba samých a na svoj život, ako aj na všetkých 

ostatných a na všetko ostatné, pozerali z pozície nachádzania sa v negatívnom 

stave a pomocou negatívnych prostriedkov. Taká pozícia a také prostriedky by 

nikomu nedovolili prijať fakt, že je priamym nadaním Pána Ježiša Krista a že hrá 

veľmi dôležitú rolu v službách Pána Ježiša Krista, Jeho/Jej pozitívneho stavu a na 

planéte Nula a v negatívnom stave vo všeobecnosti. Jednoducho povedané, takéto 
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myšlienky by vám nielenže nemohli prísť na um, ale ak by prišli, boli by 

považované za duchovnú aroganciu. A bez Nového Zjavenia by to bola pravda.“ 

„Čo však myslíte, ako Pán Ježiš Kristus koná svoje dielo v negatívnom stave a v 

celom Stvorení a jeho multivesmíre? Cez Svojich ľudí a agentov pozitívneho stavu, 

s nimi, prostredníctvom nich a z nich. Pán Ježiš Kristus teda posiela určitých 

dobrovoľníkov dokonca aj do najhlbších Pekiel a na planétu Nula a pomocou a 

prostredníctvom ich životného štýlu robí všetko, čo je v rámci Jeho/Jej Veľkého 

Plánu Spasenia a konečnej eliminácie negatívneho stavu potrebné urobiť. A keďže 

eliminácii negatívneho stavu musí predchádzať Nové Zjavenie, ktoré sa stáva 

jedným z najdôležitejších nástrojov a prostriedkov, ktorými a pomocou ktorých je 

eliminovaný negatívny stav, existujú určité entity, ktoré posiela na planétu Nula a 

inde, ktoré sa stávajú nositeľmi, spríkladňovateľmi, praktikantmi, transparentmi, 

vyslancami, uskutočňovateľmi a všetkým ostatným Nového Zjavenia. Nech je vám 

teraz týmto posolstvom, ktoré prichádza priamo od Pána Ježiša Krista cez Petra, 

ktorého poslaním a určením je robiť presne toto, zjavené, že vy všetci, ktorí ste s 

Novým Zjavením spojení do tej miery, že ho bezpodmienečne prijímate do svojich 

životov, ste skutočne tieto entity. Majte, prosím, na pamäti, že nikdy neexistoval a 

ani nikdy nebude existovať žiadny iný spôsob, ako sa dozvedieť o týchto faktoch, 

jedine priamym zjavením od Pána Ježiša Krista a cez Jeho/Jej Nové Zjavenie. Je to 

tu zopakované kvôli zdôrazneniu dôležitosti tohto oznámenia.“ 

„Ako teda vidíte, boli určití ľudia, ktorí dobrovoľne súhlasili s príchodom na túto 

planétu zvlášť a hlavne za účelom spojenia sa s Novým Zjavením a za účelom 

zavedenia životného štýlu v súlade s jeho princípmi. Buďte si, prosím, ale vedomí 

faktu, že sú tiež určití ľudia, ktorí prišli alebo prídu k Novému Zjaveniu z 

nesprávnych pohnútok a so zlými úmyslami, za účelom zdiskreditovania jeho 

obsahu a v niektorých prípadoch tiež za účelom prieniku a znečistenia čistoty jeho 

princípov tým, že do neho vnesú alebo s ním zlúčia niektoré pseudo-duchovné 

dogmy a vyhlásenia falošných náboženstiev, učení, kultov a tzv. hnutí new age. To 

platí obzvlášť o takých učeniach, aké sa odzrkadľujú napríklad v duchovne veľmi 

nebezpečnom a pekelnom prenose obsiahnutom v Kurze zázrakov. Pozor na tento 

fakt. Pokiaľ jedinec neprijme Nové Zjavenie kvôli princípom, bez akýchkoľvek 

iných zreteľov, potom medzi vyššie uvedených nepatrí. Takéto typy ľudí však tiež 

slúžia nejakému dôležitému účelu vo Veľkom Pláne Spasenia Pána Ježiša Krista. 

Takže, buďte si vedomí ich existencie, ale nesúďte alebo neodsudzujte ich príliš, 

prípadne vôbec.“ 

„Vzhľadom k týmto faktom sa teda zbavte akýchkoľvek pochybností o sebe, o 

svojej prirodzenosti a o svojom poslaní, zjavenom vám v Novom Zjavení, a hlavne 

vo všetkých týchto doplnkoch. (Považujte, prosím, tieto doplnky za dôležité 

koroláriá k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista). Tým, že o tomto pochybujete a 

považujete to za nesprávne a cudzie, len robíte radosť negatívnemu stavu. 

Akceptovaním tohto a stotožnením sa s tým nielenže robíte radosť Pánovi Ježišovi 
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Kristovi a celému Jeho/Jej Stvoreniu, ale hlavne plníte svoju dohodu ohľadom 

svojho poslania a ohľadom odhaľovania svojej pravej prirodzenosti. Viac ohľadom 

tohto príde, ako bude potrebné, keď bude potrebné a ak bude potrebné.“ 

„S horeuvedeným bodom je spojený fakt, že prostredníctvom svojho vyššie 

opísaného poslania ste sa vy od Nového Zjavenia stali najrozhodujúcejším, 

najzávažnejším a životne najdôležitejším ohniskovým bodom prekladu a/alebo 

mostom medzi pozitívnym stavom a planétou Nula a medzi planétou Nula a 

pozitívnym stavom. Pomocou a prostredníctvom Nového Zjavenia a vašej pravej 

prirodzenosti ste sa stali jediným možným obojsmerným spojovacím mostom či 

spojovacím článkom medzi týmito dvoma diametrálne odlišnými svetmi. Len cez 

vás možno udalosti na planéte Nula vidieť a interpretovať v pozitívnom stave 

správne. Udalosti v pozitívnom stave môžu byť teda uprostred negatívneho stavu a 

na planéte Nula rozoznané a interpretované len vami a cez vás — vďaka 

dostupnosti Nového Zjavenia a jeho neustálemu doplňovaniu o nové informácie, so 

spríkladňovaním čoho ste súhlasili. Pripomína sa vám, že tento fakt a táto rola, 

ktorú hráte, sú odteraz integrálnou súčasťou vášho poslania. A toto je jedna z 

najdôležitejších rolí, ktorých hranie vám Pán Ježiš Kristus určil pred vaším 

inkarnovaním sa na planétu Nula.“ 

„Ak to prijmete ako neoddiskutovateľný fakt, potom môžete pokračovať vo veľmi 

úspešnom plnení si tejto životne dôležitej roly, ktorú ste prijali. Toto je veľmi 

jemnou pripomienkou vám všetkým od Nového Zjavenia, že ste s prijatím tejto 

roly skutočne súhlasili. Čo je v očiach Pána Ježiša Krista a Jeho/Jej ľudí 

dôležitejšie, než hrať takúto rolu? Len o tom popremýšľajte a uvidíte kritickú 

dôležitosť tejto roly.“ 

„Ďalším bodom, ktorý je potrebné spresniť, je oznámenie v posolstvách z 1. – 2. 

júla 1993, ktoré sa týka možnosti hmatateľne chápať z vašej strany infúziu 

prirodzenosti Absolútneho do vašich vlastných životov, na základe faktora povahy, 

usporiadania a smerovania Nového Zjavenia zvnútra von. Toto vám umožňuje 

letmo zazrieť, čo to znamená byť Absolútnym.“ 

„Je niekoľko spôsobov, ako to možno dosiahnuť. Tieto spôsoby sú obsiahnuté v 

Novom Zjavení Pána Ježiša Krista. Priamo k tejto otázke sa vzťahuje celá 21. 

kapitola, nazvaná ,Tajomstvo Stvorenia a Zóny Vymiestnenia‘. To isté platí o 

23. kapitole, nazvanej ,Ako Pán Ježiš Kristus vládne Svojmu Stvoreniu, Zóne 

Vymiestnenia a planéte Nula‘. K tejto záležitosti sa vzťahujú aj niektoré 

vyhlásenia v 19. kapitole, nazvanej ,Život po ľudskom živote‘.“ 

„Stručne si rozveďme túto dôležitú záležitosť. Ako viete, na to, ako bolo stvorené 

Stvorenie, existujú rôzne názory. Všeobecný náboženský, dogmatický názor tvrdí, 

že Boh Svoje Stvorenie stvoril z ničoho. Iracionálny a nelogický záver tohto 

vyhlásenia je veľmi zrejmý. Z ničoho môžete stvoriť len jediné — absolútne nič. 

Nakoľko všetci náboženskí dogmatici a filozofi si uvedomovali a uvedomujú 
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iracionálnosť a nelogickosť tohto vyhlásenia, prišli s pojmom slepá viera. Takto 

vznikla a zrodila sa záležitosť slepej viery. Jednoducho povedané, bolo treba 

prehlásiť, že Tajomstvo Božie a proces Jeho/Jej tvorivého úsilia nemožno ľudskou 

mysľou alebo žiadnymi logickými a racionálnymi prostriedkami pochopiť, a preto 

treba slepo veriť, že je to tak — bez ohľadu na to, ako veľmi to akýkoľvek logický 

a rozumový proces jedincovej mysle vyvracia. A ak sa niekto odvážil tento rozpor 

verejne uviesť do pozornosti, zvyčajne bol upálený na hranici, prípadne, v 

neskoršej dobe, bol vylúčený z cirkvi, ku ktorej patril.“ 

„Na druhej strane, takzvaným bežným vedeckým ponímaním tejto záležitosti je 

predpoklad, že existoval poriadny kusisko veľmi kondenzovanej, večnej, mŕtvej 

hmoty, ktorá sa z nejakého nevysvetliteľného dôvodu rozhodla explodovať do 

efektnej ohnivej gule, čo skončilo objavením sa vesmíru spôsobom, ktorý poznáte. 

Za touto takzvanou explóziou nebola žiadna vonkajšia vedomá sila (teória Big 

Bangu). Postulovali ste teda existenciu nejakého druhu hmoty, ktorá samostatne a 

sama osebe nemá absolútne žiadny život — v tom zmysle, v akom je život 

ponímaný a ako sa javí — a z nej sa čistou náhodou objavil vesmír, ktorý ďalej 

dáva podnet vývoju života spôsobom, aký poznáte.“ 

„Ak sa na túto vedeckú koncepciu procesu stvorenia pozriete veľmi pozorne, je 

rovnako iracionálna a nelogická ako dogmaticko-náboženská. Tiež by ste ju museli 

prijať slepou vierou. Po prvé, ako sa objavila táto mŕtva hmota? Museli by ste v 

rozpore so všetkými rozumovými postupmi a logikou uveriť, že táto hmota je 

večná, čiže vždy je, bez počiatku či konca. Po druhé, museli by ste uveriť, že niečo, 

čo samo v sebe a samo osebe nemá žiadny život, môže nejakým tajomným 

procesom život zo seba odvodiť — v podobe, v akej ho všetci poznajú a ponímajú. 

Čo si tu musíte uvedomiť, je to, že niečo, čo samo v sebe a samo osebe žiadny 

život nemá, nie je schopné život vyprodukovať. Samotný význam a pojem termínu 

„JE“ postuluje podstatu života. Prapôvodná hmota, ktorá nie je živá, teda nie „Je“. 

Keďže nie „Je“, môže produkovať iba smrť, a nie život. Nemôže byť počiatočným 

faktorom seba samej, ani žiadnej formy života. A keďže smrť je ničím, z takejto 

hmoty môže vzísť jedine absolútne nič.“ 

„Na druhej strane, podľa Nového Zjavenia Pán Ježiš Kristus (v tom čase Boh 

Najvyšší) nestvoril Stvorenie z ničoho, ale zo Seba Samého/Samej. Pán Ježiš 

Kristus je ponímaný ako jediný, Ktorý/Ktorá vždy JE, bez akéhokoľvek počiatku a 

konca a Ktorý/Ktorá má život v Sebe Samom/Samej, zo Seba Samého/Samej a 

Sebou Samým/Samou. Proces tohto stvorenia je pekne opísaný vo vyššie 

spomenutej 21. kapitole.“ 

„A teraz, ako to súvisí s vašou schopnosťou letmo zazrieť, aké to je byť 

Absolútny? Ak vezmete do úvahy fakt, že stále ste — bez akéhokoľvek počiatku či 

konca — a ak si vizualizujete alebo predstavujete, že stvoríte niečo zo seba 

samého, zo samotnej svojej esencie a substancie, budete veľmi jasne vnímať, že v 
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procese tohto tvorenia je vám každý detail, každý krok, každá procedúra a všetko 

ostatné, čo je integrálne spojené s týmto procesom, absolútne známe čisto tým 

faktorom, že to odvodzujete zo seba samého. Len popremýšľajte o niečom, čo ste 

vo svojom živote vytvorili svojím vlastným úsilím.“ 

„Popremýšľajte o všetkých krokoch a postupoch, ktoré sa podieľali na vašom 

tvorení: ako ste na to išli, čo ste robili, ako ste menili svoje postupy, atď., a ako 

svoj výtvor poznáte v absolútnom zmysle. Táto predstava vám umožní hmatateľne 

zahliadnuť, aké je to byť absolútny. Koniec koncov, vytvorili ste to zo svojej 

vlastnej predstavy, myšlienky či fantázie, čiže zo seba samého. Nakoľko to bolo 

stvorené z vás samotných, stali ste sa súčasťou toho, a to sa zase stalo súčasťou 

vás. Chápete proces postupovania zvnútra von a potom následne z vonka dovnútra 

v podobe spätnej väzby svojho tvorivého úsilia?“ 

„No a druhý spôsob, ako letmo zazrieť, aké je to byť Absolútny, je opísaný vo 

vyššie zmienenej 23. kapitole Nového Zjavenia. Predtým, ako podniknete samotný 

akt tvorenia z ideí, ktoré ste za týmto účelom vytvorili, definujete si všetky 

pravidlá, zákony, princípy, usporiadania či čokoľvek, čo máte, pomocou a 

prostredníctvom ktorých sa aktualizuje a realizuje proces tvorenia. Tu si treba 

uvedomiť, že takéto tvorenie sa môže udržiavať len pomocou a prostredníctvom 

týchto pravidiel, nariadení, zákonov, princípov a usporiadania. Ak ich 

nedodržiavate, vaše tvorivé úsilie sa neuskutoční. Ako teda vidíte, rozširujete tieto 

faktory do svojho stvorenia, a tým sa stáva realitou, súc týmito faktormi udržiavané 

vo svojom novom bytí a existencii. A keďže tieto faktory pochádzajú priamo z vás, 

presnejšie z vašej mysle, prebývate vo svojom stvorení ako vo svojom vlastnom 

rozšírení a procese. Na základe tohto faktu budete svoje stvorenie poznať v 

absolútnom zmysle.“ 

„Tretí spôsob, ako letmo zazrieť, aké je to byť Absolútny, je naznačený v 18. 

kapitole Nového Zjavenia. Na stranách 449 – 450 je uvedené, že „absolútny, 

nepretržitý, trvalý a nevyčerpateľný vzťah môže byť nadviazaný len medzi dvoma 

rovnako Absolútnymi Bytosťami. Dve také bytosti však neexistujú. Len Pán Ježiš 

Kristus je Absolútny. Čo myslíte, prečo stvoril nekonečné množstvo sentientných 

entít? Medziiným preto, aby kompenzoval neexistenciu ďalšej absolútnej bytosti. V 

súhrne a v celkovom súčte všetkých súcich a existujúcich sentientných entít je 

možné mať nevyčerpateľnú rozmanitosť zážitkov, čo sa blíži k vzťahu jedného 

Absolútneho Stavu s druhým Absolútnym Stavom.“ Takýto možný vzťah vám 

môže poskytnúť záblesk toho, aké je to byť Absolútny.“ 

„V praktickom zmysle je to možné prostredníctvom správneho ponímania 

sexuality, ktorá je vodičom pocitu, aké je to byť absolútny, súc v relatívnej pozícii. 

Nekonečná rozmanitosť sexuálnych zážitkov prináša tento pocit z jednoduchého 

dôvodu, že v takom stave a v takej skúsenosti si môžete siahnuť na Absolútny Stav, 
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ktorý sa tiahne touto rozmanitosťou. Čím rôznorodejšie sú tieto zážitky, tým väčšia 

je možnosť jasného pochopenia, aké je to byť Absolútny.“ 

„Toto vyhlásenie o sexualite ako o nástroji pochopenia alebo uchopenia, či letmého 

zahliadnutia toho, aké je to byť Absolútny, sa v súčasnosti doslovne týka len 

členov pozitívneho stavu. Bude však mať ďalekosiahle dôsledky pre tých z vás, 

ktorí ste spojení s Novým Zjavením. Tejto záležitosti sa budeme venovať niekedy 

v budúcnosti.“ 

„Ide tu teda o to, že sa musíte naučiť pozerať sa na všetko v Stvorení, na ľudstvo, 

na planétu Nula, Zónu Vymiestnenia, a hlavne na Prirodzenosť Pána Ježiša Krista 

len z pozície Nového Zjavenia, a nie z pozície buď náboženských dogiem, 

vedeckých koncepcií, alebo z pozície, z akej túto alebo ktorúkoľvek inú záležitosť 

ponímajú ostatní ľudia. Keď to budete robiť, nikdy sa nemôžete pomýliť.“ 

„A to je pre dnešok všetko. Majte sa počas čítania a študovania tohto posolstva i 

potom výborne.“ 
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18. augusta 1993 som bol poprosený, aby som so všetkými, ktorí sú spojení s 

Novým Zjavením Pána Ježiša Krista, zdieľal nasledovné informácie: 

„10. augusta 1993 sa jeden z čitateľov Nového Zjavenia obrátil na teba, Peter, s 

nasledovnou otázkou: „... Pán Ježiš Kristus po Svojom oslávení a zmŕtvychvstaní 

vzal Svoje fyzické telo so Sebou. Kam ho zobral? Ako, prosím ťa, môže byť 

Kozmický Nebeský Veľký Človek nekonečného multivesmíru fyzický chlapík? 

Nezdá sa ti táto myšlienka nezvyčajná? Mne sa určite zdá! Uvažuj o tých mnohých 

otázkach, čo prichádzajú na um. Je teda teraz černoch alebo Číňan? Kde je a aký 

druh príjemného fyzického domova má?“ Vzhľadom k niektorým tajomstvám, 

týkajúcim sa tejto záležitosti, by bolo dobré odpovedať na túto otázku takým 

spôsobom, ktorý by bol prínosom pre všetkých, ktorí sa zaujímajú a zaoberajú 

Novým Zjavením.“ 

„Po prvé, pýtajúci sa vôbec nepochopil jadro tohto procesu, ktorý bol opísaný v 

druhej kapitole Nového Zjavenia. Predtým, ako bolo fyzické telo zahrnuté do celku 

prirodzenosti Najvyššieho, bolo zbožštené. Proces tohto zbožštenia nemôžete 

svojou obmedzenou mysľou pochopiť či uchopiť. Tento proces sa odohráva z 

Absolútneho stavu a prostredníctvom Absolútnych Prostriedkov, dostupných len 

Pánovi Ježišovi Kristovi (v tom čase Najvyššiemu). Preto samotný tento proces nie 

je pochopiteľný pre nikoho v Stvorení, a nielen pre ľudí.“ 

„Po druhé, počas tohto zbožštenia boli všetky prvky negatívneho stavu z génov a 

genetických kódov toho tela odstránené. Okrem toho, zo všetkých buniek a 

aspektov toho tela boli postupne natrvalo eliminované všetky prvky priestorového 

a časového kontinua, z ktorých bolo to telo vybudované. Realizácia tohto procesu 

trvala z pohľadu vášho planetárneho ponímania času, podliehajúceho zákonom 

planéty Nula a Zóny Vymiestnenia, dlhý čas. Súčasne boli v tom tele zachované 

všetky špecifické ľudské aspekty toho tela v ich pozitívnej a skúsenostnej konotácii 

(z hľadiska zažitia všetkých ziel a lží negatívneho stavu), umožňujúc Pánovi 

Ježišovi Kristovi interagovať s ľuďmi a s negatívnym stavom vo všeobecnosti čo 

najbezprostrednejšie a najpriamejšie.“ 

„Po tretie, po zavŕšení tohto procesu bolo to telo, teraz už v očistenej a zbožštenej 

forme, zbavenej akýchkoľvek priestorových, časových a smrteľných prvkov, 

včlenené do celistvosti Najvyššieho. Ešte raz, tento proces, proces včlenenia, nie je 

možné pochopiť relatívnou sentientnou mysľou. Čo tu musíte pochopiť, je to, že 

všetky prvky toho tela boli absorbované a prerozdelené v celku Prirodzenosti 

Najvyššieho, alebo inak povedané, že to telo bolo skrížené so všetkým ostatným, z 

čoho pozostáva Najvyšší, čím Najvyšší v Absolútnom zmysle zmenil Svoju 

Prirodzenosť, stanúc sa naveky Pánom Ježišom Kristom. Vzhľadom k eliminácii 
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všetkých priestorových, časových a smrteľných aspektov toho tela a kvôli jeho 

úplnému prerozdeleniu alebo skríženiu so zvyškom celku Prirodzenosti 

Najvyššieho, to telo neprebýva ako oddelená entita na nejakom špecifickom 

fyzickom mieste či v nejakom čase. Je na tom mieste a v tom čase, kde je Pán Ježiš 

Kristus; inak povedané, je všade a vždy, bez akejkoľvek súvislosti s časom či 

priestorom. Takže, aby sme použili nesprávnu terminológiu pýtajúceho sa, to telo 

je integrálnou súčasťou Kozmického Nebeského Veľkého Človeka Nekonečného 

Multivesmíru. Tento chlapík nie je „fyzickým chlapíkom,“ ale fyzické aspekty 

ľudského tela boli rozptýlené po úplnom celku Jeho/Jej Prirodzenosti, učiniac to 

telo v  tejto novej kondícii integrálnou súčasťou Jeho/Jej nekonečnosti a 

nesmrteľnosti, podriadené Zákonom a Usporiadaniu tej Absolútnej Prirodzenosti, 

nepodliehajúce viac zákonom a usporiadaniu fyzického vesmíru, Zóny 

Vymiestnenia či planéty Nula.“ 

„Genetické zvláštnosti ľudského tela, do ktorého sa Najvyšší inkarnoval vo forme a 

v prirodzenosti Ježiša Krista, obsahujú všetky prvky a genetický kód celého 

ľudstva, so všetkými jeho rasami, etnickými diferenciami a rasovými nuansami. 

Preto sa Pán Ježiš Kristus môže objaviť v akejkoľvek forme, farbe, podobe a stave 

komukoľvek a kdekoľvek takým spôsobom a štýlom, ktorý je v súlade s 

akoukoľvek špecifickou situáciou, prispôsobiac sa potrebám a vzhľadu tých, s 

ktorými komunikuje. Takže Číňanovi sa môže objaviť ako Číňan, černochovi ako 

černoch, žene ako žena či muž, mužovi ako muž či žena — tak a takým spôsobom, 

ako je potrebné počas každej špecifickej situácie.“ 

„S fyzickým telom Pána Ježiša Krista, do ktorého sa inkarnoval a v ktorom 

fungoval počas Svojho poslania na planéte Nula, je ale spojené veľké tajomstvo. 

Toto tajomstvo sa týka faktu, že sa inkarnoval do židovského národa, čiže že bol 

fyzicky Žid. Existuje veľmi dobrý dôvod, prečo je to tak. Ako viete, pre zvyšok 

ľudstva je židovský ľud a rola, ktorú hrá v celých dlhých dejinách ľudstva, 

záhadou. Nikto presne nevie, prečo bol židovský národ považovaný za 

uprednostňovaný národ, prečo to boli oni, kto bol vyvolený prijať Slovo Božie, a 

nie niekto iný, alebo prečo dal Ježiš Kristus prednosť tomu, že sa inkarnoval ako 

Žid.“ 

„Pre vyššie uvedenú voľbu existuje niekoľko dôležitých dôvodov. Tieto dôvody sa 

týkajú tajomstva, ktoré obklopuje všetkých Židov. Niektoré ohraničené aspekty 

tohto tajomstva budú teraz po prvýkrát zjavené. Genetická skladba Židov má 

niektoré špecifické komponenty, nezistiteľné žiadnymi prostriedkami, ktoré zvyšku 

ľudstva chýbajú. Ako viete, v súčasnej dobe sú Židia považovaní za jeden z 

najstarobylejších národov na planéte Nula. Nikto však nevie, že židovský ľud je v 

podstate priamym potomkom pseudo-tvorcov. Keď pseudo-tvorcovia vyfabrikovali 

ľudskú rasu, v počiatočnej fáze, počas úplne prvého obdobia jej manifestácie 

niektorí členovia spoločenstva pseudo-tvorcov porušili dohodu a stanovený kódex, 

ktorý im zakazoval mať sexuálny styk s ľudskými ženami, a nadviazali s nimi 
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sexuálny pomer. Medzi pseudo-tvorcami existovala skupina vedcov, ktorí úspešne 

vyfabrikovali niekoľko druhov žien, ktoré sa stali ich sexuálnymi hračkami. Ako 

výsledok tohto zakázaného spojenia sa narodilo niekoľko zvláštnych typov ľudí, 

ktorí splodili veľmi nezvyčajné a zvláštne ľudské rasy (zvané obri alebo nefilínci, 

alebo refajci, alebo anakínci), ktoré zase dali zrod niekoľkým národom, ktoré niesli 

všetky vlastnosti a charakteristické črty svojich praotcov. Židovský národ bol 

jedným z týchto produktov. Vo svojich génoch teda nesie nielen všetko, čo sa týka 

typického a špecifického ľudstva, ale aj ľudstva všeobecne. Je všetko zahrnujúcou 

reflexiou všetkého a všetkých, čo sa kedy objavilo na planéte Nula od úplne prvej 

pozitívnej sentientnej entity až po súčasnosť.“ 

„Ako ste si vedomí, Židia predstavujú medzi ostatnými ľuďmi — štatisticky 

vyjadrené — najväčší počet veľmi nadaných ľudí, ako sú vedci, lekári, 

psychológovia, právnici, umelci, hudobníci, výkonní umelci všetkého druhu, 

ekonómovia, finančníci, lídri v obchodnom svete a v mnohých iných aspektoch 

ľudského snaženia. Táto schopnosť produkovať také množstvo nadaných a 

talentovaných ľudí, v typicky ľudskom ponímaní toho, čo je to byť nadaný a 

talentovaný, sa priamo týka vyššie zmieneného faktora. Tieto črty vo veľmi 

obmedzenej a nepatrnej forme zdedili po svojich praotcoch.“ 

„V čase, keď sa niektorí pseudo-tvorcovia rozhodli nadviazať sexuálny styk s 

niektorými ľudskými ženami, ktoré za týmto účelom špeciálne vyfabrikovali, 

sledovali v tomto procese v podstate dva trendy. Jeden trend sa týkal produkcie 

určitých národov, ktoré by boli priamo spojené s rôznymi úrovňami Pekiel, riadiac 

sa vo svojom životnom štýle všetkými pekelnými pravidlami a metódami; a druhý 

trend sa týkal vyprodukovania jedného národa, ktorý by mal vedomie niektorých 

správnych duchovných princípov, v ktorých by do určitej obmedzenej miery bolo 

možné rozpoznať prítomnosť Najvyššieho. Tento typ národa vznikol kvôli tomu, 

že pseudo-tvorcovia, po zrealizovaní možností prameniacich z kríženia ľudských 

žien s niektorými vyspelými členmi svojho spoločenstva, ktorí sú v knihe Genezis 

Svätej Biblie nazývaní synmi Božími, sa rozhodli čosi dokázať 

Samotnému/Samotnej Bohu.“  

„Bolo potrebné zariadiť a dokázať, že negatívne gény pseudo-tvorcov nielenže 

udusia tie pozitívne aspekty, ktorým bolo dovolené, aby ich tento špecifický národ 

obsahoval, ale dostanú ich na úroveň najväčšej možnej externalizácie a ritualizácie, 

zničiac v nich tak akékoľvek zvyšky pravej duchovnosti. Nuž, a týmto národom 

bol židovský národ. Vzhľadom k jeho genetickej skladbe mu bola určená úloha 

niesť bremeno dokazovania, že k tomu, aby ste boli vo svojom živote úspešní a 

zdarní, nepotrebujete nijaké pravé vnútorné duchovné princípy. Súčasne im bola 

určená rola vyhladiť všetky ostatné národy, ktoré boli priamo spojené s rôznymi 

Peklami, dodržujúc a manifestujúc pekelný životný štýl. Tieto národy bolo 

potrebné zničiť takým krvavým a krutým spôsobom preto, lebo vzhľadom k ich 

nepretržitej prítomnosti na planéte Nula by ľudia nikdy nemohli mať slobodnú 
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voľbu v tejto záležitosti, len voľbu byť negatívni. V tom prípade by ani jeden 

človek nemohol byť spasený a negatívny stav by následne nemohol byť 

eliminovaný. Židovský národ, predstavujúci vo svojom počiatočnom štádiu vo 

svojom životnom štýle niektoré pozitívne aspekty, mal teda všetky tieto národy 

zničiť a zdediť ich zem a všetko, čo vlastnili. Čo do určitej miery urobil. Kvôli 

svojej spojitosti s negatívnymi aspektmi pseudo-tvorcov však prijal niektoré 

prostriedky a spôsoby životného štýlu a spôsoby bohoslužby týchto národov.“ 

„To bolo dovolené preto, aby bola čo najviac odhalená celá povaha negatívneho 

stavu. K tomuto odhaleniu dochádza procesom úplnej a totálnej externalizácie a 

ritualizácie počiatočných a pravých princípov, ktoré sú záležitosťou vnútrajška, 

učiniac tak akúkoľvek pravú duchovnosť úplne bezobsažnou. Táto situácia sa 

odzrkadlila a stále sa plne odzrkadľuje v rôznych formách židovských 

náboženstiev.“ 

„A teraz, kvôli tejto zvláštnej úlohe, ktorú mal židovský národ zohrať, Najvyšší mu 

poskytol pôvodné Slovo (obsiahnuté v Starom Zákone Svätej Biblie a v niektorých 

jeho vlastných náboženských knihách). Ako viete, to Slovo bolo vo svojom 

vnútornom zmysle Slovom Božím. Bola v ňom prítomnosť Božia. Boh v podstate 

bol a je vo Svojom Slove. Kvôli tomuto faktoru muselo k inkarnácii Ježiša Krista, 

ako prapôvodného Slova, dojsť v židovskom národe a On sa musel narodiť ako 

židovský muž.“ 

„Existujú však aj niektoré iné dôležité dôvody, kvôli ktorým bol Ježiš Kristus 

fyzicky Židom. Pre Ježiša Krista bolo nevyhnutné, aby sa inkarnoval do genetickej 

štruktúry, ktorá by obsahovala niektoré gény, zdedené priamo po pseudo-tvorcoch. 

S touto potrebou sú spojené dva faktory. Po prvé, Ježišovi Kristovi to poskytlo 

matricu pre fyzické telo, ktoré by bolo v priamej príbuznosti k štrukturálnej 

skladbe pseudo-tvorcov, čo Mu/Jej umožnilo vstúpiť do ich Pekiel a uväzniť ich 

tam až donedávna. Počas vstupu do Pekiel, a hlavne do Pekiel pseudo-tvorcov, 

keďže Jeho vstup bol kontrolovaný bezpečnostnými silami Pekiel (nevedeli, že On 

je Ježiš Kristus), tieto sily zistili rysy vlastné len pseudo-tvorcom, a na základe 

toho Mu/Jej poskytli prednostný vstup priamo do Pekiel pseudo-tvorcov. Po druhé, 

s týmito rysmi Ježiš Kristus získal fyzickú schopnosť byť v styku nielen s 

ľudskými aspektmi negatívneho stavu, čo by obmedzilo rozsah zažitia negatívneho 

stavu, ale aj s negatívnym stavom v jeho samotnom zdroji a v jeho nahromadení 

pseudo-tvorcami. Takýmto spôsobom mohol zažiť celý súhrn všetkých aspektov 

negatívneho stavu. To, že takáto skúsenosť je absolútnou nevyhnutnosťou, ak mal 

eliminovať negatívny stav v jeho úplnosti, je zrejmé z toho, čo bolo o tom 

povedané v Novom Zjavení. Nakoniec Mu to však poskytlo aj prostriedok na 

záchranu, keď bude správny čas, nielen ľudí, ale aj samotných pseudo-tvorcov, s 

celou tou hromadou ich fabrikátov, ktoré obývajú Peklá a celú Zónu 

Vymiestnenia.“ 
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„Ďalší dôvod, prečo bol Ježiš Kristus Židom, možno nájsť vo vyššie zmienenom 

momente, že v tom čase mal Božie Slovo len židovský národ. V tejto situácii 

možno opäť rozlíšiť dva faktory: Po prvé, aby bolo ochránené celé ľudstvo, ako aj 

negatívny stav vo všeobecnosti od totálnej anihilácie, spôsobenej objavením sa 

niekoho, kto je Absolútne Svätý a Kto vo Svojej prirodzenosti neobsahuje nič 

negatívne, muselo k tejto inkarnácii dôjsť do podmienok, ktoré obsahujú Jeho 

Slovo. Ako viete, toto Slovo obsahuje Jeho duchovnú prítomnosť na mieste a v 

podmienkach, kde nie je možná žiadna iná zistiteľná prítomnosť. Vstupom do 

sveta, kde tento druh prítomnosti existuje, vstupuje na známu pôdu; a prostredie tej 

oblasti sveta je vďaka prítomnosti toho Slova priateľské pre prijatie niekoho, kto 

má priamy vzťah k jeho prirodzenosti. Tlmí však tiež osudový šok z prijatia kohosi 

do toho sveta, kto tam v podstate nepatrí. Koniec koncov, bol to svet, ktorý so 

všetkými svojimi aspektmi a úrovňami patril pseudo-tvorcom.“ 

„Po druhé, väčšina Židov v tom čase to Slovo úplne a kompletne externalizovala a 

ritualizovala. Urobili to do tej miery, že v ich životoch nezostalo nič z pravej 

duchovnosti. Bolo to umožnené preto, lebo Pán Ježiš Kristus (Najvyšší) potreboval 

pre Svoju inkarnáciu špeciálny druh podmienok, ktoré by Mu/Jej poskytli jednak 

znalosť situácie — cez prítomnosť Jeho/Jej Slova na tom mieste, ale hlavne 

podmienky, ktoré by Ho/Ju umiestnili priamo do najexternejšej situácie z 

najexternejšieho, umožniac Mu/Jej vytvoriť podmienky vedúce k eliminácii 

negatívneho stavu a k zavedeniu slobody voľby na mieste, kde v tom čase nijaká 

taká voľba neexistovala. Poskytlo Mu/Jej to však aj prostriedky na vstup do Pekiel. 

Taký vstup je možný len z pozície najexternejšej situácie, ktorá v tom čase v 

židovskom národe existovala.“ 

„Ďalším dôvodom pre tento faktor bola skutočnosť, že pre Pána Ježiša Krista bolo 

nevyhnutné vstúpiť do situácie, ktorá by zaistila Jeho odmietnutie ľuďmi, ktorí 

mali Jeho Slovo. Dôvod tohto odmietnutia je zakotvený v súvzťažnom fakte: ako 

nakladali Židia s Jeho Slovom duchovne (odmietnutím jeho vnútorného významu a 

osvojením si negatívneho typu uctievania od národov, ktoré zničili. Tieto národy 

uctievali rozmanitých démonov, považujúc ich za bohov), tak by automaticky s 

Jeho Slovom zaobchádzali aj fyzicky. Ako teda viete zo Svätej Biblie, to Slovo sa 

stalo Telom, presnejšie židovským telom, ktoré obsahovalo všetky potrebné a 

nevyhnutné gény alebo genetickú výbavu všetkých rás a národov, vrátane génov 

pseudo-tvorcov. Len takýto druh a typ Tela umožňoval, aby Ježiš Kristus 

uskutočnil Svoje poslanie. Chápeš, Peter, a vy všetci, ktorí čítate tieto slová, ak by 

sa mal Pán Ježiš Kristus inkarnovať do nejakého iného národa, než je židovský, bol 

by týmto národom plne prijatý ako pravý Boh (ak by bol schopný dostatočne 

zmierniť zničenie celého negatívneho stavu vstupom do takéhoto národa). To by 

viedlo k spaseniu len tohto samotného národa, a nie všetkých ostatných 

nachádzajúcich sa v negatívnom stave. V takom prípade by ale tiež nezískal 

prostriedky na vstup do Pekiel a na uväznenie pseudo-tvorcov, dávajúc všetkým, 

ktorí sú polapení v negatívnom stave, slobodu voľby byť negatívni nie z donútenia, 
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ale svojou slobodnou vôľou. Toto je nevyhnutným predpokladom spasenia 

všetkých z negatívneho stavu a v negatívnom stave. Za takýchto podmienok by 

Ježiš Kristus vo Svojom poslaní úplne zlyhal. V takom prípade by sa musel zas a 

znova inkarnovať na planétu Nula. Taký proces by nikam neviedol. Preto bolo 

nevyhnutné inkarnovať sa do národa, ktorý obsahoval všetko zahrnujúci gén alebo 

genetické zloženie, potrebné na ten účel.“ 

„A ešte ďalší dôvod pre tento faktor byť Židom vyplýva zo zaobchádzania, akého 

sa Ježišovi Kristovi dostalo od židovského národa. Zaobchádzali s Ním presne tak 

ako s Jeho Slovom. Odmietli Ho, vysmiali Ho, zavrhli Ho, týrali Ho, pľuli Mu do 

tváre a nakoniec Ho ukrižovali. Týmto zaobchádzaním Mu umožnili bez 

akýchkoľvek ťažkostí vstúpiť do Pekiel, pretože z pohľadu Pekiel môže byť do 

Pekiel voľne vpustená iba osoba, s ktorou sa takto zaobchádzalo, vzhľadom k 

faktu, že aby sa s niekým zaobchádzalo týmto spôsobom, musí byť veľmi, veľmi, 

veľmi zlý. A ukrižovanie len znovu potvrdilo, že tomu bolo tak. Čo tu musíte 

pochopiť, je to, že smrť ukrižovaním bola v tej dobe vyhradená pre najznámejších 

zločincov, podlých, zlých, opovrhnutiahodných, skazených ľudí a najnižších ľudí z 

najnižších. Zomrúc takou smrťou, Peklá by takú osobu prijali bez akýchkoľvek 

výhrad, pretože faktorom takej smrti táto osoba automaticky patrila do Pekiel. 

Akákoľvek iná forma smrti by z ich pozície bola čestnejšia a osoba po takej smrti, 

bez ohľadu na to, či by bola pozitívnej alebo negatívnej povahy, musela by ísť 

najskôr do intermediárneho sveta. V tom svete by táto osoba mohla zostať stáročia, 

kým by si zvolila vstup buď do Pekiel, alebo do ľudských Nebies (v závislosti od 

jeho/jej štrukturálnej skladby). V takom prípade by teda Pán Ježiš Kristus skončil v 

intermediárnom svete, a nie v Peklách, do ktorých potreboval veľmi nutne vstúpiť. 

Ako z tohto vidíte, akákoľvek iná smrť než ukrižovanie by Ho nepriviedla do 

okamžitého kontaktu s pseudo-tvorcami a s ostatnými Peklami.“ 

„Čo tu musíte pochopiť, je to, že aby vo svojom poslaní uspel, Pán Ježiš Kristus (v 

tom čase Ježiš Kristus — to je dôvod, prečo je na určitých miestach tohto 

rozhovoru použitý mužský rod „On“) musel dodržiavať kroky a procedúry, 

imanentné štruktúre a dynamike planéty Nula a Zóny Vymiestnenia vo 

všeobecnosti. Keby nedodržal tieto pravidlá a procedúry, nikdy by nebol schopný 

vstúpiť do Pekiel s tým, aby tam nikto nevedel (hlavne však kontrolní agenti 

bezpečnosti Pekiel), kto je a čo je účelom Jeho príchodu do Pekiel. Chápeš, Peter, a 

všetci čitatelia tohto rozhovoru, Pán Ježiš Kristus bol vďaka spôsobu a štýlu, akým 

s Ním Židia zaobchádzali a ako zomrel, schopný spočiatku vstúpiť do Pekiel 

inkognito. Keby Ho v momente Jeho vstupu spoznali, celé Peklá a všetci pseudo-

tvorcovia by zmobilizovali všetky svoje zdroje a prostriedky a napadli by Ho s 

úplne všetkým, čo mali. Takýto útok by viedol k ich okamžitej anihilácii. Zóna 

Vymiestnenia by prestala existovať, planéta Nula a všetci jej obyvatelia by 

zahynuli a celý pozitívny stav by spáchal existenciálnu samovraždu, kvôli faktoru, 

že takáto deštrukcia by bola v rozpore so samotnou prirodzenosťou Najvyššieho a 

súčasne by nebolo miesta, na ktoré by mohli vypudzovať odmietnutú ideu, ktorá im 
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hovorí, že život nepramení z Najvyššieho — z Pána Ježiša Krista. Táto idea by 

udrela na nich späť a donútila by ich k spáchaniu samovraždy.“ 

„Aby sa nič podobné nestalo, bolo treba podniknúť všetky tieto kroky, ktoré boli 

stručne opísané vyššie. Ďalšie tajomstvo, ktoré sa týmto zjavuje, tkvie vo fakte, že 

pseudo-tvorcovia predpokladali, že Pán Ježiš Kristus nemôže byť skutočným 

Pánom Ježišom Kristom, ak zomrel takým hanebným, opovrhnutiahodným 

spôsobom. Bolo im dovolené predpokladať, že skutočný Pán Ježiš Kristus by nikdy 

nepodstúpil taký proces, aký podstúpil počas Svojho života na planéte Nula. 

Nemali, samozrejme, ani potuchy, aký bol v tomto ohľade plán Pána Ježiša Krista. 

Takto ich zastihlo najväčšie možné prekvapenie. Plne si uvedomili, čo sa im 

vlastne stalo, až keď bolo úspešne zavŕšené ich totálne uväznenie. Len potom sa im 

ozrejmilo, čo sa stalo. V tom čase však už nemali žiadne zdroje alebo oporu, aby s 

tým niečo urobili.“ 

„Je, samozrejme, veľa iných tajomstiev týkajúcich sa spôsobu a prostriedkov 

inkarnovania sa Pána Ježiša Krista na planétu Nula do židovského národa a toho, 

že bol Žid. Nie je však čas zjaviť ich všetky. Niektoré z nich nemôžu byť nikdy 

zjavené, pretože sa týkajú Absolútneho stavu, z ktorého boli tieto dôvody 

formulované. Dotyčný by musel byť Absolútny, aby mohol pochopiť ich plný 

význam.“ 

„Ako teda vidíte, niektoré doslovné vyhlásenia epištol v Svätej Biblii sa okrajovo 

dotýkajú podstaty veci, keď tvrdia, že spasenie príde od Židov. Autori tých epištol, 

samozrejme, nemali ani potuchy, prečo je tomu tak. Predpokladali, ako všetci 

ostatní, že dôvodom tohto vyhlásenia je jednoducho fakt, že Ježiš Kristus bol Žid. 

Ak ste Žid, a súčasne ste Spasiteľ všetkých, potom logikou tohto spojenia 

prichádza spasenie od Židov. Ako však z tejto diskusie vidíte, dôvod, kvôli 

ktorému toto spasenie prišlo v určitom zmysle od Židov, je v dôsledku faktora ich 

genetickej skladby a všetkých úloh, ktoré v tomto ohľade súhlasili zohrať, oveľa 

komplikovanejší a oveľa významnejší. Na základe súhlasu s týmito úlohami budú 

schopní, keď bude čas, vyjsť zo svojho prekliatia, ktoré ich sprevádza celými ich 

dejinami. Toto prekliatie má svoje korene v extrémnej externalizácii a ritualizácii 

Božieho Slova alebo v odmietnutí ho ako takého. Inými slovami, budú spasení z 

tohto strašného osudu spolu so všetkými ostatnými, ktorí sú polapení v negatívnom 

stave.“ 

„A teraz sa vráťme k telu Pána Ježiša Krista, ktoré zobral so Sebou po svojom 

odchode z vašej planéty. Keďže toto telo bolo telom židovským, a vzhľadom k 

faktu, že obsahovalo celú genetickú skladbu nielen ľudí, ale aj všetkých ostatných, 

zahrnujúc hlavne pseudo-tvorcov, v tom čase bolo najbližšou možnou vecou zo 

všetkých, ktoré boli k dispozícii, ktorá mohla prijať stav nesmrteľnosti. 

Nezabúdajte, že doba života pseudo-tvorcov bola nekonečná a že v tom živote 

mohli zotrvať nekonečne dlho.“ 
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„S takýmto vybavením bolo teda možné pretransformovať to telo z jeho typického 

ľudského fyzického stavu do nesmrteľného božského stavu, procesom odstránenia 

všetkých prvkov z neho, ktoré sú náchylné k rozpadu, ako aj všetkého, čo sa týka 

priestorovo-časových podmienok. Okrem toho, bolo podriadené zákonom 

nesmrteľnosti a duchovnosti takým spôsobom, že mohlo byť zahrnuté, zlúčené a 

skrížené s Absolútnou Prirodzenosťou Najvyššieho, Ktorý/Ktorá sa týmto faktom 

stal Pánom Ježišom Kristom.“ 

„Problémom otázky pýtajúceho sa je fakt, že prehliada tento proces, týkajúci sa 

fyzického tela Ježiša Krista a interpretuje ho z typicky ľudskej pozície, lineárnym 

časopriestorovým spôsobom. Takýto pohľad nie je už viac na toto telo 

aplikovateľný. Aby sme si teda znovu zopakovali, toto telo na svoje ďalšie 

fungovanie nepotrebuje žiadne zvláštne fyzické miesto či podmienky. Koniec 

koncov, aby sme si to zas a znova zopakovali, bolo úplne absorbované a skrížené 

so zvyškom celku Absolútnej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista.“ 

„Zatiaľ čo všetko, čo sa týka času a priestoru, ako aj procesu rozkladu, bolo z tohto 

tela odstránené, spolu s odstránením všetkých ziel a lží, ktoré obsahovalo — pred 

jeho zahrnutím do Absolútnej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista — súčasne si plne 

zachovalo typickú ľudskú prirodzenosť, so všetkými jej rysmi, charakteristickými 

črtami, vlastnosťami a skúsenosťami, čo Pánovi Ježišovi Kristovi poskytuje plný 

prístup nielen k tomu, ako ľudia zažívajú život, ale vďaka židovskému telu aj k 

tomu, ako zažívajú život všetci ostatní v celom negatívnom stave, a hlavne, ako ho 

zažívajú pseudo-tvorcovia; a ako títo všetci fungujú a pôsobia.“  

„Táto situácia umožní Pánovi Ježišovi Kristovi nielen eliminovať negatívny stav 

ako celok, ale aj spasiť z negatívneho stavu všetkých ľudí, ako aj všetkých tvorov 

vo všetkých Peklách a vo zvyšku Zóny Vymiestnenia, a takisto aj pseudo-tvorcov.“ 

„Ako ste boli najnovšie informovaní, tento najdôležitejší akt všetkých aktov — 

SPASENIE VŠETKÝCH — je vo svojej konečnej fáze.“ 
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21. augusta 1993 ma Pán Ježiš Kristus poprosil, aby som všetkým, ktorí čítajú, 

prijímajú a praktizujú Jeho/Jej Nové Zjavenie, oznámil nasledovné posolstvo: 

„Dnes si stručne preberieme niektoré záležitosti vyplývajúce z niektorých aspektov 

diskusie, ktorá prebiehala 14. – 15. augusta 1993 a 18. augusta 1993.“ 

„Prvou záležitosťou je v podstate pripomienka a rada všetkým, ktorí praktizujú 

proces vchádzania dovnútra, navrhnutý v 5. kapitole Nového Zjavenia Pána Ježiša 

Krista. Väčšina z vás, ktorí vchádzate dovnútra na každodennom základe, to, čo sa 

vám ide navrhnúť, už robí. Existujú však niektoré nové dôvody, prečo bude dnes 

táto záležitosť zdôraznená. Týka sa to procesu vašej cesty návratu — späť k svojej 

pravej prirodzenosti a k Pánovi Ježišovi Kristovi — ako aj vašej hlavnej úlohy, 

ktorú zohrávate ako prekladatelia alebo ako zameriavacie body pre pozitívny stav 

na udalosti na planéte Nula a pre planétu Nula na udalosti pozitívneho stavu.“ 

„Ako si pamätáte, v jednom z predchádzajúcich posolstiev vám bolo odporučené, 

aby ste do popredia svojho vedomého uvedomenia zahrnuli určité veci alebo určité 

dôležité uvedomenia. Táto rada naznačuje, že vo svojom procese vchádzania 

dovnútra potrebujete urobiť určité úpravy. Buďte si, prosím, teraz vedomí, že 

proces tohto kroku, ktorý bude práve teraz opísaný, je aplikovateľný len a len na 

tých, ktorí čítajú, prijímajú a praktizujú Nové Zjavenie na pravidelnej 

každodennej báze. Všetci ostatní, a toto sa týka hlavne tých, ktorí vo svojom 

profesionálnom postavení liečia ľudí v stave hypnózy a/alebo duchovnej hypnózy, 

majú pokračovať približne tým istým spôsobom, ktorý je opísaný v 5. kapitole 

Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista.“ 

„V tomto časovom bode je rozhodujúce a dôležité, aby proces vášho vchádzania 

dovnútra a zotrvávania vnútri vždy zahrnoval vašu vonkajšiu myseľ alebo vaše 

plné uvedomelé vedomie. Takže, pokiaľ nenastane potreba, určená výlučne Pánom 

Ježišom Kristom, aby ste si neuvedomovali, čo sa odohráva počas procesu vášho 

zvnútornenia, je životne dôležité, aby vaša vedomá vonkajšia myseľ počas vášho 

stavu zvnútornenia zohrávala v celom dianí rovnocennú úlohu.“ 

„Pre túto požiadavku existujú dva hlavné dôvody. Prvý sa týka faktu, že pozitívny 

stav bol privedený do najväčšej možnej blízkosti k negatívnemu stavu a planéte 

Nula. Pretože ste hlavným ohniskom vyššie uvedeného prekladu, umožňujete 

členom pozitívneho stavu — tým, že dovolíte svojej vedomej mysli plne sa 

podieľať na tomto procese — aby sa umiestnili priamo doprostred svetov 

negatívneho stavu a planéty Nula. Týmto umiestnením môžu členovia pozitívneho 

stavu previesť vhodné prípravy na všetko, čo sa týka konečnej eliminácie 

negatívneho stavu z celku bytia a existencie.“ 
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„Druhý dôvod sa týka cesty návratu k vašej pravej a pôvodnej prirodzenosti, a teda 

k Pánovi Ježišovi Kristovi, Ktorý/Ktorá prebýva v tejto prirodzenosti (koniec 

koncov, vaša prirodzenosť je nadelením, darom a obdarením od Neho/Nej). Ako 

viete, negatívny stav ovláda svojich členov, a hlavne ľudí na planéte Nula 

pomocou rôznych negatívnych vnútení, ktoré sú vo väčšine prípadov nevedomej 

povahy. Ohromná oblasť ľudskej mysle sa teda nachádza v modalite nevedomia. 

Ako bolo uvedené predtým, v skutočnosti viac ako 95 % ľudskej mysle je v stave a 

procese nevedomia. Takže, keď ľudia prichádzajú do duchovného sveta, potrebujú 

určité obdobie, počas ktorého sa veľmi opatrne a pomaly otvára ich nevedomá 

myseľ, aby boli uchránení od osudového šoku, ktorý otvorenie všetkých aspektov 

ich mysle sprevádza a spôsobuje.“ 

„A teraz, zahrnutím svojej vedomej mysle do procesu vášho vchádzania dovnútra a 

zotrvávania vnútri a kontaktovaním sa so svojou Duchovnou Mysľou a s 

duchovným svetom z pozície svojej vedomej mysle ste Pánom Ježišom Kristom 

pripravovaní prejsť z planéty Nula do svojho domovského sveta takým spôsobom, 

aby ste sa vyhli nutnosti prešľapovania v záchytnej oblasti kvôli postupnému 

otváraniu všetkých aspektov svojej nevedomej mysle. Spôsob, akým Pán Ježiš 

Kristus využíva zahrnutie vašej vedomej mysle do tohto procesu, nemôže byť z 

bezpečnostných dôvodov zjavený. Ozrejmí sa vám, keď prídete domov. A proces 

akcelerácie vašej cesty návratu sa vyžaduje preto, lebo, ako si spomínate, bude 

potrebné, aby ste tam Pánovi Ježišovi Kristovi okamžite pomohli v Jeho/Jej práci 

ohľadom konečného osudu negatívneho stavu. Pripomína sa vám tu, že ste s 

takýmto plánom súhlasili.“ 

„Táto požiadavka má však ešte jeden aspekt. Veľmi naliehavo ste upozornení, že 

odteraz už nestačí proces vchádzania dovnútra so zahrnutím svojej vedomej 

vonkajšej mysle do tohto procesu praktizovať dva-tri krát denne. Od okamihu, keď 

čítate tieto slová, potrebujete kvôli prevzatiu svojich povinností a úloh, týkajúcich 

sa vášho ďalšieho kroku vašej úlohy a poslania na planéte Nula, umožniť Pánovi 

Ježišovi Kristovi a všetkým členom vašej duchovnej rodiny, ako aj všetkým 

členom pozitívneho stavu, aby sa dostali do popredia vášho vedomého uvedomenia 

trvale, a nielen počas vášho praktizovania stavu zvnútornenia. Ako to možno 

urobiť? Dosiahne sa to vedomým uvedomovaním si ich prítomnosti na nepretržitej 

báze, počas všetkých svojich vedomých aktivít, bez ohľadu na to, aké sú. Keď sa 

teda zaoberáte svojimi každodennými aktivitami, potrebujete si súčasne v pozadí 

svojej vedomej mysle uvedomovať ich neustálu prítomnosť.“ 

„Toto vedomé uvedomovanie si ich prítomnosti možno dosiahnuť pomocou 

myšlienok či pocitov, alebo počutia, či vízie, alebo predstavy, alebo nejakým iným 

spôsobom vnímania, ktorý každý z vás individuálne má. Niektorí z vás si môžu 

veci vizualizovať, alebo živo predstaviť; niektorí z vás môžu na ne myslieť, alebo 

ich intuitívne cítiť, atď. Bez ohľadu na to, ktorý spôsob vnímania či cítenia je vám 

k dispozícii, má byť do toho zahrnutý, aby bola Pánovi Ježišovi Kristovi a všetkým 
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ostatným, čo sú s Ním/Ňou, umožnená plná prítomnosť v popredí vášho vedomého 

uvedomenia. Rozdiel medzi týmto stavom a stavom počas formálneho stavu 

zvnútornenia tkvie vo fakte, že počas stavu vášho zvnútornenia, dosiahnutého 

akýmkoľvek spôsobom či prostriedkami, je Pán Ježiš Kristus a všetci členovia 

vašej duchovnej rodiny, ako aj všetci ostatní v pozitívnom stave, a teda celý 

duchovný svet, v popredí vašich aktivít. Sú úplným stredobodom vašej interakcie s 

nimi. Naproti tomu, počas vašich pravidelných každodenných činností, keď sa 

zaoberáte svojimi každodennými záležitosťami — ako si to vyžaduje faktor vášho 

žitia na planéte Nula — všetci prebývajú v úzadí vášho popredia uvedomelého 

vedomia, ale s vaším plným vedomým uvedomením si ich prítomnosti.“ 

„Túto požiadavku musíte chápať a ponímať tak, akoby ste boli neustále v stave 

rozdelenej pozornosti. Jedna časť vašej pozornosti je sústredená na vaše 

každodenné aktivity — keď ste mimo stavu zvnútornenia — a druhá časť je 

sústredená na ich prítomnosť vo vás a s vami. A naopak: keď ste v stave 

zvnútornenia, jedna časť vašej pozornosti je sústredená na interakciu s Pánom 

Ježišom Kristom a so všetkými ostatnými v duchovnom svete, zatiaľ čo druhá časť 

si je vedomá všetkého, čo sa odohráva v stave vonkajška.“ 

„Existuje nesmierne dôležitý dôvod, kvôli ktorému vás prosím, aby ste to robili. 

Tým, že budete túto požiadavku realizovať vo svojom každodennom živote, 

nielenže budete chránení pred nástrahami a vnúteniami negatívneho stavu, a 

obzvlášť pseudo-tvorcov a ich poskokov — koniec koncov, ako vám môžu niečo 

urobiť v priamej prítomnosti Pána Ježiša Krista a ostatných vo vašom uvedomelom 

vedomí? — ale hlavne, umožňujete, aby sa aktivity Pána Ježiša Krista a Jeho/Jej 

služobníkov na planéte Nula plne a čo možno najviac navonok prejavili, 

aktualizovali a realizovali. Je to príprava na to, čo má prísť v blízkej budúcnosti! 

Buďte si vedomí tohto faktu!“ 

„A teraz, vzhľadom k dôležitému posunu, ktorý nastal v poslednom období a ktorý 

sa práve odohráva v štruktúre celého bytia a existencie, ako aj v celom pseudo-bytí 

a pseudo-existencii, vás prosím, aby ste rozšírili svoje aktivity, týkajúce sa vášho 

poslania a procesu vášho vchádzania dovnútra a procesu vašej komunikácie s 

členmi pozitívneho stavu.“ 

„Zatiaľ čo do tohto okamihu vám bolo odporúčané, aby ste komunikovali len s 

Pánom Ježišom Kristom a s bezprostrednými členmi vašej duchovnej rodiny, 

odteraz, presne od tohto okamihu vás prosím, aby ste aj všetkým ostatným členom 

pozitívneho stavu umožnili, aby boli súčasťou všetkých aspektov vášho života. 

Súčasne máte umožniť členom negatívneho stavu, tým členom, ktorí si cez vás a 

vaším prostredníctvom zvolia konverziu do pozitívneho stavu, aby za týmto 

účelom a len za týmto účelom s vami interagovali. Toto sa myslí oným rozšírením 

vašich aktivít. Ešte raz, buďte si vedomí, že toto je veľmi dôležitá požiadavka! Čím 

väčšiemu počtu členov pozitívneho stavu bude umožnené byť súčasťou všetkých 



Doplnok 10 

- 69 - 

vašich aktivít, tým lepšia pozícia bude vytvorená pre konečnú fázu eliminácie 

negatívneho stavu. Znovu, ste integrálnymi súčasťami tohto procesu.“ 

„A s touto požiadavkou je spojený bod číslo dva, ktorý si prediskutujeme. Tento 

bod sa týka oznámenia, uvedeného v posolstve, ktoré bolo zaznamenané 14. – 15. 

augusta 1993, ohľadom tretieho spôsobu, akým možno letmo zazrieť, aké je to byť 

Absolútny. Bolo tam medziiným uvedené, že „nekonečná rozmanitosť sexuálnych 

zážitkov poskytne taký pocit z jednoduchého dôvodu, že v takejto skúsenosti 

môžete siahnuť na Absolútny stav, ktorý sa tiahne celou touto rozmanitosťou. Čím 

väčšia je rozmanitosť takýchto zážitkov, tým väčšia je možnosť jasnejšieho 

chápania, aké je to byť Absolútny.“ V tomto posolstve bolo tiež zdôraznené, že v 

súčasnosti sa táto možnosť doslovne týka len členov pozitívneho stavu a že bude 

mať ďalekosiahle dôsledky pre tých z vás, ktorí sú spojení s Novým Zjavením.“ 

„Je potrebné objasniť dva aspekty tohto bodu. Po prvé, musíte si pamätať, že 

nakoľko sexualita hrá takú významnú úlohu ako vodič správnych duchovných ideí 

(alebo ich skreslení a falzifikátov v negatívnom stave), po celú túto dobu bola 

sexualita a vaše ponímanie a praktizovanie sexuality hlavným ohniskom vnucovaní 

negatívneho stavu vám všetkým. Nezáleží na tom, čo kto o ľudskej sexualite 

hovorí a nezáleží na tom, do akej miery nesúhlasíte s tým, čo je ohľadom sexuality 

uvedené v Novom Zjavení, fakt zostáva faktom — ona zostáva najcitlivejším a 

najmenej pochopeným pojmom. Kvôli tomuto faktu sa vám radí poprosiť Pána 

Ježiša Krista, aby s vami osobne pracoval na odstránení všetkých nesprávnych 

názorov a všetkých vnútení negatívneho stavu vo vašom živote ohľadom sexuality 

a jej praktizovania; ako aj na odstránení všetkých sklonov k majetníctvu, 

žiarlivosti, odsudzovaniu, vlastnej výnimočnosti a všetkých ostatných podobných 

čŕt vášho charakteru, ktoré sú všetky vnúteniami negatívneho stavu. Nebude to 

ľahká úloha.“ 

„Po druhé, niektorí z vás, ktorí sú spojení s Novým Zjavením, nemajú nijakú 

fyzickú potrebu či túžbu byť v sexuálnom styku s niekým iným než so svojím 

manželským druhom (ak ste ženatý/vydatá) alebo so svojím jediným sexuálnym 

partnerom (v prípade slobodnej osoby). U tých z vás, ktorí takéto potreby či túžby 

nemajú, to znamená len toľko, že počas pobytu na planéte Nula nie je súčasťou 

vášho poslania či úlohy ilustrovať túto rozmanitosť sexuálnych zážitkov. Títo ľudia 

by mali pokračovať v takomto spôsobe praktizovania. Na druhej strane, niektorí z 

vás s týmto druhom skúseností súhlasili, a preto pociťujú potrebu či túžbu byť v 

sexuálnom styku s viac než jedným sexuálnym partnerom. Keďže tento sklon je 

integrálnou súčasťou vášho poslania, nemali by ste odporovať takémuto nutkaniu 

za predpokladu, že sa tak stane len medzi tými, ktorí sú čitateľmi, nasledovníkmi a 

praktikantmi Nového Zjavenia. Súhlasili ste, že prostredníctvom takýchto zážitkov 

rozšírite prítomnosť Absolútneho do relatívneho, dávajúc Absolútnemu príležitosť, 

aby bolo letmo zahliadnuté relatívnymi bytosťami.“ 
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„Toto však nie je hlavný dôvod, kvôli ktorému tí z vás, ktorí majú túto úlohu, 

dobrovoľne súhlasili s manifestáciou rozmanitosti sexuálnych zážitkov. Hlavný 

dôvod tkvie vo fakte, že takouto pozitívnou skúsenosťou sa vzdoruje ľudskému 

ponímaniu sexuality a kladie sa základ pre vybudovanie správneho ponímania a 

praktizovania sexuality v najexternejšom stupni, ktorý zaujíma planéta Nula. 

Okrem toho je do Univerzality-Toho-Všetkého, s vedomým uvedomením alebo bez 

vedomého uvedomenia si tých, ktorí sa tohto sexuálneho aktu zúčastňujú, z pozície 

planéty Nula uvoľnený nejaký odlišný aspekt chápania Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista, ostatných a seba samých, ktorý nemôže byť prenesený žiadnym iným 

spôsobom než cez sexualitu a nemôže byť prenesený zo žiadneho iného miesta 

než z planéty Nula.“ 

„Takáto pozitívna skúsenosť z miesta, stavu a podmienok, ktoré majú len 

negatívnu, prehnitú, živočíšnu a animálnu, či akú kto má, súvzťažnosť sexuality, 

bude mať pri poslednom zúčtovaní a súde planéty Nula pre ňu spásnu hodnotu. 

Takže, keď nastane čas, tieto skúsenosti budú použité na ilustrovanie možnosti, že 

napriek všetkým vnúteniam negatívneho stavu, ktoré sú kliatbou ľudskej sexuality, 

bolo pre niektorých nasledovníkov Nového Zjavenia — ktorí súhlasili s prijatím 

tejto povinnosti — možné zmariť toto prekliatie a dostať do svojich životov 

pozitívnu konotáciu sexuality, prispievajúc k univerzálnemu poznaniu, aké je to 

byť v ľudskom tele, mať typickú ľudskú sexualitu, a napriek tomu byť za každých 

okolností plne pozitívny a oddaný Pánovi Ježišovi Kristovi. Preto môže takýto 

sexuálny pomer vzniknúť len medzi členmi Nového Zjavenia, a nie s niekým, kto o 

tomto učení nemá ani potuchy alebo ho neprijíma.“ 

„Avšak tým z vás, ktorí majú v tomto ohľade inú úlohu a ktorí si svojou slobodnou 

vôľou a voľbou nezvolili podieľať sa na takýchto vzťahoch, spolu s tými, ktorí 

majú skutočne takéto poslanie, sa veľmi vážne odporúča, aby do svojich životov 

zahrnuli duchovný sexuálny vzťah s členmi pozitívneho stavu. Toto je jeden z 

mnohých dôležitých dôvodov, prečo bolo vyššie odporúčané, aby ste umožnili 

interagovať s vami nielen Pánovi Ježišovi Kristovi a bezprostredným členom vašej 

duchovnej rodiny, ale aj všetkým ostatným členom pozitívneho stavu, ktorí sa 

rozhodnú pridať sa k vám v tejto interakcii.“ 

„Čo si tu musíte uvedomiť, je to, že ak je sexualita vo svojej pozitívnej konotácii, 

ako je praktizovaná v pozitívnom stave, hlavným vodičom všetkých správnych ideí 

života, ako aj rozmanitosti všemožných zážitkov v celom Stvorení a jeho 

Multivesmíre, potom, aby bola umožnená plnosť zážitkov vás všetkých, ktorí sa 

angažujete na planéte Nula — a zmocnenie sa všetkých bášt negatívneho stavu a 

planéty Nula — musíte do tohto procesu čo najviac zapojiť ľudskú sexualitu v 

podobe, v akej ju praktizujú členovia Nového Zjavenia.“ 

„Aby ste túto možnosť aktualizovali, realizovali a manifestovali, vo všetkej pokore 

a poníženosti vás prosím, ak si tak zvolíte svojou vlastnou slobodnou vôľou a 
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voľbou, aby ste sa angažovali v duchovných sexuálnych stykoch so všetkými tými 

členmi pozitívneho stavu, ktorí k vám počas vášho pobytu na vrchole vašej 

duchovnej hory a/alebo na vašej domovskej základni za týmto účelom prídu. Tým 

im umožníte, aby mali najbezprostrednejšie spojenie so všetkým, čo sa deje na 

planéte Nula. Z tej pozície budú môcť vytvoriť, keď príde čas, priaznivý 

predpoklad pre elimináciu negatívneho stavu. Ako teda z tohto vidíte, umožnením 

takýchto duchovných sexuálnych stykov s členmi pozitívneho stavu budete 

budovať spoľahlivý základ pre uskutočnenie konečnej fázy Druhého Príchodu Pána 

Ježiša Krista na planéte Nula.“ 

„Je to ale aj záležitosťou prekladu, obšírne diskutovaného pri predošlých 

príležitostiach. Pamätajte, že teraz ste prekladateľmi v oboch smeroch. A čo je 

lepší, spoľahlivejší a vyčerpávajúcejší spôsob prekladu než preklad 

prostredníctvom všetko zahrnujúceho nástroja zdieľania, transmisie a vedenia 

úplne všetkého, ktorým je sexualita vo svojej pozitívnej konotácii?“ 

„Nuž, táto prosba sa vzťahuje len na tých, ktorí majú vizuálny či nejaký iný 

hmatateľný prístup k vrcholu svojej duchovnej hory a/alebo k domovskej báze. Tí z 

vás, ktorí žiadny takýto prístup nemajú — pretože to bolo dohodnuté medzi vami a 

Pánom Ježišom Kristom — majú tak robiť pomocou a prostredníctvom svojej 

predstavivosti alebo myšlienok, alebo pocitov, alebo tým, že budú v úzadí svojej 

vedomej mysle udržiavať fakt, že sú za týmto účelom spojení s mnohými členmi 

pozitívneho stavu. Tento spôsob bude pre členov pozitívneho stavu rovnako 

efektívny ako akýkoľvek iný. A tým, že to budete robiť, budete plniť veľmi 

dôležitú časť svojho poslania a dohody.“ 

„Tretí bod tejto diskusie sa trochu vymyká z toho, čo vám bolo uvedené vyššie. 

Tento bod sa nakrátko vracia k záležitosti židovského národa a jeho osudu, 

načrtnutého v posolstve z 18. augusta 1993. Týka sa ohromného utrpenia, 

prenasledovania, týrania a všetkých ostatných ohavností — spoločne nazývaných 

holokaust — ktoré ľudská rasa na ňom spáchala. Tento holokaust sa netýka len 

toho, čo Židom spôsobili nacisti, ale aj všetkých ostatných utrpení, ktorými sú 

postihnutí počas svojej dlhej histórie na tejto planéte.“ 

„Tu musíte pochopiť nasledovné: Proces externalizácie a ritualizácie pravých 

duchovných princípov ničí pravú duchovnosť — jej chápanie a praktizovanie. 

Príznačnými dôsledkami tohto zničenia je odplata. Toto pravidlo sa, samozrejme, 

netýka len židovského národa, ale celého ľudstva. Ako viete, zničujúce vojny 

ľudstva, ktoré zúria počas celých jeho dejín, sú výsledkom a dôsledkom 

externalizácie, ritualizácie, falzifikácie a nesprávnej realizácie týchto duchovných 

princípov.“ 

„Bol to však židovský národ, v ktorom, po prvé, sa tento moment objavil v 

najvýraznejšej miere, a po druhé, tento národ bol úplne prvý, ktorý obsahoval 

typicky ľudské gény, vytvorené pseudo-tvorcami, ktorý zaviedol taký nesprávny a 
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nebezpečný spôsob ponímania a praktizovania duchovných princípov. Výsledok 

tohto faktora viedol k väčšej miere odplaty.“ 

„Tak sa stalo, že Židia vybudovali základ alebo ustanovili trend, ktorý nasleduje 

zvyšok ľudstva. Keďže ľudia si podvedome uvedomujú túto situáciu, snažia sa bez 

toho, aby o tom vedeli, vyhladiť všetkých Židov, veriac (opäť podvedome), že 

odstránením Židov z tejto planéty odstránia svoje vlastné problémy. Chápeš, Peter, 

Židia sú pre zvyšok ľudstva večnou pripomienkou totálne paradoxnej situácie: Akí 

úplne súčasne byť aj nebyť. Ľudstvo tento paradox nemôže vystáť a robí všetko, čo 

je v jeho silách, aby sa ho zbavilo. Keďže Židia sú stelesnením tohto paradoxu, 

robí si z nich obetných baránkov, obracajúc proti Židom všetku svoju frustráciu, 

hnev, vražedné sklony, či čokoľvek, čo má. Čo, samozrejme, len posilňuje naivitu 

ľudstva a jeho neschopnosť vyriešiť tento problém uznaním faktu, že je za svoje 

vlastné problémy plne zodpovedné samo, a nie nejaký iný národ, ktorý je od neho 

tak odlišný. Paradoxom tejto situácie je fakt, že Židia predstavujú to najlepšie aj to 

najhoršie z ľudstva. Toto sa týka ich vrodenej povahy, nakoľko sú priamymi 

potomkami styku pseudo-tvorcov s ľudskými ženami. Keďže ich zvláštne gény 

predstavujú každého, kto kedy obýval túto planétu, v Židoch sú v extrémnej miere 

rovnako zastúpené tak pozitívne, ako aj negatívne sklony.“ 

„Preto možno medzi Židmi nájsť, viac než v ktoromkoľvek inom národe, 

najväčších možných humanistov, ktorí bez akýchkoľvek vedľajších úmyslov slúžia 

celému ľudstvu, a súčasne možno medzi nimi nájsť najzúrivejších ateistov a 

uctievačov zlatého teľaťa (peňazí). Tieto dva protichodné extrémy sú pre zvyšok 

ľudstva večnou pripomienkou, aké by súčasne malo aj nemalo byť. Pozitívny sklon 

ľudstva si praje zničiť negatívne aspekty Židov a jeho negatívna časť si praje zničiť 

ich pozitívne aspekty. Keďže však ľudstvo chce v oboch situáciách Židov zničiť, 

sú dokonca aj jeho takzvané ,pozitívne‘ sklony negatívnej povahy. Pravá 

pozitívnosť netúži ničiť, ale poučiť sa a využiť to nejakým produktívnym a 

konštruktívnym spôsobom.“ 

„Nuž, Židia neustále pripomínajú túto situáciu zvyšku ľudstva, samotnou svojou 

prirodzenosťou, jasne im oznamujúc, že vzhľadom k tomuto postoju v ľuďoch 

nezostáva nič pozitívne. Ľudia podvedome nemôžu vystáť túto pripomienku. Takže 

Židov ešte viac nenávidia. Je to začarovaný kruh: Čím viac nenávidia Židov a čím 

viac im závidia, tým viac potvrdzujú svoju negatívnosť a podradnosť vo všetkých 

aspektoch svojho života.“ 

„A to je všetko, čo teraz potrebujete ohľadom tejto záležitosti vedieť. Prajem vám 

príjemný deň.“ 
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Doplnok 11 
 

 

25. augusta 1993 mi Pán Ježiš Kristus oznámil nasledovné idey, aby som ich 

zdieľal so všetkými, ktorí sú spojení s Jeho/Jej Novým Zjavením: 

„Z veľmi dôležitých dôvodov je vám v tomto časovom bode nutné pripomenúť váš 

individuálny, osobný a súkromný postoj k tomu, ako zapadáte do Nového Zjavenia 

a ako jeho pojmy a idey ovplyvňujú všeobecne váš život, a hlavne vaše poslanie a 

správanie od času, keď sa vám Nové Zjavenie dostalo do povedomia, až doteraz. 

Táto záležitosť bola zdôraznená v posolstve z 1. – 2. júla. Ohľadom tejto 

požiadavky je potrebné určité spresnenie:“ 

„Súčasná situácia je taká, že si od vás všetkých vyžaduje, aby ste zaujali veľmi istý 

a pevný postoj nielen ohľadom všetkých aspektov Nového Zjavenia, ale aj 

všetkého ostatného v ľudskom živote, ale hlavne vášho poslania, s uvedomením si 

všetkých možných detailov žitia vášho každodenného života a na ktorom mieste 

zoznamu vašich životných priorít sa nachádza Nové Zjavenie.“ 

„Prečo je to nevyhnutné? Ako si pamätáte z posolstva z 1. – 2. júla 1993, negatívny 

stav, pseudo-tvorcovia a ich poskokovia, ako aj samotní ľudia dosiahli vo svojom 

postavení a aktivitách určitého bodu či určitej stabilizovanej úrovne, za ktorou je 

možná už len jediná vec — týkajúca sa osudu planéty Nula a negatívneho stavu vo 

všeobecnosti — úplné, krátke a dočasné víťazstvo negatívneho stavu na planéte 

Nula a eliminácia všetkého, čo má ohľadom ľudí nejakú pozitívnu konotáciu. 

Vzhľadom k tomuto faktoru všetko ohľadom negatívneho stavu, planéty Nula a 

všetkých ľudí, ako aj všetkého ostatného, čo sa týka vášho poslania na planéte 

Nula, dospieva k svojmu koncu. A teraz, aby sme si znovu zopakovali, nepokúšajte 

sa na toto oznámenie aplikovať ľudské časové meradlá. Niektorí z vás, 

vychádzajúc z niektorých vyhlásení v najnovších doplnkoch, majú sklon 

špekulovať o presnom fyzickom čase, v rámci ktorého budú všetky tieto veci 

skončené a dokonané. Nechyťte sa do tejto pasce! Takéto špekulácie môžu mať 

negatívnu konotáciu, napriek tomu, že sa to robí s pozitívnym úmyslom.“ 

„Tu nejde o fyzický čas, v ktorom sa všetky tieto veci odohrajú, ale o stav, 

podmienky, a hlavne váš postoj — ktorý sa vytvára na planéte Nula — ktorý 

spôsobí ukončenie všetkého, čo sa vzťahuje k negatívnemu stavu a osudu ľudstva. 

Ste teda varovaní, aby ste nešpekulovali ohľadom fyzického času, v ktorom sa toto 

všetko udeje. Želania poznať veci vopred — vo fyzickom ponímaní času — sú 

typicky ľudskej povahy, ktorá je v podstate negatívneho pôvodu. Preto sa 

špekulovaním a premýšľaním o fyzických časových prvkoch nevedome 

vystavujete vplyvu negatívneho stavu a početným nástrahám, ktoré vám nastražil 

popri ceste, po ktorej putujete.“ 
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„Čo musíte v tomto ohľade pochopiť, je to, že Pán Ježiš Kristus uskutočňuje 

všetko, čo sa týka negatívneho stavu a ľudí na planéte Nula, z pozície Absolútneho 

Stavu, ktorý je bezčasovej a bezpriestorovej povahy. Takže o Jeho/Jej aktivitách, 

týkajúcich sa prvkov fyzického času a priestoru, nemožno tvrdiť nič.“ 

„Vašou povinnosťou v tomto ohľade a v tomto konkrétnom čase je veľmi pozorne 

preskúmať, kde sa nachádzate — čo sa týka vášho postoja k Novému Zjaveniu — a 

kde v tomto ohľade stojíte. A samozrejme, ako princípy Nového Zjavenia 

ovplyvňujú váš život vo všetkých jeho aspektoch. Niektorí z vás si ešte stále plne 

neuvedomili dôležitosť toho, čo Nové Zjavenie zohráva pri ukončovaní 

negatívneho stavu a že toto ukončovanie akceleruje na základe faktora, nakoľko a v 

akom rozsahu ho prijímate a praktizujete vo svojom individuálnom živote a akú 

prioritu mu dávate vo svojom každodennom živote a aktivitách. To znamená, že 

niektorí z vás ešte stále kladú význam a funkciu Nového Zjavenia na koniec 

zoznamu svojich každodenných priorít, a tak do určitej miery blokujú jeho plný 

dopad a vplyv na tento proces.“ 

„Čo musíte pochopiť, je to, a toto sa opakuje neustále koldokola, že všetky aktivity 

Pána Ježiša Krista na planéte Nula sa v tejto dobe prejavujú prostredníctvom 

životov tých — medziiným — ktorým bola určená rola spríkladňovať život v 

súlade s princípmi Nového Zjavenia. Preto, ak neuvediete túto záležitosť do 

popredia svojho vedomia a svojich každodenných aktivít, spôsobujete v podstate, 

že plné prejavenie sa a realizácia týchto aktivít je veľmi ťažká a časovo náročná.“ 

„Takže, ste veľmi dôrazne a energicky nabádaní, aby ste opäť pozorne preskúmali 

svoj postoj k Novému Zjaveniu a svoj život v súlade s ním od okamihu, keď ste si 

uvedomili jeho existenciu, až po súčasnosť, prejdúc si dni, týždne, alebo mesiace, 

počas ktorých ho čítate. Je veľmi dôležité, aby ste si pri skúmaní tohto faktu 

vedome uvedomili všetky zmeny vo svojom správaní, spôsobe myslenia, cítenia, 

chcenia, vo svojom postoji, vo svojich vzťahoch, vo svojich stanoviskách, 

názoroch a vo všetkom ostatnom, čo sa vo vašom živote odohráva v dôsledku 

vášho spojenia s Novým Zjavením. Toto skúmanie určí vašu súčasnú pozíciu v 

rámci obsahu a rozsahu vášho poslania, ktorú v tomto ohľade zaujímate, a ako 

ďaleko ste pokročili na ceste k splneniu všetkého, čo ste sa dohodli splniť.“ 

„Ak zistíte, že od odvtedy po súčasnosť niet vo vašom živote v žiadnom z jeho 

aspektov príliš veľa zmien, alebo že sa neuskutočnili vôbec žiadne podstatné a 

citeľné zmeny, potom svoje životné povinnosti v tomto ohľade zanedbávate. V tom 

prípade sa vám veľmi vážne odporúča a pripomína, aby ste zmenili svoj postoj a 

opätovne preskúmali princípy Nového Zjavenia, aby ste sa v rámci ľudského života 

dostali tam, kam v podstate patríte, alebo kam ste súhlasili patriť — čo je 

integrálnou súčasťou vášho poslania. Ak ste nezažili nijaké zmeny, alebo ste zažili 

len malú zmenu, znamená to, že sa musíte pustiť do dôležitého problému ohľadom 



Doplnok 11 

- 75 - 

toho, do akej miery vás ovláda negatívny stav a do akej miery ste ešte stále pod 

vnúteniami negatívneho stavu.“ 

„Na druhej strane, ak vaše sebaskúmanie v tomto ohľade určí, že vo všetkých 

aspektoch vášho života došlo pod vplyvom Nového Zjavenia k hlbokým alebo 

značným zmenám, potom ste na správnej ceste a ste plne v súlade s povahou a 

obsahom svojho poslania a procesu jeho uspokojivého plnenia.“ 

„Uvádza sa to tu preto, a preto ste tu vo všetkej pokore a skromnosti poprosení, aby 

ste preskúmali túto záležitosť, aby (ako bolo uvedené vyššie) negatívny stav a 

všetci jeho aktivátori, poskokovia a prívrženci, ako aj vlastní ľudia dosiahli bodu, 

ktorý si vyžaduje, aby sa každý z vás dostal do pozície, ktorá je vám práve teraz, 

presne od tohto momentu (od okamihu, keď čítate tieto slová), určená Pánom 

Ježišom Kristom v súlade s Jeho/Jej plánom Spasenia. Táto pozícia je určená 

výhradne vaším postojom k Jeho/Jej Novému Zjaveniu a jeho priorizáciou.“ 

„Je len logické predpokladať, že ak v tomto ohľade Pán Ježiš Kristus dosahuje Svoj 

cieľ medziiným pomocou a prostredníctvom Nového Zjavenia, potom stupeň, 

rozsah a intenzita vášho zapojenia sa do Nového Zjavenia určí, do akej miery sa 

môžu aktualizovať, realizovať a manifestovať výsledky Jeho/Jej skutkov na planéte 

Nula. Toto je záležitosťou vašej zodpovednosti za osud ľudstva na planéte Nula a 

za vašu vlastnú úlohu a poslanie.“ 

„Čo si v tomto momente musíte uvedomiť, je to, že vaše poslanie a úloha (tých z 

vás, ktorí sú od Nového Zjavenia) sú priamo spojené s Novým Zjavením. To 

znamená, že sa napĺňajú hlavne a predovšetkým prostredníctvom vášho postoja k 

Novému Zjaveniu a tým, ako a do akej miery praktizujete a prejavujete jeho 

princípy vo svojom každodennom živote. Takže všetko, čo robíte a do čoho ste 

zapojení v každom momente vášho každodenného života, bez ohľadu na to, o čo 

ide, stáva sa súčasťou vášho poslania a úlohy, za predpokladu, že sa to robí a 

zažíva pod záštitou Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista. Z tohto faktora pre vás 

vyplýva potreba učiniť Nové Zjavenie vo vašom živote prioritou číslo jedna, ktorej 

bez výnimky či vylúčenia podriadite všetko ostatné.“ 

„Je celkom možné, že niektorí z vás budú mať s tým, čo je uvedené vyššie, 

ťažkosti. Možno máte všetky možné druhy prijateľných a presvedčivých 

ospravedlnení, prečo nemôžete použiť, čo sa vám v tomto posolstve navrhuje. Ak k 

tomu dôjde, bude to len znamenať, že ste si ešte stále plne neuvedomili, aký je 

skutočný účel Nového Zjavenia pre celé Stvorenie, Zónu Vymiestnenia, planétu 

Nula a pre vás osobne. Toto nie je čosi, čo môžete odstaviť na zadnú platničku — 

použijúc vašu obraznú reč — a nechať to tam bublať, venujúc tomu malú 

pozornosť, až kým si kdesi v celom rade množstva iných činností, ktorými sa 

zaoberáte, nenájdete na to čas. Medzitým robíte niečo iné, čo považujete alebo o 

čom si myslíte, že je dôležitejšie, než to, čo ste odložili na zadnú platničku. V 

takom prípade ste stratili správnu perspektívu svojej povinnosti a svojich priorít.“ 
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„V tomto ohľade je nutné uvedomiť si, že Nové Zjavenie bude odteraz fungovať 

aj ako nástroj veľmi dôležitého rozlíšenia pravých nasledovníkov a praktikantov 

Nového Zjavenia od tých, ktorí to robia buď s nejakými postrannými úmyslami, 

alebo sa ním zaoberajú len okrajovo, bez toho, aby mali skutočný záujem zapojiť 

sa do neho do najväčšej možnej miery. Alebo od tých, ktorí sú k Novému Zjaveniu 

poslaní negatívnym stavom (obzvlášť pseudo-tvorcami), aby videli, či existuje 

nejaký spôsob, ako ho kontaminovať, znečistiť, zničiť, alebo vytvoriť z neho 

nejaký druh kultu, náboženstva, či formálnej organizácie, a tak ho znehodnotiť a 

zničiť jeho pravý význam a účel.“ 

„Ako teda vidíte, vzhľadom k faktoru aktuálnosti je pre všetky typy čitateľov 

absolútne nevyhnutné zaujať k Novému Zjaveniu správny postoj: buď ho urobiť 

najvyššou prioritou číslo jedna svojho života, alebo sa ním úplne prestať zaoberať. 

Pokiaľ sa to neurobí čím skôr, dostavia sa v tomto ohľade dôsledky nevykonania 

konečného rozhodnutia a voľby. Toto s konečnou určitosťou rozhodne, kto je kto a 

aká je skutočná pozícia, ktorú dotyčný zaujíma na planéte Nula. Takáto 

diferenciácia je nevyhnutná kvôli tomu, aby bol každý pripravený na to, čo má 

onedlho prísť (nie v ľudských fyzikálnych časových jednotkách).“ 

„Ďalší bod, ktorý si potrebujete uvedomiť, je to, že Pán Ježiš Kristus vám 

oznamuje len tie veci, ktoré sú aktuálne a potrebné pre každý jednotlivý krok vášho 

pokroku a plnenia si vášho poslania. Ak vám niečo nie je zjavené, a vy ste napriek 

tomu na to zvedaví, znamená to, že tieto informácie by pre vás osobne alebo pre 

vás všetkých neboli užitočné, bez ohľadu na to, čo si myslíte alebo čo cítite 

ohľadom užitočnosti ich poznania.“ 

„Dobrým príkladom tejto situácie je to, že niektorí z vás sú zvedaví napríklad na to, 

ako je prežívaný a ako sa prejavuje život v pozitívnom stave, aspoň vo všeobecnom 

zmysle. Tí z vás, ktorí pociťujú túto zvedavosť a strácajú čas tápaním ohľadom 

toho, veria, že takéto informácie by zvýšili vaše odhodlanie účinnejšie a 

efektívnejšie vykonávať svoju prácu pre Pána Ježiša Krista. Myslíte si, že keby to 

bolo tak, že by vám Pán Ježiš Kristus takéto informácie neposkytol? Ak v tomto 

alebo v akomkoľvek inom ohľade nie sú odpovede k dispozícii, znamená to, že 

pravdou je presný opak: že by to v žiadnom prípade nezvýšilo vaše aktivity a 

nezvýšilo by to túžbu pokračovať vo vašom poslaní a úlohe, ale v skutočnosti by 

vám to pri pokračovaní vo vašom poslaní prekážalo a spôsobilo by to, že by to bolo 

vo všetkých aspektoch vášho života ťažšie a nezvládnuteľnejšie. Alebo, 

prinajlepšom, odpovedať na vašu otázku by nebolo príhodné. A to platí o všetkých 

situáciách a otázkach, ktoré by ste mohli zažiť či mať.“ 

„Sú, samozrejme, určité typy otázok, ku kladeniu ktorých ste inšpirovaní. V takom 

prípade je však odpoveď poskytnutá takmer okamžite. Otázky tohto charakteru sú 

do mysle opytujúceho sa vkladané Pánom Ježišom Kristom, aby uviedli do vašej 

okamžitej pozornosti záležitosti týkajúce sa obsahu takejto otázky. Znamená to 
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tiež, že položenie takejto otázky bolo úlohou tejto osoby a jej podieľaním sa na 

tomto dôležitom procese. Keď sa však pýtate a pýtate, a nedostávate nijakú 

odpoveď, odporúča sa vám, aby ste na to prestali byť zvedaví, pretože je pre vás 

buď úplne nevhodné vedieť odpoveď na vašu otázku, kým sa nevrátite domov, 

alebo by táto odpoveď bola predčasná. V takom prípade by spôsobila viac škody 

než osohu — nezáleží na tom, čo a ako cítite ohľadom úžitku a osohu, ktorý by 

vášmu životu zodpovedanie tejto otázky prinieslo. Vezmite si to teda k srdcu a 

zariaďte sa podľa toho.“ 

„Pri zhrnutí tohto stručného posolstva si znovu zopakujme dôležitosť požiadavky, 

aby ste vo svojom živote na tejto planéte pod záštitou Nového Zjavenia Pána Ježiša 

Krista zaujali konečný postoj. Jednoducho povedané, tým, že vo svojom živote 

Nové Zjavenie učiníte prioritou číslo jedna a že budete dodržiavať jeho princípy, 

prispejete k ukončeniu negatívneho stavu na planéte Nula a inde. Ale hlavne, tí z 

vás, ktorí už toto rozhodnutie urobili — učiniť Nové Zjavenie najvyššou prioritou 

číslo jedna vo svojom živote — umožňujú veľmi úspešný návrat k svojej pravej 

prirodzenosti, a teda k Pánovi Ježišovi Kristovi, ako individualít pred Ním/Ňou. To 

vám tiež pomôže pri zjednodušovaní vášho života a pri robení ho 

zvládnuteľnejším. Dôvod tohto tkvie vo fakte, že ak eliminujete zo svojho života 

všetko, čo nie je dôležité a nemá viac pre vás nijaký úžitok, potom sa váš život 

skutočne zjednoduší.“ 

„Odporúča sa vám, aby ste Pána Ježiša Krista poprosili, aby do vašej pozornosti 

uviedol všetko, čo vo svojom živote skutočne nepotrebujete — bez ohľadu na to, 

ako veľmi veríte alebo si myslíte, že to potrebujete. Nech Pán Ježiš Kristus, na 

základe vašej dobrovoľnej prosby, rozhodne, čo je a čo nie je vo vašom živote 

dôležité a čo je potrebné eliminovať a čo ponechať. Takto bude váš život skutočne 

zjednodušený. A keď bude váš život takýmto spôsobom zjednodušený, negatívny 

stav viac nebude mať nad vami nijakú moc, z jednoduchého dôvodu, že veci 

jednoduchosti nie je schopný uchopiť ani pochopiť (ako vám bolo zdôraznené v 

posolstve z 1. – 2. júla 1993).“ 

„A teraz, aby sa vám pomohlo lepšie a výraznejšie uspieť v procese aplikovania 

všetkého, čo vám je v tomto posolstve, ako aj vo všetkých ostatných posolstvách 

oznámené, môžete — pokiaľ si tak zvolíte svojou vlastnou slobodnou vôľou a 

voľbou — obohatiť techniku zrkadlenia, ktorú vám bolo pri predchádzajúcich 

príležitostiach odporučené používať.“ 

„Ako si pamätáte, technika zrkadlenia bola modifikovaná (počas prenosu posolstva 

z 1. – 2. júla 1993) tak, aby ste ju používali na vizualizovanie si vášho vlastného 

života a na sebareflexiu, sebaskúmanie a prosté preskúmanie vášho života od 

okamihu vášho príchodu na planétu Nula až po súčasnosť. A súčasne tým, že ste 

túto techniku za týmto účelom upravili, fungovala a stále funguje ako ochrana pred 

vplyvmi negatívneho stavu a všetkých jeho členov.“ 
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„Teraz ste vyzývaní, aby ste doplnili túto techniku o predstavovanie si prítomnosti 

Pána Ježiša Krista s vami vo vašich zrkadlách, všetkých členov vašej pravej 

duchovnej rodiny a všetkých ostatných členov pozitívneho stavu, ktorých Pán Ježiš 

Kristus určil, aby sa k vám pripojili za účelom prekladu všetkého, čo je potrebné 

preložiť v oboch smeroch — z planéty Nula k nim, a od nich cez vás na planétu 

Nula a do vášho vlastného života.“ 

„Ak nejakou náhodou nepatríte k tým, ktorí majú schopnosť vizualizácie, odporúča 

sa vám túto techniku používať buď v predstave, alebo myslením, cítením, či 

jednoducho vedomým uvedomením si toho. Dôležité je byť si uvedomele vedomý 

tejto prítomnosti vo svojich imaginárnych zrkadlách, bez ohľadu na metódu, 

ktorou sa to robí. Odporúča sa vám použiť všetko, čo máte.“ 

„Na druhej strane, tí z vás, ktorí majú tú česť, že ovládajú všetky vyššie opísané 

formy vnímania, sú vyzývaní k tomu, aby ich používali všetky. Môžete si to teda 

vizualizovať, predstavovať, myslieť na to, cítiť to, vedome si to uvedomovať, 

vnímať to, intuitívne to pociťovať, atď. Jednoducho povedané, odporúča sa vám za 

týmto účelom zapojiť všetko, čo je vám vlastné ohľadom spôsobu a prejavu 

vnímania, pociťovania a prežívania.“ 

„Ak ste požehnaní len jedným spôsobom, použite ho na tento účel. A tí z vás, ktorí 

sú požehnaní viac než jedným takýmto spôsobom, nech ich používajú všetky 

simultánne. Tak či onak, dosiahnete účinne a úspešne všetko, čo v tomto ohľade 

potrebujete dosiahnuť.“ 

„Účelom zahrnutia prítomnosti Pána Ježiša Krista, všetkých členov vašej pravej 

duchovnej rodiny a všetkých ostatných z pozitívneho stavu, ktorých vám určil Pán 

Ježiš Kristus, do vašej techniky zrkadlenia je obohatenie a intenzifikácia metódy, 

ktorá bola opísaná v predchádzajúcom posolstve (z 21. augusta 1993). Metóda, 

ktorá je tu opísaná, vám uľahčí dosiahnuť, čo bolo navrhnuté v posolstve z 21. 

augusta 1993.“ 

„Existuje však ešte ďalší dôvod, prečo vás prosím, aby ste používali túto, úrovňou 

vyššiu verziu tejto konkrétnej techniky zrkadlenia. Týka sa to duchovnej 

súvzťažnosti, ktorú majú zrkadlá, a funkcie, ktorú vykonávajú na planéte Nula a 

inde. Duchovná súvzťažnosť zrkadiel sa týka reflexie a spätnej väzbe ohľadom 

toho, kto ste, čo ste, ako vyzeráte, a tiež, kde sa nachádzate vo vašom duchovnom 

pokroku a v každom jednotlivom momente svojho života. Značí ale tiež prítomnosť 

nejakej úplne odlišnej reality, ktorá je mimo vášho spôsobu vnímania. Tým, že si 

vedome uvedomujete alebo že vidíte túto realitu svojím vlastným zrakom (alebo 

akýmkoľvek spôsobom vnímania, ktorý máte a používate), umožňujete tejto realite 

podieľať sa na vašej vlastnej, vami vnímanej realite, ktorej ste integrálnou 

súčasťou. Týmto spôsobom túto realitu spájate so svojou realitou, čím ju so sebou 

zjednocujete.“ 
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„Z tohto stručného vysvetlenia vidíte, ako môže byť táto technika užitočná pri 

obohacovaní vášho života, ale hlavne, ako môže Pánovi Ježišovi Kristovi — medzi 

mnohými inými vecami a mnohými inými spôsobmi, ktoré má za týmto účelom k 

dispozícii — a všetkým ostatným z pozitívneho stavu, ktorí sú s vami prítomní, 

umožniť, aby sa podieľali priamo a čo najbezprostrednejšie na všetkých 

udalostiach, odohrávajúcich sa na planéte Nula a vo vašom vlastnom osobnom 

živote, a hlavne, aby ich usmerňovali, ovplyvňovali a modifikovali, ako je 

potrebné, kedy je potrebné a ak je potrebné.“ 

„Ako teda vidíte, používaním tejto metódy vo vašom každodennom živote 

umožňujete pozitívnemu stavu uskutočňovať jeho dielo, týkajúce sa negatívneho 

stavu, rozsiahlejším a účinnejším spôsobom. Váš vlastný život a úspech vašej cesty 

opätovného návratu k vašej pravej a pôvodnej prirodzenosti a k Pánovi Ježišovi 

Kristovi, ako jedinečných individualít pre Ním/Ňou, bude tiež oveľa efektívnejší, 

ľahší a jednoduchší.“ 

„Ďakujem vám za vašu pozornosť ohľadom tejto záležitosti a za vašu ochotu riadiť 

sa všetkým, čo sa vám oznamuje v tomto a vo všetkých ostatných posolstvách, 

ktoré vám boli predtým oznámené a poskytnuté prostredníctvom Petra, a ďakujem 

vám za vašu snahu žiť svoj život v súlade s princípmi Nového Zjavenia Pána Ježiša 

Krista. Prajem vám príjemný deň.“ 
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Doplnok 12 
 

 

28. augusta veľmi skoro ráno ma Pán Ježiš Kristus poprosil, aby som sa s vami 

všetkými, ktorí ste spojení s Jeho/Jej Novým Zjavením, podelil o nasledovné 

informácie: 

„Možno sa všetci alebo niektorí divíte, prečo od 1. júla 1993 došlo k takému 

náhlemu vzostupu informácií a doplnkov, ktoré sú vám oznamované. Zdá sa, že 

máte len tak-tak čas, aby ste do svojich životov inkorporovali obsah a zmysel 

jedného doplnku, a hľa, už je na ceste ďalší. Je čas objasniť potrebu týchto častých 

a postupných doplnkov, ktoré k vám prichádzajú.“ 

„Ako viete, Pán Ježiš Kristus nerobí nič bez dobrého dôvodu a jasne vyhraneného 

účelu. V tomto ohľade musíte jasne pochopiť, že predtým, ako môže negatívny 

stav na planéte Nula dočasne a úplne zvíťaziť, musia byť realizované a vytvorené 

určité podmienky a pozície, ktoré tejto veľmi dôležitej udalosti predchádzajú. Keby 

bolo negatívnemu stavu dovolené zvíťaziť pred takou realizáciou a vytvorením, 

výsledok tohto faktu by bol zničujúci nielen pre planétu Nula, ľudí a Zónu 

Vymiestnenia, ale aj pre všetkých v pozitívnom stave a v celom Stvorení. A nielen 

to, ale ohromne by bola sťažená, ak nie úplne znemožnená, aj následná trvalá 

eliminácia negatívneho stavu z povrchu celého bytia a existencie. Vo svojej 

ľudskej mysli nemáte absolútne poňatia, čo by to pre všetkých a pre všetko 

skutočne znamenalo.“ 

„Takže, než dostane negatívny stav dovolenie, aby planétu Nula ovládol v úplnej a 

kompletnej forme a kondícii, Pán Ježiš Kristus podnikne určité kroky a vytvorí 

určité podmienky a umiestni každého do pevnej pozície a určí každý jeden krok, 

ako sa to všetko môže prejaviť a uskutočniť.“ 

„Ako vám všetkým, ktorí čítate tieto slová, bolo prostredníctvom všetkých 

predchádzajúcich doplnkov zjavené (tento plus 11 doplnkov. Týchto 11 doplnkov 

slúži ako objasnenie toho, čo nasledovalo po doplnku z 1. – 2. júla 1993), ste 

integrálnou súčasťou tohto najdôležitejšieho procesu. Aby ste boli umiestnení do 

správnych pozícií a aby u každého z vás boli vytvorené najvhodnejšie podmienky 

pre uskutočnenie sa tohto faktora, bolo a je nutné zjaviť a objasniť vám určité 

dôležité duchovné záležitosti, ktoré vás na toto všetko pripravia a ktoré vám 

objasnia, ako odteraz v tomto ohľade postupovať, aby ste tomu všetkému, čo 

nastane počas preberania moci negatívnym stavom, nepodľahli. Preto je teda 

potrebný taký náhly nával týchto doplnkov. Pán Ježiš Kristus dúfa, že ste im radi a 

že majú na váš život a na vaše správanie vo všetkých ohľadoch žiaduci vplyv. 

Niektoré ďalšie dôvody tohto nakopenia sa doplnkov sa vám ozrejmia počas vašich 

každodenných aktivít — ako sa budete potýkať so svojimi každodennými 

záležitosťami a ako budete realizovať, čo sa vám v nich navrhuje.“ 
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„Čo tu teda musíte pochopiť, je to, že než bude negatívnemu stavu dovolené, aby 

na planéte Nula úplne zvíťazil, a kvôli zriadeniu vašich pozícií, ako aj pozícií 

všetkých ostatných v celom bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii, 

bolo nutné a potrebné zjaviť vám všetkým, ako aj celému Stvoreniu určité dôležité 

informácie a tajomstvá. Toto zjavenie teda umožní, aby boli takéto postavenie a 

podmienky správne, účinne a úspešne vytvorené. Bez tohto zjavenia by bolo 

vyslovene nemožné, aby k tomuto všetkému vôbec došlo. To by v takom prípade 

znamenalo, že negatívny stav by nad pozitívnym stavom prevládol. A to by 

znamenalo koniec Stvorenia.“ 

„Aby som vám to objasnil a pripomenul, zhrňme si niektoré z týchto tajomstiev, 

ktoré boli doposiaľ zjavené.“ 

„1. Úplne prvé tajomstvo sa týka pôvodu negatívneho stavu. Pred 

publikovaním knihy Základy ľudskej duchovnosti (úplne prvá kniha 

novej série Nového Zjavenia) nikto nevedel, ako a prečo sa uskutočnil 

negatívny stav; aká je presne jeho povaha a ako dlho bude trvať. 

Chápete, predtým každý predpokladal, dokonca aj v pozitívnom stave, 

že negatívny stav bude trvať naveky, ako slobodná voľba alebo ako 

stav potrebný k tomu, aby bol neustále k dispozícii pre každého 

slobodnú vôľu. Kvôli chýbaniu tohto dôležitého poznania bolo 

nevyhnutné túto situáciu napraviť a uviesť do pozornosti každého 

nielen to, že negatívnemu stavu bolo dovolené prekvitať len počas 

jedného časového cyklu, ale hlavne to, že tiež príde doba, počas ktorej 

bude natrvalo odmietnutá samotná idea odmietnutia Pána Ježiša Krista 

ako jediného Boha a ako jediný Zdroj každého jedného života. 

Chápeš, Peter, pokiaľ sa táto idea v mysli udržuje, potom podľa logiky 

tej idey negatívny stav nemôže byť eliminovaný na trvalom základe, 

pretože táto idea potrebuje miesto a podmienky, kde môže vypadnúť 

potom, ako ju ľudia v pozitívnom stave každodenne neprijmú a ako ju 

následne odvrhnú a vypudia zo svojej mysle. Pokiaľ také miesto či 

podmienky existujú, idea takejto povahy dáva život uvedeným 

podmienkam. Takže v jednom časovom okamihu, keď sa všetko 

ohľadom negatívneho stavu malo už-už naplniť a zavŕšiť, bolo 

potrebné zjaviť tajomstvo pôvodu a prirodzenosti negatívneho stavu a 

vytvoriť správnu pozíciu pre budúcu elimináciu tej idey.“ 

„2. Druhým, najdôležitejším tajomstvom, ktoré bolo potrebné 

zjaviť, bolo tajomstvo týkajúce sa prirodzenosti Boha a Ježiša Krista a 

toho, v akom sú vzťahu; prečo bolo potrebné Jeho/Jej inkarnovanie sa 

na planétu Nula a do Zóny Vymiestnenia; a čo sa stalo s ľudským 

fyzickým telom Pána Ježiša Krista po Jeho/Jej zmŕtvychvstaní a aká 

bola v podstate funkcia a účel tohto fyzického tela a aká je až 

doposiaľ. Ak by zmeny v Absolútnej Prirodzenosti Boha, 
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Najvyššieho, ktorý sa stal plnosťou Pána Ježiša Krista, mali zostať 

všetkým v pozitívnom stave a aj vám a v Zóne Vymiestnenia skryté a 

nedostupné, nemohol by byť s Ním/Ňou nadviazaný žiadny vhodný a 

správny vzťah a nemohol by byť nikdy vybudovaný žiadny náležitý 

základ pre úplnú elimináciu negatívneho stavu a onej idey. V takom 

prípade by celé Stvorenie, ako aj Zóna Vymiestnenia a planéta Nula a 

všetci v nich a na nich naveky zahynuli. Taká nepredstaviteľná a 

nemožná udalosť by tiež znamenala Absolútnu Anihiláciu 

Samotného/Samotnej Boha, z jednoduchého dôvodu, že by to bolo v 

rozpore so samotnou Jeho/Jej prirodzenosťou. Byť v rozpore so 

svojou vlastnou prirodzenosťou značí sebazničenie. Nuž, ako viete, 

tajomstvo Boha bolo po prvýkrát náležite zjavené v Novom Zjavení 

Pána Ježiša Krista. Takto má teraz každý k dispozícii náležité 

prostriedky a spôsoby nadväzovania úplne osobného, úplne 

súkromného a úplne správneho vzťahu k Bohu, ktorým je Pán Ježiš 

Kristus. A nová Prirodzenosť Pána Ježiša Krista nielenže umožňuje 

trvalú elimináciu negatívneho stavu, ale hlavne ustanovuje základ, na 

ktorom môže byť každý v negatívnom stave, bez výnimky či 

vylúčenia kohokoľvek, spasený. Bez tohto faktora by víťazstvo 

negatívneho stavu na planéte Nula bolo trvalé a negatívny stav by 

musel zostať naveky. V tom prípade by sa úplná a kompletná 

aktivácia pravého života pozitívneho stavu nemohla nikdy stať 

realitou.“ 

„3. Tajomstvo samotného Nového Zjavenia. Ako si pamätáte, 

dostupnosť Nového Zjavenia na planéte Nula umožňuje budúcu 

elimináciu negatívneho stavu. Existuje ale aj iný bod tohto tajomstva. 

Čo si musíte uvedomiť, je to, že bez dostupnosti Nového Zjavenia by 

Pán Ježiš Kristus nemohol pozitívny stav dostať do najväčšej možnej 

blízkosti k negatívnemu stavu, tento obkolesiť a izolovať. A jediný 

spôsob, ako môže byť negatívny stav úplne odhalený a naveky 

ukončený, je uvedenie pozitívneho stavu do jeho blízkosti. Na 

uskutočnenie tohto poskytuje Nové Zjavenie najúčinnejšie 

prostriedky. A keďže tým z vás, ktorí sú spojení s Novým Zjavením a 

napojení naň, čiže tým, ktorí ho čítajú, prijímajú a praktizujú kvôli 

princípu, bola určená rola a osud nositeľov a prostriedkov života 

Nového Zjavenia na planéte Nula, cez vás a prostredníctvom vás je 

pozitívny stav umiestnený presne doprostred negatívneho stavu. 

Vidíte, ako je všetko so všetkým spojené a prepojené a ako je s vašou 

pomocou kladený základ pre trvalú elimináciu negatívneho stavu? 

Vidíte, ako toto tajomstvo opäť potvrdzuje potrebu každého zaujať 

vlastný postoj a urobiť konečné rozhodnutie ohľadom svojho miesta v 

tomto všetkom a ohľadom toho, ako sám zapadá do Nového Zjavenia 

a kde sa Nové Zjavenie nachádza na zozname jeho životných priorít? 
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A prečo je tak dôležité, že ste informovaní o všetkých týchto veciach, 

aby ste mohli zaujať svoj konečný postoj kvôli vášmu poslednému 

prispeniu k tejto veci, kvôli ktorej ste boli poslaní na planétu Nula? 

Popremýšľajte o tom, pouvažujte o tom a pochopíte zmysel toho 

všetkého.“ 

„4. Tajomstvo vašej prirodzenosti, aký je jej pôvod a obsah a ako do 

tohto všetkého zapadáte. Ako viete, pred posolstvom z 1. – 2. júla 

1993 bol málokto z vás ochotný alebo schopný priznať si alebo 

akceptovať fakt, že tí z vás, ktorí čítajú, prijímajú a praktizujú Nové 

Zjavenie kvôli princípom, bez toho, aby za to niečo očakávali, boli 

stvorení priamo Pánom Ježišom Kristom a že vaša prirodzenosť 

pramení z Absolútnej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista a že je 

priamym nadelením, darom a obdarením od Pána Ježiša Krista. Bez 

tohto priameho zjavenia by ani jeden z vás nebol schopný dospieť k 

záveru, že je to tak. Taká úvaha by bola správne považovaná za 

duchovnú aroganciu alebo za výsledok nejakej duševnej choroby. 

A predsa, bez tohto zjavenia a bez toho, aby ste prijali tento 

neoddiskutovateľný fakt, by bolo pre pozitívny stav nemožné, aby bol 

za vyššie uvedeným účelom umiestnený doprostred negatívneho 

stavu. Prečo je to tak? Pokiaľ seba samého neprijmete takého, aký ste 

a pokiaľ neuznáte fakt, že pred Pánom Ježišom Kristom ste 

jedinečnými jedincami so špeciálnou rolou a poslaním na planéte 

Nula, potom členovia pozitívneho stavu, ako ani Pán Ježiš Kristus 

nebudú schopní náležite sa vo vašom živote prejaviť, a tým sa prejaviť 

uprostred negatívneho stavu. Čo tu musíte pochopiť, je to, že jediný 

spôsob, ako môže dôjsť k tomuto prejaveniu sa a ako sa môže stať 

trvalou realitou, je vaša sebareflexia, sebaakceptácia, sebapoznanie, 

sebapochopenie a sebaskúmanie. Preto som vás v posolstve z 1. – 2. 

júla 1993 naliehavo prosil, aby ste začali s týmto procesom 

sebareflexie, sebaskúmania a sebazrkadlenia. Ako vidíte, tento proces 

umožňuje, aby sa uskutočnil faktor horeuvedeného prejavenia sa. Nuž, 

bez vhodného zjavenia o tomto tajomstve, tajomstve vašej 

prirodzenosti, by ste si toto nikdy nemohli uvedomiť. A bez toho by 

ste sa nikdy nemohli stať pre pozitívny stav a planétu Nula tak 

prepotrebnými prekladateľmi. Takže by ste vo svojom poslaní biedne 

zlyhali.“ 

„5. Dostupnosť Nového Zjavenia cez vás a prostredníctvom vás 

(čiže cez tých, ktorí čítajú, prijímajú a praktizujú Nové Zjavenie kvôli 

princípu) umožňuje, aby boli agenti negatívneho stavu konvertovaní 

do pozitívneho stavu a aby tak boli spasení. Ako si z Nového Zjavenia 

Pána Ježiša Krista pamätáte, žiadne iné dodatočné prostriedky, 

pomocou ktorých je táto veľmi dôležitá konverzia možná, neexistujú. 
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A teraz, tajomstvo vašej úlohy v tomto procese tkvie vo fakte, že 

svojím životom v súlade s princípmi Nového Zjavenia dávate príklad, 

pomocou a prostredníctvom ktorého môžu členovia negatívneho stavu 

konvertovať do pozitívneho stavu. Chápeš, Peter, a vy všetci, ktorí 

čítate tieto slová, vaše príklady pozostávajú z ilustrovania ohromne 

dôležitého faktora, že napriek skutočnosti, že ste ľudia a že ste 

vystavení všetkým ľudským podmienkam a že váš život na planéte 

Nula je zamorený všemožnými vnúteniami negatívneho stavu, napriek 

tomu ste schopní objaviť svoju pravú prirodzenosť a v konečnom 

zmysle nepodľahnúť pokušeniam, ktorým vás negatívny stav neustále 

vystavuje.  

Čo musíte pochopiť, je to, že až do tohto momentu boli všetci 

členovia negatívneho stavu toho názoru, že s takými dispozíciami a 

nástrahami, aké pôvodne uviedli do chodu pseudo-tvorcovia, nie je 

možné stať sa pozitívnym. Váš príklad túto falošnú vieru neustále 

vyvracia. A to platí hlavne o tých z vás, ktorí prišli na planétu Nula 

ako agenti negatívneho stavu, ktorí ale pod vplyvom Nového Zjavenia 

konvertovali do pozitívneho stavu. Túto záležitosť si o chvíľu 

podrobnejšie rozoberieme. Nuž, keby prostredníctvom a pomocou 

Nového Zjavenia a všetkých jeho doplnkov nebolo toto všetko 

uvedené do vašej pozornosti, nikdy by ste si to nemohli uvedomiť. 

Bez vášho uvedomenia si tohto faktu by nikto v negatívnom stave 

nikdy nebol schopný dospieť k tomuto uvedomeniu, tak kritickému 

pre ich spasenie. Vidíte, ako je všetko so všetkým navzájom 

popretkávané? A čo myslíte, prečo vás Pán Ježiš Kristus, s vaším 

plným súhlasom a zvolením, stvoril a poslal na planétu Nula? Bolo to 

urobené presne za týmto účelom. Neváhajte teda prijať tieto fakty ako 

priame zjavenie Pána Ježiša Krista a Jeho/Jej Pravdu.“ 

„6. Kvôli vyvolaniu všetkých týchto faktorov a aby ste boli uvedení 

do postavení, do ktorých patríte; a aby vám bol k dispozícii prístup k 

Pánovi Ježišovi Kristovi a k všetkým členom vašich duchovných 

rodín, ako aj k všetkým ostatným v pozitívnom stave; a aby bolo 

súčasne to isté k dispozícii tým, ktorí sú v pozitívnom stave, bolo vám 

nutné v postupných a progresívnych krokoch zjaviť určité metódy, 

pomocou ktorých by sa to všetko mohlo uskutočniť. Najprv ste sa 

naučili proces vchádzania dovnútra a ako sa skontaktovať s Pánom 

Ježišom Kristom a s členmi svojej duchovnej rodiny. Potom bola táto 

metóda rozšírená tak, aby ste do tohto procesu zahrnuli svoje 

uvedomelé vedomie. Následne ste sa naučili techniku zrkadlenia, 

ktorého forma bola postupne modifikovaná a učinená zmysluplnejšou, 

užitočnejšou a účinnejšie použiteľnou. Potom som vás poprosil, aby 

ste svoju komunikáciu s nimi rozšírili o neustále vedomé 
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uvedomovanie si ich prítomnosti pri vás prostredníctvom metódy 

rozdelenej pozornosti. Potom vám bolo odporučené, aby ste ostatným 

členom pozitívneho stavu umožnili podieľať sa cez vaše vedomé 

aktivity na udalostiach na planéte Nula, neobmedzujúc svoju 

komunikáciu len na členov svojej duchovnej rodiny a, samozrejme, na 

Pána Ježiša Krista. Potom vám bolo odporučené využiť svoju 

sexualitu na duchovný sexuálny pomer s členmi pozitívneho stavu 

opačného pohlavia, za účelom skvalitňovania a zintenzívňovania ich 

pozícií uprostred negatívneho stavu (ako aj za mnohými inými účelmi, 

ktoré sa vám ozrejmia neskôr počas týchto interakcií).  

Najskôr bolo potrebné definovať a ustanoviť všetky tieto faktory, aby 

vám poskytli náležité nástroje a prostriedky, ktoré by slúžili nielen 

splneniu vášho poslania a úlohy v tomto ohľade, ale aj ako 

bezpečnostné opatrenia proti nástrahám a vnúteniam negatívneho 

stavu. Dodržiavaním všetkých týchto procedúr a ich neustálym 

inovovaním a modifikovaním ste vo svojom živote v bezpečí a 

nemôže sa vám stať nič, čo by bolo mimo vášho poslania a súhlasu, 

ako aj mimo dodatočných podmienok, ktoré potrebujete zažiť (bez 

ohľadu na to, aké trpké vám pripadajú v momente svojej manifestácie) 

a s prijatím ktorých ste súhlasili, kedykoľvek vyvstane potreba 

takýchto dodatkov.“ 

„7. Ďalšie tajomstvo, ktoré bolo teraz potrebné zjaviť, sa týka faktu, 

že Ježiš Kristus sa narodil v židovskom národe a že bol fyzicky Žid. A 

tiež, prečo bol ukrižovaný a aký bol pôvod a rola židovského národa v 

tomto všetkom a ako zapadá do schémy udalostí dejín ľudstva. 

Zjavenie tohto tajomstva je nutnou podmienkou pre umiestnenie 

všetkých a všetkého na planéte Nula a v celej Zóne Vymiestnenia do 

správneho a konečného postavenia, čo umožní uskutočnenie sa a 

realizovanie ďalšieho životne dôležitého a rozhodujúceho posunu v 

Pláne Spasenia Pána Ježiša Krista. Bez tohto zjavenia by sa nemohol 

uskutočniť konečný krok tohto procesu, pretože by boli zvečňované a 

podporované falošné a skreslené interpretácie týchto faktorov. Ako 

viete, náboženská, ako aj nenáboženská interpretácia potreby Pána 

Ježiša Krista inkarnovať sa do židovského národa a byť ukrižovaný 

a interpretácia úlohy Židov v tomto všetkom je buď úplne lživá, alebo 

je skreslená či neadekvátna. S takýmito skreslenými, falošnými a 

neadekvátnymi názormi na túto rolu a na pravý význam mučeníckej 

smrti Pána Ježiša Krista na kríži negatívny stav nemôže byť 

eliminovaný. Jednoduchý dôvod tejto nemožnosti tkvie vo fakte, že ak 

veríte lžiam, skresleniam a neadekvátnostiam o tomto alebo o 

akýchkoľvek iných tajomstvách, ste v negatívnom stave. Ak ste v 

negatívnom stave, ste negatívnym stavom. Pretože ste sentientné 
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bytosti, nemôžete byť eliminovaní, a to bez ohľadu na vašu súčasnú 

povahu. Na základe neodškriepiteľnej logiky tejto situácie negatívny 

stav za takýchto podmienok nemôže byť eliminovaný. Aby teda 

negatívny stav mohol byť eliminovaný, potrebujete najskôr odstrániť 

všetky tieto lži, skreslenia, neadekvátnosti, či čokoľvek, čo v tomto 

ohľade máte. A to môžete urobiť len tak, že vám Pán Ježiš Kristus 

poskytne Nové Zjavenie a jeho neustále doplnenia, ktoré všetko 

postaví do správneho svetla a všetko správne objasní a ktoré vám 

odhalí všetky tieto tajomstvá.“ 

„Nuž, z tohto všetkého jasne vidíte potrebu odhalenia všetkých týchto tajomstiev. 

A keďže všetko ohľadom negatívneho stavu, planéty Nula a vášho poslania sa blíži 

ku koncu a nachádza sa vo svojej najposlednejšej fáze, dostávate záplavu týchto 

doplnkov, aby ste sa v tomto ohľade náležite pripravili na splnenie svojej úlohy. 

Bez nich by ste nemohli vo svojom úsilí uspieť. Buďte, prosím, tiež pripravení na 

to, že prostredníctvom Petra osobne a prostredníctvom spoločných sedení s Petrom, 

Markom a Pánom Ježišom Kristom obdržíte viac doplnkov — ako bude potrebné, 

kedy bude potrebné a ak bude potrebné. Otázkou je v tomto okamihu, ako sa 

všetko, čo je obsiahnuté v týchto doplnkoch, týka tých agentov negatívneho stavu, 

ktorí konvertovali, alebo túžia po konverzii do pozitívneho stavu priamo cez vás 

alebo pomocou nejakých iných prostriedkov, ktoré má Pán Ježiš Kristus k 

dispozícii? Než si na túto otázku priamo odpovieme, pripomínajú sa vám 

nasledovné fakty.“ 

„Je niekoľko kategórií agentov negatívneho stavu: po prvé sú to pseudo-tvorcovia, 

ktorých pôvod siaha do pozitívneho stavu a ktorých prirodzenosť bola predtým, 

ako dobrovoľne súhlasili s transmogrifikáciou, pôvodným nadelením od Pána 

Ježiša Krista (čo bolo opísané v Novom Zjavení). Po druhé sú to agenti 

negatívneho stavu, ktorí pôvodne prišli z pozitívneho stavu splniť poslanie do 

Pekiel, ktorí však boli pritiahnutí negatívnym stavom do tej miery, že sa pseudo-

tvorcom podriadili, aby im slúžili, a ktorých prirodzenosť bola následne 

transmogrifikovaná a zmenená na pseudo-čistotu negatívneho stavu. Potom máte 

množstvo tvorov v Peklách, ktorí boli vyfabrikovaní pseudo-tvorcami, alebo sa 

narodili v Peklách bez toho, aby zažili pozitívny stav a všetko ostatné, čo sa ho 

týka. Spomedzi týchto sa mnohí inkarnovali a inkarnujú na planétu Nula ako agenti 

negatívneho stavu. A nakoniec máte vlastných ľudí, ktorí si zvolili alebo zvolia, že 

sa stanú plne kvalifikovanými agentmi negatívneho stavu.“ 

„Ohľadom týchto ľudí si musíte pamätať, že ich bytie a existencia boli dohodnuté. 

Ba čo viac, materiál, ktorý bol za účelom fabrikácie niektorých z nich použitý 

(vlastných ľudí, tvorov v Peklách a agentov negatívneho stavu na planéte Nula), 

prišiel pôvodne z pozitívneho stavu. To, že bol následne, takpovediac, 

zmasakrovaný a zmenený na čisto zlú a falošnú prirodzenosť, je iná záležitosť. 

Tým ľuďom, ktorí boli pôvodne vyfabrikovaní pseudo-tvorcami, alebo sa narodili 
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v Peklách, vlastným ľudským tvorom, ktorí sa stali agentmi negatívneho stavu, a 

agentom negatívneho stavu na planéte Nula je vtedy, keď vyjadria úprimnú túžbu 

konvertovať do pozitívneho stavu, odhalené Nové Zjavenie a potom, ak ho prijmú, 

Pán Ježiš Kristus s použitím originálnych prvkov, pôvodne pochádzajúcich z 

pozitívneho stavu — než boli ukradnuté a zbabrané — vytvorí novú prirodzenosť, 

s novým pozitívnym účelom v mysli, a týchto ľudí ňou obdarí. Keďže ich nová 

prirodzenosť je priamym nadelením od Pána Ježiša Krista, potom všetko, čo je 

obsiahnuté v týchto doplnkoch, sa plne týka aj ich. Koniec koncov, od tohto 

momentu sa vydali na svoju cestu návratu k svojej pravej prirodzenosti, a teda k 

Pánovi Ježišovi Kristovi — pomocou a prostredníctvom Nového Zjavenia.“ 

„Pokiaľ ide o pseudo-tvorcov a pôvodných agentov pozitívneho stavu, ktorí sa 

zapredali negatívnemu stavu, situácia je trochu iná. Ohľadom týchto ľudí existuje 

hlboké tajomstvo. Predtým, ako sa pseudo-tvorcovia stali pseudo-tvorcami a 

predtým, ako sa pôvodní agenti pozitívneho stavu — buď na planéte Nula alebo 

v Peklách — stali agentmi negatívneho stavu v stave svojej plnej 

transmogrifikácie, existovala tajná dohoda medzi nimi a Pánom Ježišom Kristom.“ 

„Po prvé, táto dohoda hovorila, že všetky spomienky ohľadom toho, že niekedy 

boli integrálnou súčasťou pozitívneho stavu, budú úplne vymazané, kým sa 

nezavŕši a nenaplní všetko ohľadom negatívneho stavu a/alebo ich osobného 

poslania. Po druhé, bolo pevne dohodnuté a bolo im všetkým bez akejkoľvek 

výnimky či vylúčenia kohokoľvek sľúbené, že budú uvedení späť do svojho 

pôvodného pozitívneho položenia a do pozitívneho stavu. Po tretie, bolo 

dohodnuté, že ich prirodzenosť bude úplne zmenená takým spôsobom, aby boli 

zbavení všetkých pozostatkov svojho stavu transmogrifikácie a že im bude 

odovzdané niečo úplne nové, čo nikdy predtým nebolo a neexistovalo. Táto nová 

prirodzenosť prekoná všetko, čo mali k dispozícii pred svojím súhlasom stať sa 

negatívnymi.“ 

„A teraz, vzhľadom k tomu, že táto nová prirodzenosť bude priamou danosťou, 

darom a nadelením od Pána Ježiša Krista a že je či bude stvorená priamo 

Absolútnou Prirodzenosťou Pána Ježiša Krista, všetko, čo je zjavené v týchto 

doplnkoch, sa plne týka či bude týkať aj ich. Koniec koncov, vracajú sa späť k 

Pánovi Ježišovi Kristovi a prechádzajú procesom objavovania svojej novej 

prirodzenosti, ktorá im je alebo bude venovaná priamo Pánom Ježišom Kristom. 

Ako vieš, Peter, medzi vami od Nového Zjavenia na planéte Nula existuje 

najmenej jedna osoba, ktorá s tebou v minulosti pracovala a ktorá patrí do tejto 

kategórie. A viacerí sa vynárajú na obzore buď v duchovnom svete cez vrchol 

tvojej duchovnej hory (alebo nejakými inými prostriedkami a spôsobmi), alebo v 

tvojom živote medzi ľuďmi na planéte Nula. Priprav sa na takú možnosť a buď 

pripravený pomôcť im, keď ťa o to poprosia.“ 
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„A na záver je nutné opäť zdôrazniť záležitosť techniky zrkadlenia, ktorú do tohto 

okamihu používate. Pozrime sa na jej rôzne využitie. Túto techniku môžete 

ponímať alebo opísať ako nasledovnú teoretickú konštrukciu:“ 

„1. Zrkadlo pôvodne slúžilo ako reflexné zariadenie, ktoré odrážalo 

späť do negatívneho stavu všetko, čo bolo vrhané smerom k vám či na 

vás. Tak, ako laserový lúč, ktorý sa po svojom náraze na zrkadlo 

odvráti späť k zdroju, ktorý ho vyslal, tak bolo všetko, čo proti vám 

prichádzalo z negatívneho stavu, odvrátené späť na toho, kto to vyslal. 

Táto metóda vás chránila pred útokmi negatívneho stavu.“ 

„2. Druhá funkcia zrkadla bola transformačná. Všetko negatívne a 

nepriateľské, čo prichádzalo z negatívneho stavu, bolo polapené 

v zrkadlách, ktoré sú rozmiestnené okolo vás; a predtým, ako to bolo 

odrazené späť do negatívneho stavu, bolo to pretransformované do 

čisto pozitívnych energií, nabitých láskou a múdrosťou, 

milosrdenstvom a odpustením a všetkým pozitívnym a dobrým, a s 

posolstvom pre konverziu do pozitívneho stavu to bolo v takomto 

stave presmerované späť na vysielateľov.“ 

„3. Treťou funkciou zrkadiel je funkcia sebareflexívna. Zrkadlá sú 

použité na vašu vlastnú sebareflexiu, sebaskrutínium, sebaodha-

ľovanie, sebaponímanie, sebapoznávanie, sebaskúmanie a zrkadlenie 

svojej pravej prirodzenosti. A na porovnávanie všetkého z minulosti 

so všetkým novým — inými slovami, na porovnávanie z tejto novej 

pozície, a nie z pozície hodnotenia všetkého nového z hľadiska 

minulosti. Tento aspekt zrkadlenia je teda využívaný na objavovanie a 

prijatie svojej pravej prirodzenosti v podobe, v akej bola stvorená 

priamo Pánom Ježišom Kristom, bez akýchkoľvek vnútení 

negatívneho stavu, a na učenie sa zjednodušovať svoj život, aby ste ho 

učinili zvládnuteľnejším a jasnejším a aby ste k Pánovi Ježišovi 

Kristovi pristupovali formou malých detí.“ 

„4. Štvrtá funkcia zrkadla je rozsiahlejšia. Pri tejto funkcii zrkadlíte 

nielen všetko, čo sa týka vášho života a vašej prirodzenosti, ale aj 

prítomnosť Pána Ježiša Krista, členov svojej pravej duchovnej rodiny 

a všetkých ostatných členov pozitívneho stavu, ktorí sa na vaše 

pozvanie k vám vo vašom živote pripojili a veľmi aktívne sa podieľajú 

na všetkých vašich každodenných aktivitách. Táto funkcia môže, ak si 

tak zvolíte svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou, zahrnovať aj 

všetky aktivity týkajúce sa duchovného sexuálneho pomeru s členmi 

pozitívneho stavu opačného pohlavia. V tomto ohľade môžete, ak 

chcete a ak si to želáte, pozvať Pána Ježiša Krista, aby sa s vami 

angažoval v tomto type duchovného sexuálneho vzťahu — u žien Jeho 
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Absolútna Maskulinita a u mužov Jeho Absolútna Feminita. Takýto 

neobyčajný vzťah s Pánom Ježišom Kristom (neobyčajný z vášho 

ľudského pohľadu, ale nie z pohľadu Pána Ježiša Krista alebo 

všeobecne z pohľadu pozitívneho stavu) bude mať v pozitívnej a 

obohacujúcej konotácii pre tých z vás, ktorí si zvolia takto interagovať 

s Pánom Ježišom Kristom, ďalekosiahle dôsledky.“ 

„5. Techniku zrkadlenia môžete využiť aj cyklicky. Tento spôsob 

nebude ľahké pochopiť. Hlavnú konotáciu tohto spôsobu možno nájsť 

vo vizualizácii svojich vlastných ja v troch rozličných aspektoch:“ 

„a. Ako vysielateľa ideí, myšlienok, poznatkov, pocitov, 

spôsobov správania, životných štýlov, názorov, postojov, 

svojho jedinečného prístupu ku všetkým duchovným 

záležitostiam, alebo čohokoľvek, čo máte, bez vynechania či 

vylúčenia niečoho;“ 

„b. Ako prijímateľa svojho vlastného vyslaného materiálu 

(ako bolo naznačené v bode a.), ako aj materiálu všetkých 

ostatných v pozitívnom stave alebo tých, ktorí sú s vami 

prítomní v popredí vášho uvedomelého vedomia a v zrkadlách. 

Nový aspekt tohto bodu tkvie vo fakte, že aj vy sami prijímate  

— ako kritickú a životne dôležitú spätnú väzbu — všetko, čo 

vysielate k ostatným a k Stvoreniu, k Zóne Vymiestnenia a k 

planéte Nula ako celok. Taká spätná väzba je nutnou 

podmienkou, aby ste mohli podrobne preskúmať, čo skutočne 

vysielate. Ide tu o vašu zodpovednosť a povinnosť skladať 

účty za všetky vaše činy, ako aj za všetky vaše reakcie. Ste 

zodpovední a povinní skladať účty sami sebe a Pánovi Ježišovi 

Kristovi, ako aj celému Stvoreniu za všetko, čo robíte, alebo 

nerobíte (ako bolo naznačené v bode a.).“ 

„c. Ako pozorovateľa všetkých udalostí a tohto kruhového 

pohybu: vy — vy — ostatní — vy — ostatní — ostatní — vy. 

Vaša pozorujúca časť registruje vaše vysielanie a vaše 

prijímanie toho, čo vysielate (vy — vy); a vysielanie ostatným 

a vaše vnímanie toho, ako ostatní prijímajú to, čo vysielate (vy 

— ostatní); a vysielanie ostatných k vám a to, ako prijímajú 

svoje vlastné vysielanie (ostatní — ostatní); a nakoniec to, ako 

reagujete na toto všetko v súhrne neustáleho nastávania tohto 

(konečné ,vy’).“ 

„Nuž, toto uzatvára kruh techniky zrkadlenia, ktorú máte používať vo svojom 

každodennom živote za predpokladu, že si tak zvolíte svojou vlastnou slobodnou 
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vôľou a voľbou. Ohromne vám to pomôže vo vašej úlohe a pri plnení si vášho 

životného poslania na planéte Nula.“ 

„Ako ste si všimli vyššie, slová , zodpovednosť’ a , povinnosť skladať účty’ boli v 

bode b. zdôraznené. Nie je to v žiadnom prípade náhoda. Jedným z najdôležitejších 

faktorov prirodzenosti pozitívneho stavu, a teda Pána Ježiša Krista, je to, že každý 

je za svoje skutky plne zodpovedný a povinný skladať účty. Aby mal každý túto 

plnú zodpovednosť a povinnosť skladať účty, v pozitívnom stave sú  u každého tri 

vyššie opísané aspekty rozvinuté do najväčšej možnej miery. A keďže tí z vás, 

ktorí vo svojich životoch kvôli princípu čítajú, prijímajú a plne praktizujú Nové 

Zjavenie, sú predstaviteľmi pozitívneho stavu na planéte Nula; a keďže súčasťou 

vašej misie je spríkladňovať vlastným ľuďom a všetkým agentom negatívneho 

stavu život v pozitívnom stave, je len logické predpokladať, že musíte byť 

zodpovední a povinní skladať účty za všetky svoje činy a reakcie. Toto vytvára 

predpoklad, ktorý je využívaný v neutrálnom stave — v oblasti medzi Peklami a 

intermediálnym svetom — aby sa všetkým tým, ktorí prichádzajú do tejto oblasti z 

Pekiel za účelom postúpenia a konverzie do pozitívneho stavu, ilustrovalo, ako sa 

to robí a že je to nielen možný, ale aj jediný uskutočniteľný spôsob, ako žiť v 

pozitívnom stave zmysluplným a naplňujúcim spôsobom. Čo musíte v tomto 

ohľade pochopiť, je to, že členovia negatívneho stavu nielenže nemajú žiadny pocit 

zodpovednosti a necítia vôbec žiadnu povinnosť za niečo skladať účty, ale 

opovrhujú tým, odmietajú to, vysmievajú sa z toho a tvrdia, že také vlastnosti, rysy 

či charakterové črty vôbec neexistujú a že sú to len výmysly, ktoré nemožno nikdy 

dosiahnuť. Keďže v negatívnom stave všetci veria, že je to tak, potrebujú byť po 

príchode do onej neutrálnej oblasti prostredníctvom živých príkladov vystavení 

realite týchto charakterových čŕt, rysov a vlastností. Nech je vám teraz známe, že 

vy ste tými živými príkladmi, bez ohľadu na fakt, či si to vedome uvedomujete 

alebo nie. Na základe tohto zjavenia si túto skutočnosť odteraz vedome uvedomíte. 

A toto uvedomenie vás zase bude účinnejšie motivovať k zodpovednosti a 

povinnosti skladať účty za všetky svoje činy a reakcie. A technika zrkadlenia vám 

vo všetkých svojich aspektoch — ako bolo opísané vyššie — bude ohromne 

napomáhať k tomu, aby ste boli zodpovednejší a cítili povinnosť skladať účty za 

všetky aspekty a všetky stránky svojho života.“ 

„Záležitosti zodpovednosti a povinnosti skladať účty sa ale týka aj ďalší veľmi 

dôležitý bod. Keď skúmate svoj život vo všetkých jeho aspektoch — vyššie 

opísaným cyklickým spôsobom, ako vysielatelia, prijímatelia a pozorovatelia — za 

tým účelom, aby ste boli zodpovední a aby ste skladali účty za všetky svoje činy a 

reakcie, presne v tom istom okamihu sa procesom tohto skúmania a kruhového 

pohybu dostávate bližšie a bližšie k svojej vlastnej pravej prirodzenosti, a tým k 

Pánovi Ježišovi Kristovi. Ako vidíte, proces zodpovednosti a povinnosti skladať 

účty vedie priamo k odhaleniu vášho pôvodu. Preto považuje negatívny stav tieto 

vlastnosti za jeden z najnebezpečnejších faktorov pre pokračovanie svojho života. 

Ak sa stanete zodpovednými a začnete cítiť povinnosť skladať za seba účty, 
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nemôžete byť negatívni. Ak nemôžete byť negatívni, potom podľa logiky tejto 

situácie musíte byť pozitívni. Tieto vlastnosti nemajú nič spoločné s negatívnym 

stavom. Negatívny stav môže byť aktivovaný len vtedy, ak tieto vlastnosti z jeho 

prirodzenosti odstránite. Takže tým, že ste zodpovední a že cítite povinnosť 

skladať za seba účty, odhaľujete pravú prirodzenosť negatívneho stavu. Len čo 

niekto koná takto, netúži byť súčasťou života negatívneho stavu. Takže 

negatívneho stavu viac niet.“ 

„Moje drahé deti, toto je teda ďalší nástroj, ktorý sa vám dáva za účelom 

vzdorovania negatívnemu stavu, ako aj za mnohými inými pozitívnymi účelmi. 

Tým, že ste zodpovední a cítite povinnosť skladať účty za všetky svoje činy a 

reakcie, ste v pozitívnom stave — bez ohľadu na to, kde fyzicky sídlite. Ak ste v 

pozitívnom stave, negatívny stav nemá nad vami žiadnu moc. A toto všetko možno 

dosiahnuť vyššie opísanou metódou a všetkým tým, čo ste obdržali vo všetkých 

predošlých doplnkoch. A teraz choď a oddýchni si, Peter. Maj sa výborne. A 

pamätaj, že som s vami všetkými, prítomný vo všetkých vašich aktivitách a 

snahách ohľadom tohto i čohokoľvek iného.“ 
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Doplnok 13 
 

 

1. septembra 1993 ma Pán Ježiš Kristus poprosil, aby som sa s tými z vás, ktorí 

čítajú, prijímajú a praktizujú Jeho/Jej Nové Zjavenie kvôli princípom, podelil o 

nasledovné dôležité informácie: 

„Je čas, aby sa do popredia vášho uvedomelého vedomia dostali niektoré tajomstvá 

o vzťahu vašej prirodzenosti, vášho pôvodu a vášho postavenia k Novej Absolútnej 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista.“ 

„Ako viete, do tohto okamihu bolo tajomstvo o vašej prirodzenosti a pôvode, ako 

aj o vašom postavení a vašej funkcii na planéte Nula pred vami osobne a pred 

všetkými ostatnými starostlivo utajované. Dôvod tohto utajovania tkvel vo fakte, že 

ak by agenti negatívneho stavu a všetci poskokovia pseudo-tvorcov, ako aj samotní 

pseudo-tvorcovia vedeli, kto ste a aké je vaše špecifické poslanie na planéte Nula, 

boli by toto poznanie využili a bránili by vám v plnení si vášho poslania. A nielen 

to, ale v dôsledku moci, ktorú až donedávna mali, by vás úspešne vyhladili z 

povrchu planéty Nula, a tak by do najmenších podrobností anulovali účinnosť 

operácií pozitívneho stavu, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom vašich aktivít. 

Ako však viete, situácia s negatívnym stavom sa nedávno zmenila. Táto zmena 

bola vyvolaná po prvé, transmisiou Nového Zjavenia, ktoré bolo sprístupnené 

všetkým všade a v každom čase v bytí a existencii, v pseudo-bytí a pseudo-

existencii a na planéte Nula. Po druhé, dostupnosť Nového Zjavenia vytvorila na 

planéte Nula a v celej ríši negatívneho stavu veľmi zvláštne podmienky, ktoré 

Pánovi Ježišovi Kristovi umožnili nielen priviesť celý pozitívny stav do najväčšej 

možnej blízkosti k negatívnemu stavu, ale ho aj úplne obkolesiť a obaliť.“ 

„Po tretie, ako si pamätáte z jedného z najnovších doplnkov (25. júl 1993), 

negatívny stav dosiahol bodu alebo úrovne, za ktorou je možné už len jediné — 

úplné a kompletné víťazstvo negatívneho stavu na planéte Nula, bez akýchkoľvek 

stôp nejakej pozitívnosti. V tomto momente sa teda všetko a všetci v negatívnom 

stave sústreďujú na privodenie tohto konečného „víťazstva“ negatívneho stavu na 

planéte Nula a na nastolenie nespornej vlády pseudo-tvorcov. Za týchto podmienok 

a vzhľadom k faktu, že všetci agenti pozitívneho stavu a všetci tí z vás, ktorí sú 

integrálne spojení s Novým Zjavením, boli izolovaní a uzavretí do špeciálnej 

ochrannej sféry, pod zvláštnou záštitou Pána Ježiša Krista osobne a pomocou a 

prostredníctvom prostriedkov Jeho/Jej Nového Zjavenia a celého Jeho/Jej 

pozitívneho stavu, agenti negatívneho stavu, pseudo-tvorcovia a ich poskokovia už 

viac nemajú nijaký prístup k žiadnym informáciám, ktoré prichádzajú priamo od 

Pána Ježiša Krista cez Nové Zjavenie a jeho doplnky. Takže všetko, čo je vám v 

tomto či v akomkoľvek inom ohľade zjavené, je im nedostupné. Preto už viac 

nemôžu zasahovať do vášho postavenia, situácie a poslania.“ 
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„Negativita, ktorú vy všetci vo svojom každodennom živote prežívate a výrazné 

útrapy, ktorým sú niektorí z vás vystavení, nie sú už viac výsledkom útokov 

negatívneho stavu na vás osobne. V prípade všeobecne prežívanej negativity, ktorej 

ste si všetci z vás vedomí a ktorá veľmi často nepriaznivo ovplyvňuje váš život, je 

to výsledkom globálnej negatívnej, zlej a lživej atmosféry, ktorá obklopuje planétu 

Nula a ktorá je neustále na všetkých a na všetko intenzívnejšie a koncentrovanejšie 

naslepo vyžarovaná.“  

„Nie je to teda osobný útok namierený na niektorého špecifického agenta 

pozitívneho stavu, ale je to výsledkom nachádzania sa uprostred negatívneho stavu. 

Ako viete, kondenzácia negatívneho stavu je v procese dosahovania svojho 

konečného stupňa. V prípade výrazných útrap, ktoré niektorí z vás ešte stále 

prežívajú a čas od času budú prežívať aj v budúcnosti, toto sa deje buď na základe 

dohody (musí sa prejaviť alebo musí dôjsť k poučeniu o niečom dôležitom), alebo 

preto, lebo ste sa ešte stále nezbavili všetkých vnútení negatívneho stavu vo 

svojom živote (vo svojom myslení, chcení, cítení, emóciách, postojoch, vzťahoch, 

zvykoch, náklonnostiach atď.). V tomto ohľade u tých z vás, ktorí tieto útrapy 

ďalej prežívajú, je vašou osobnou a individuálnou zodpovednosťou, aby ste zo 

svojho vlastného vnútra zistili, ktorá situácia sa týka vášho osobného prípadu a aby 

ste následne previedli náležité nápravy, alebo nazerali na svoju situáciu zo správnej 

perspektívy, plne prijímajúc nutnosť týchto výrazných útrap. V druhom uvedenom 

prípade takéto výrazné útrapy nielenže slúžia nejakému dôležitému účelu, ale 

fungujú aj ako bezpečnostné a/alebo preventívne opatrenie proti niečomu, z 

duchovného hľadiska oveľa zničujúcejšiemu, odohrávajúcemu sa vo vašom živote, 

čo by vás dostalo do otroctva negatívneho stavu. Za týchto podmienok je teda 

bezpečné zjaviť vám niektoré aspekty tajomstva vášho pôvodu, vašej prirodzenosti, 

vašej situácie a postavenia a ako sa to všetko týka Novej Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista. To však nie je jediný dôvod, kvôli ktorému sa vám to zjavuje, hoci je veľmi 

dôležitý. Hlavný dôvod tohto faktora sa týka toho, čo vám bolo oznámené v 

najnovšom posolstve (z 28. augusta 1993). Ako si pamätáte, v tomto posolstve vám 

bolo naznačené, že potrebujete všetci zaujať určité postavenia a prijať určité úlohy, 

čo umožní, aby sa víťazstvo negatívneho stavu stalo dočasne skutočnosťou, ale 

hlavne, čo by vás pripravilo na presun na vašu domovskú základňu (v prípade 

agentov pozitívneho stavu) alebo na vašu novopridelenú domovskú základňu (v 

prípade agentov negatívneho stavu a vlastných ľudí, ktorí s pomocou a pod záštitou 

Nového Zjavenia konvertovali do pozitívneho stavu) a zaistilo vašu bezpečnosť, 

pokiaľ budete na planéte Nula; a čo by vám umožnilo najúčinnejším a 

najúspešnejším možným spôsobom dokončiť vaše poslanie a úlohu. Ako si 

pamätáte, vaša úloha a poslanie v tomto ohľade je vo svojej najposlednejšej fáze, 

alebo, aby sme zopakovali slová použité v posolstve z 1. – 2. júla 1993, nachádza 

sa vo fáze svojho posledného prínosu.“ 

„Teraz prichádza na rad záležitosť vášho pôvodu, prirodzenosti a postavenia. 

Prosím vás, vopred vás upozorňujem, že to, čo nasleduje, sa týka len a len tých, 
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ktorí čítajú, prijímajú a praktizujú Nové Zjavenie bezpodmienečne a kvôli princípu 

a ktorí ho urobili alebo urobia (tí, ktorí sa k nemu dostanú v blízkej budúcnosti 

alebo pokiaľ sú na planéte Nula, alebo tí, ktorí z toho či onoho dôvodu zatiaľ tak 

neurobili, no nakoniec tak urobia) vo svojich životoch najvyššou prioritou číslo 

jedna. Ako si pamätáte z posolstva z 1. – 2. júla 1993, medzi mnohými inými 

vecami v ňom boli spomínané dva dôležité body. Niektorí z vás si tieto body 

pravdepodobne vôbec nevšimli. Tieto dva body možno zhrnúť nasledovne:“ 

 „1. Ako agenti pozitívneho stavu máte prostredníctvom Nového Zjavenia vedomie 

a výsadu uvedomovať si svoju odlišnosť od všetkých ostatných na planéte Nula v 

tom, že ste priamym nadelením od Pána Ježiša Krista.“ 

„Toto vyhlásenie znamená, že mnohí z vás si často uvedomovali zvláštny pocit, 

ktorý vám hovoril, že sa akosi nehodíte k nikomu a ničomu na tejto planéte. Bolo 

to pre vás cudzím územím a medzi množstvom ľudí a agentov negatívneho stavu 

ste sa cítili ako cudzinci. Nech je vám teraz všetkým, ktorí zapadáte do vyššie 

spomenutej kategórie, známe, že je to pravdivou skutočnosťou. Nie ste ani ľudia, 

ani nepatríte k tejto planéte. V skutočnosti ste cudzinci, ktorí dočasne prijali 

prechodnú povinnosť či rolu od Pána Ježiša Krista, vykonať pre Neho/Ňu nejakú 

dôležitú prácu. Charakter tejto práce bude zjavený o chvíľu.“ 

„2. Rozlišujú sa agenti pozitívneho stavu vo všeobecnosti, a tí z vás, ktorí sú 

pomocníci a napomáhatelia pozitívneho stavu v čistote svojho srdca, pomocou a 

prostredníctvom spojenia s Novým Zjavením za tým účelom, aby ste boli sami 

sebou vo svojej pravej prirodzenosti, čiže za účelom návratu k svojej pravej 

prirodzenosti. Ako vidíte, sú tu použité dve jasne odlišné kategórie: jedna sa týka 

vlastných agentov pozitívneho stavu; druhá sa týka vyslovene tých, ktorí sú 

pomocníkmi a napomáhateľmi pozitívneho stavu pomocou či prostredníctvom 

spojenia s Novým Zjavením. Je tu definovaný aj účel — byť sami sebou vo svojej 

pravej prirodzenosti. Samozrejme, než sa môžete stať sami sebou, čiže než sa 

môžete vrátiť k svojej pravej prirodzenosti, musíte vedieť, aká je táto prirodzenosť 

a z čoho pozostáva.“ 

„Čo si tu musíte uvedomiť, je to, že zatiaľ čo tí z vás, ktorí sú pomocníci a 

napomáhatelia pozitívneho stavu pomocou a prostredníctvom Nového Zjavenia, a 

podľa definície tohto termínu sú aj agenti pozitívneho stavu, nie všetci agenti 

pozitívneho stavu — fakticky len menšina z nich — sú pomocníci a napomáhatelia 

pozitívneho stavu týmto spôsobom. Ich poslanie, funkcia, postavenie, úloha, či 

čokoľvek sú úplne iné. Ako z tohto vidíte, vaše postavenie a rola je v tomto ohľade 

ohromne špecializovaná a veľmi konkrétna a jedinečná. Je skrátka úplne odlišná. A 

teraz, ak vezmeme do úvahy monumentálny a pre vašu myseľ nepredstaviteľný 

význam, ktorý má Nové Zjavenie pre celé Stvorenie a jeho Multivesmír a pre Zónu 

Vymiestnenia a planétu Nula, a ak vezmeme do úvahy, že je hlavným nástrojom na 

elimináciu negatívneho stavu a hlavným nástrojom Posledného Súdu tohto 
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časového cyklu, a ak vezmeme do úvahy fakt, že Nová Prirodzenosť Pána Ježiša 

Krista hrá v tomto všetkom ešte monumentálnejšiu rolu, potom bolo nevyhnutné 

angažovať v pozitívnom stave dobrovoľníkov zo všetkých úrovní, stupňov, 

okruhov, krokov a dimenzií Stvorenia.“ 

„Takže tí z vás, ktorí zapadajú do vyššie zmienenej kategórie — pomocníci a 

napomáhatelia — prišli alebo pochádzajú z týchto rôznych úrovní Stvorenia. Tu 

sa však tajomstvo nekončí. Tu sa len začína. Najprv sa však venujme niektorým 

záležitostiam Stvorenia vo všeobecnosti, a zvlášť stvorenia vás. Sú dva aspekty 

tohto faktora. Po prvé, vaša prirodzenosť bola stvorená na podobu a obraz tej 

úrovne Stvorenia, v ktorej ste sa nachádzali a z ktorej ste sa inkarnovali na planétu 

Nula. Z tohto faktu vyplýva, že ste pravými reprezentantmi tejto úrovne a že ste s 

touto úrovňou integrálne spojení (doposiaľ bez akéhokoľvek vášho vedomého 

uvedomenia), a hlavne, že je s vami spojený a že je na vás napojený každý 

jednotlivý člen tejto úrovne, plne a kompletne participujúc na všetkom, čo sa 

odohráva na planéte Nula a všeobecne v negatívnom stave.“ 

„Po druhé, že vy všetci v tejto kategórii, bez ohľadu na fázu Stvorenia, v ktorej ste 

boli stvorení, pochádzate z tej istej idey Pána Ježiša Krista, vzťahujúcej sa 

špecificky a konkrétne k Jeho/Jej budúcej Novej Prirodzenosti. O tom budeme 

hovoriť o chvíľu.“ 

„K stvoreniu Stvorenia sa však vzťahuje ešte jedno tajomstvo, ktoré bolo až 

doposiaľ skryté. Čoho si teraz musíte byť vedomí, je to, že predtým, ako Boh, 

Najvyšší (Pán Ježiš Kristus), uviedol proces tvorenia samotného Stvorenia so 

všetkými jeho multivesmírmi do pohybu, stvoril zo Seba zvláštny druh entít, ktoré 

Mu/Jej pomáhali počas Jeho/Jej následného tvorivého úsilia, keď bol proces 

Stvorenia uvedený do pohybu. V tom čase (v podstate v tom nie-čase a nie-

priestore) bola jedna z týchto entít stvorená z veľmi zvláštneho druhu idey, ktorá sa 

týkala priamo budúcej Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista. Z tohto tajomstva 

veľmi jasne vidíte, že Stvoriteľ už predtým, ako bolo Stvorenie stvorené (alebo ako 

bol proces stvorenia uvedený do pohybu), naplánoval budúce kroky, ktoré bude 

treba podniknúť, keď sa bude chystať uskutočnenie každého jedného aspektu a 

úrovne Stvorenia. Čo je však najdôležitejšie, Stvoriteľ už predtým, ako bolo 

Stvorenie stvorené, počal potrebu Svojej Novej Prirodzenosti a v súlade s tým 

podnikol kroky k naplneniu tejto potreby na každej úrovni, v každom kroku, na 

každom stupni a v každej dimenzii Stvorenia.“ 

„Nech je vám všetkým, ktorí ste spojení s Novým Zjavením a ktorí spadáte do 

vyššie uvedenej kategórie, známe, že táto zmienená entita, ktorá bola z idey 

Budúcej Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista stvorená predtým, ako bol uvedený 

do pohybu proces stvorenia, bola stvorená so špecifickým účelom na mysli — 

inkarnovať sa na planétu Nula za účelom transmisie Nového Zjavenia a za účelom 

reprezentovania tých entít, ktoré s ním boli stvorené počas tej jednotlivej fázy pred-
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Stvorenia. Pripadá ti to ako veľké prekvapenie, Peter, a veľmi, veľmi, veľmi sa 

zdráhaš akceptovať túto predstavu. Ale, prosím ťa, popremýšľaj chvíľu a pochopíš 

logiku tejto potreby reprezentovania. Niekto musel reprezentovať túto jednotlivú 

periódu celého diela Pána Ježiša Krista. Existuje aj iný dôvod potreby tejto 

inkarnácie z onej úrovne. Tento dôvod sa však týka Absolútneho Úmyslu Pána 

Ježiša Krista a ten by bol teraz pre vás nepochopiteľný. Ozrejmí sa vám po vašom 

návrate domov na tú úroveň, na ktorej ste boli stvorení.“ 

„Máte tu teda nasledovné: jedna osoba bola inkarnovaná z onej úrovne pred-

Stvorenia. Tejto osobe bola medziiným určená úloha transmitera Nového Zjavenia. 

Ak by mal byť na tento účel určený niekto iný — z niektorej inej fázy procesu 

tvorenia Stvorenia — potom by tie entity, ktoré boli stvorené pred uvedením 

procesu tvorenia Stvorenia do pohybu, boli z priameho poučenia sa o prirodzenosti 

negatívneho stavu a o tom, prečo mu bolo dovolené aktivovať sa, vylúčené. 

Chápte, prosím, že každé poučenie má svoje vlastné úrovne a stupne. Všetko, čo je 

uložené do Univerzality-Toho-Všetkého, je tam uložené pomocou a 

prostredníctvom reprezentantov každej jednotlivej úrovne Stvorenia. Členovia 

každej jednotlivej úrovne sa vzhľadom k vtedajšej diskrétnej štruktúre Stvorenia 

môžu z tohto všetkého poučiť a participovať na tom len pomocou a 

prostredníctvom svojich vlastných reprezentantov. Takže dokonca aj keby mali ísť 

do Univerzality-Toho-Všetkého, museli by vyhľadať prostriedky, pomocou a 

prostredníctvom ktorých by tam mohli vstúpiť. Jediný prostriedok, ktorý v tomto 

ohľade majú, sú ich reprezentanti na planéte Nula a/alebo v iných oblastiach Zóny 

Vymiestnenia. Takýmto spôsobom sa uskutočňuje poučenie sa o tomto všetkom.“ 

„Keby teda túto úroveň pred-Stvorenia na planéte Nula nikto nereprezentoval, táto 

úroveň by bola o toto rozhodujúce a životne dôležité poučenie ochudobnená. V 

tom prípade by členovia tej úrovne neboli schopní urobiť konečné rozhodnutie 

ohľadom vzdania sa idey, ktorá im hovorí, že majú právo odmietnuť svojho 

Stvoriteľa ako jediný Zdroj svojich životov a všetkých ostatných a všetkého 

ostatného. Ak by sa to stalo, negatívny stav by nemohol byť eliminovaný, pretože 

táto idea by musela niekam vypadávať. Podľa logiky tejto situácie by Zóna 

Vymiestnenia musela zostať naveky a nikto by tam, ani na žiadnom inom mieste a 

v žiadnom inom čase nemohol byť spasený. Preto je nevyhnutné, aby jeden z ich 

členov bol ich reprezentantom vo všetkých týchto udalostiach a aby bol 

transmiterom Nového Zjavenia. Transmiterom Nového Zjavenia musel byť niekto, 

kto by reprezentoval všetko zahrnujúci stav Stvorenia. Všetko zahrnujúcim 

faktorom Stvorenia sú členovia tej úrovne pred-Stvorenia.“ 

„A teraz, následne po stvorení vyššie zmienených entít, počas prvého kola 

Stvorenia, v dobe, keď prebiehal proces tvorenia duchovnej dimenzie, v každom 

kroku tohto procesu — avšak predtým, ako bol zavedený čas a priestor — boli 

stvorené určité sentientné entity, ktoré dávali charakter každému jednotlivému 

stupňu tej dimenzie. V každom bode takéhoto tvorenia bola zo špecifickej idey 
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Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista stvorená jedna alebo dve, alebo viac entít. 

Niektoré z týchto entít boli stvorené za účelom budúceho inkarnovania sa na 

planétu Nula, kde by sa pripojili k Novému Zjaveniu. Medzi vami sú štyria ľudia, 

ktorí prišli z tohto prvého kola Stvorenia. Špecificky boli stvorení tak, že idea 

použitá Pánom Ježišom Kristom za týmto účelom bola prefiltrovaná cez entitu 

stvorenú predtým, ako bol proces stvorenia uvedený do pohybu. Takže v určitom, 

pre vašu ľudskú myseľ nepochopiteľnom zmysle Pán Ježiš Kristus stvoril tieto 

štyri entity prostredníctvom a pomocou tej entity, ktorá sa stala transmiterom 

Nového Zjavenia.“ 

„Následne po tomto kroku boli z tej istej idey Novej Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista, s využitím a s pomocou všetkých tých, ktorí boli za týmto účelom stvorení 

v predošlých krokoch Stvorenia, stvorení, cez a prostredníctvom Nového Zjavenia, 

všetci ostatní pomocníci a napomáhatelia pozitívneho stavu. Toto je jeden z 

dôvodov, Peter, prečo je v niektorých knihách Nového Zjavenia, ako aj v 

samotnom Novom Zjavení Pána Ježiša Krista niekedy naznačené, že všetci, ktorí 

sú od Nového Zjavenia, alebo ktorí sú pomocníkmi a napomáhateľmi pozitívneho 

stavu prostredníctvom a pomocou Pravdy Nového Zjavenia, sú tvojimi deťmi. V 

tomto jednotlivom zmysle sú. Všetci ste nerozlučne spojení z toho jednoduchého 

dôvodu, že ste boli stvorení buď z idey Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista 

priamo Pánom Ježišom Kristom (v každom kole tvorenia), alebo neskôr z tej časti 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, ktorá bola skrížená a fúziou spojená s ľudským 

telom Ježiša Krista.“ 

„Čo musíte v tomto ohľade pochopiť, je nasledovné tajomstvo: Niektorí z vás boli 

stvorení počas rôznych kôl tvorenia, aby reprezentovali a niesli charakter, povahu, 

stav, proces a dynamiku každého takéhoto kola. Toto konkrétne tvorenie nastalo 

pred Prvým Príchodom Pána Ježiša Krista. V tom prípade tí z vás, ktorí sú teraz na 

planéte Nula a ktorí sa inkarnovali z onoho obdobia, boli stvorení zo samotnej idey 

Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista. Vaša prirodzenosť teda v podstate 

pramení, prostredníctvom samotnej tejto idey, z Novej Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista. Počas čítania, prijímania a praktizovania Nového Zjavenia sa vaša pravá 

prirodzenosť následne vykryštalizovala a Nové Zjavenie aktivovalo prejavenie sa 

tejto idey, takže táto idea sa stala v každom jednom z vás skutočnou realitou. Inými 

slovami, stali ste sa alebo stávate sa svojou pravou prirodzenosťou, ktorá pramení 

priamo z Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista.“ 

„Naproti tomu, niektorí z vás boli stvorení počas procesu vývoja Novej 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista — po Prvom príchode Pána Ježiša Krista a 

potom, ako Sa opätovne zjednotil so Svojím Otcom, čiže so Svojou Absolútnou 

Esenciou a Absolútnou Substanciou. V tomto prípade ste boli stvorení z tej časti 

Pána Ježiša Krista, ktorá bola už Novej Prirodzenosti. Čo tu musíte pochopiť je 

fakt, že Prirodzenosť Stvoriteľa si od Neho/Nej vyžaduje, aby v Sebe vždy tvoril z 

niečoho nového, čo dospieva do svojej plodnej zrelosti. Niektorí z vás teda boli 
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stvorení počas tohto rozhodujúceho a dôležitého procesu zo samotného toho 

procesu a potom neskôr boli poslaní na planétu Nula, aby reprezentovali ten aspekt 

Stvorenia a jeho spoločenstvá, ktoré pramenia z každej jednej časti (ak to tak 

možno povedať) Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista. Bez ohľadu na to, v ktorej 

fáze vývoja Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista ste boli stvorení, alebo či ste 

boli stvorení predtým z idey tejto Novej Prirodzenosti, všetci pochádzate priamo z 

Pána Ježiša Krista, a zvlášť a hlavne z Jeho/Jej Novej Prirodzenosti. V oboch 

prípadoch bola a je vaša prirodzenosť aktivovaná, alebo u tých z vás, ktorí sa k 

vám pridajú neskôr, bude aktivovaná prostredníctvom a pomocou Nového Zjavenia 

Pána Ježiša Krista.“ 

„Ako viete, posledná osoba, ktorá sa z tohto procesu zrodila — z procesu vývoja a 

trvalého večného ustanovenia Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista — sa zrodila 

v čase, keď bol tento proces úspešne zavŕšený. Bolo to v čase Vianoc v roku 1987. 

Ako si pamätáte, po tejto dobe bolo o pár mesiacov neskôr (1. júla 1988) všetkým z 

pozitívneho stavu alebo zo všetkých jeho úrovní zakázané rodiť sa na planéte 

Nula.“ 

„Je aj ďalší bod tohto tajomstva ohľadom vašej prirodzenosti a aký má vzťah k 

Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista: V procese vášho stvorenia, bez ohľadu na 

to, počas ktorého kola stvorenia alebo pred-stvorenia ste boli stvorení, všetci ste 

súhlasili s tým, že akákoľvek idea alebo poznanie vôbec ohľadom pravého pôvodu 

vašej prirodzenosti budú z vášho uvedomelého i neuvedomelého vedomia 

kompletne a úplne vymazané, kým nebude transmitované Nové Zjavenie a tento a 

všetky predošlé doplnky. Dôvod tohto utajovania sa týka tajomstva Boha a Jeho/Jej 

Prirodzenosti, zjaveného a vysvetleného v Novom Zjavení a spomenutého v 

Zjavení Ježiša Krista cez apoštola Jána. Preto až doteraz alebo úplne donedávna 

nikto z vás nemal ani poňatia, kto ste a odkiaľ pramení vaša pravá prirodzenosť.“ 

„Pri posudzovaní vašej prirodzenosti a vášho postavenia z tejto perspektívy môžete 

vidieť, ako je pre vás všetkých, ktorí spadáte do tejto kategórie, dôležité poznať 

fakt svojho pôvodu a svojho poslania, ktorý má priamy vzťah k vášmu pôvodu v 

Novej a z Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista. Štruktúra vašej prirodzenosti je 

však oveľa komplexnejšia, než bolo naznačené vyššie. V procese stvorenia vašej 

prirodzenosti, buď priamo z Pánovej Ježišovej Kristovej idey Jeho/Jej Novej 

Prirodzenosti (u tých, ktorí boli stvorení pred Prvým príchodom), alebo priamo z 

Jeho/Jej Novej Prirodzenosti (alebo z jej časti pred úplným zavŕšením procesu 

kríženia — ako bolo zjavené v Novom Zjavení), bolo do vašej prirodzenosti 

prenesených niekoľko zreteľne rozdielnych aspektov. Tá idea alebo tá časť Novej 

Prirodzenosti mala teda v sebe zakorenený zložitý kód, ktorý obsahuje podrobne 

vypracovaný konštrukčný plán pre váš život, aktivity a poslanie v negatívnom 

stave na planéte Nula, ako aj pre uvedenie pojmu Novej Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista a Jeho/Jej Nového Zjavenia do ľudského sveta, a súčasne pre objavenie 
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vašej vlastnej novej prirodzenosti, so všetkými dôsledkami a následkami takéhoto 

objavu.“ 

„Okrem toho, kvôli multidimenzionálnemu charakteru, štruktúre a dynamike vašej 

prirodzenosti — odvodenej priamo z multidimenzionálneho a nekonečného 

Charakteru, Štruktúry a Dynamiky Absolútnej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista — 

vaše postavenie na planéte Nula je také, že nie je obmedzené len na spojenie s 

vašou vlastnou dimenziou alebo svetom, či spoločnosťou, z ktorej pochádzate a 

odkiaľ ste boli inkarnovaní na planétu Nula. Čo tu musíte pochopiť, je to, že v 

procese vášho stvorenia boli do vašej prirodzenosti implantované rôzne iné časti. 

Tieto časti sa týkajú multiúrovňovej a multidimenzionálnej štruktúry Stvorenia. 

Cez túto jedinečnú štruktúru ste spojení so všetkými úrovňami Stvorenia, ako aj so 

všetkým ostatným, vrátane Univerzality-Toho-Všetkého, za účelom prekladu, 

spríkladnenia, ilustrácie, manifestácie a premostenia rôznych svetov a života v 

negatívnom stave vo všeobecnosti.“ 

„V tomto ohľade, týkajúcom sa vyššie uvedeného tajomstva, je čas zodpovedať 

otázku položenú niektorými z vás. Podstatu tejto otázky možno formulovať 

nasledovným spôsobom: Ako môžem byť príkladom pre každého, ak interagujem s 

tak málo ľuďmi a ak sa vo svojom živote stýkam s veľmi obmedzeným počtom 

ľudí? Ako vidíte, táto otázka je položená z úplne nesprávnej pozície. Prichádza z 

úplne vonkajšej časti samého vonkajška ľudskej mysle. Táto myseľ vníma len tie 

veci a tie vzťahy, ktoré sú zistiteľné len a len zmyslovými vstupmi tejto vonkajšej 

mysle v tomto vonkajšom svete (v skutočnosti v pseudo-svete). Je čas napraviť túto 

mylnú predstavu.“ 

„Z vyššie uvedeného vyhlásenia-tajomstva je zrejmé, že ste spojení s mnohými 

úrovňami reality a pseudo-reality. Čo myslíte, prečo bola vaša prirodzenosť 

stvorená takým spôsobom, ako bolo opísané vyššie? Bola stvorená presne za 

účelom vášho spojenia so všetkými úrovňami Stvorenia a Zóny Vymiestnenia, aby 

ste boli schopní prekladať pre všetkých ich príslušných obyvateľov všetko, čo sa 

odohralo, odohráva a bude odohrávať v negatívnom stave vo všeobecnosti, a zvlášť 

na planéte Nula a vo vašom osobnom živote.“ 

„Aby ste si to pripomenuli, zopakujme si, čo bolo o tejto situácii zjavené v knihách 

Nového Zjavenia (tí, ktorí položili túto otázku, zjavne zabudli, čo bolo o tejto 

záležitosti povedané v Novom Zjavení). Opäť si uvedomte fakt, že svojou 

najvnútornejšou Duchovnou Mysľou ste priamo spojení s Duchovnou Dimenziou 

Stvorenia. Pomocou rôznych úrovní, stupňov a špecifických častí svojej Duchovnej 

Mysle ste spojení s rôznymi úrovňami tej Dimenzie. Pochopte, prosím, tajomstvo 

štruktúry svojej Duchovnej Mysle vo vzťahu k štruktúre Duchovnej Dimenzie. 

Vaša Duchovná Myseľ odráža celú štruktúru Duchovnej Dimenzie. Cez každú 

jednotlivú zložku svojej Duchovnej Mysle ste teda spojení s každou jednotlivou 

zložkou Duchovnej Dimenzie. Tieto zložky vašej mysle sú v dokonalej duchovnej 
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súvzťažnosti so zložkami Duchovnej Dimenzie a so všetkými ich príslušnými 

obyvateľmi.“ 

„Svojou vnútornou mysľou a jej rôznymi početnými zložkami ste spojení s 

intermediárnym svetom a všetkými jeho úrovňami, presne tým istým spôsobom, 

ako bolo opísané vyššie. Svojou pravou vonkajšou mysľou a všetkými jej zložkami 

(jej nevedomou časťou) ste spojení s fyzickou dimenziou Stvorenia a všetkými jej 

obyvateľmi. Svojou ľudskou pseudo-mysľou a jej rôznymi úrovňami, stupňami a 

zložkami (ktoré sú štruktúrované takým istým spôsobom ako pravá myseľ) ste 

spojení s rôznymi úrovňami, stupňami a dimenziami Zóny Vymiestnenia a so 

všetkými ich príslušnými obyvateľmi. A napokon, zložením všetkého vyššie 

uvedeného ste spojení s Univerzalitou-Toho-Všetkého, kde je umiestnené všetko, 

čo ste zažili, nech je to čokoľvek, kvôli večnému poučeniu sa všetkých, ktorí 

vzniknú a zrodia sa v budúcnosti, ako aj pre všetkých ostatných z minulosti a 

súčasnosti.“ 

„Proces tohto poučenia sa sa neuskutočňuje vonkajším premietaním alebo 

zobrazovaním pre vonkajšie pozorovanie učiaceho sa. Také poučenie sa by nemalo 

žiadny trvalý a skúsenostný účinok. Poučenie sa o tomto všetkom sa uskutočňuje 

prostredníctvom a pomocou splynutia s vami a s vašimi zážitkami. Inými slovami, 

prípadný učiaci sa na určitý okamih času a nie-času zaujme vašu vlastnú identitu a 

spôsob prežívania, a týmto faktorom sa priamo zúčastňuje všetkého, čo sa vám 

stalo, akoby to tento učiaci sa sám/sama prežíval. Takto dochádza k pravému a 

trvalému poučeniu sa.“ 

„Poďme však späť k vašej prirodzenosti, poslaniu a postaveniu. Zo všetkého, čo 

bolo povedané vyššie, je zrejmé, aký dôležitý je váš život na planéte Nula. Čo v 

tomto ohľade musíte pochopiť, je to, že hodnota vášho života na planéte Nula nie 

je určená vonkajším ľudským postavením, ktoré zaujímate, alebo tým, kde sa 

nachádzate v spoločenskom rebríčku, ako je to chápané a vnímané typickým 

ľudským hodnotením vašej ceny (inými slovami, vaším spoločenským, finančným 

a profesionálnym postavením, atď.). Z pozície pozitívneho stavu, a obzvlášť z 

hľadiska Pána Ježiša Krista nezáleží na tom, či ste vysoký úradník nejakej dôležitej 

obchodnej spoločnosti (alebo dokonca prezident krajiny), alebo jednoduchý zberač 

riadu, čistič bazénov, prostý domovník, alebo dôchodca, či chudobný bezdomovec. 

Toto nemá váhu. Všetky takéto pozície sú rovnako hodnotné pre spríkladnenie a 

zobrazenie všetkého, čo je s vami spojené vyššie opísaným spôsobom. Žiadna z 

nich nie je uprednostňovaná.“ 

„Ako bolo uvedené niekoľkokrát predtým, vašou hlavnou úlohou je byť 

prekladateľmi alebo mostami pre všetkých, ktorí sú s vami spojení vo všetkých 

svetoch a pseudo-svetoch — v oboch smeroch — aby ste im prostredníctvom 

špecifických pozícií, ktoré zaujímate, umožnili podieľať sa na všetkých udalostiach 

na planéte Nula, v negatívnom stave vo všeobecnosti a v pozitívnom stave. A 
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hlavne, aby ste boli ohniskom alebo bodom, cez ktorý sa sily pozitívneho stavu 

Pána Ježiša Krista môžu umiestniť priamo doprostred negatívneho stavu, aby 

privodili všetko, čo sa týka osudu negatívneho stavu, ako aj budúceho osudu celého 

Stvorenia a života v budúcom pozitívnom stave (opísanom v 18. kapitole Nového 

Zjavenia Pána Ježiša Krista).“ 

„Pri hodnotení pôvodu vašej prirodzenosti a v ktorom kole stvorenia alebo pred-

stvorenia ste boli stvorení, je dôležité, aby ste sa za každú cenu vyhli akýmkoľvek 

negatívnym emóciám, ktorým by niektorí z vás mohli podliehať. Bez ohľadu na to, 

v ktorom bode ste boli stvorení, pamätajte si, prosím, že pochádzate presne z tej 

istej idey (v jej nekonečnej rozmanitosti) Pána Ježiša Krista, týkajúcej sa Jeho/Jej 

Novej Prirodzenosti, aktivácie negatívneho stavu, jeho eliminácie a ustanovenia 

nového života pozitívneho stavu potom, ako negatívneho stavu viac nebude. 

Akékoľvek uprednostňovanie kohokoľvek z vás je teda nemožné a nemysliteľné. A 

keby snáď niektorí z vás čo i len vzdialene prežívali pocity závisti alebo žiarlivosti, 

alebo komplexu nadradenosti/podradenosti, alebo vyvyšovania sa, alebo 

sebazbožňovania, alebo pocit, že sú dôležitejší, hodnotnejší, zaslúžilejší, 

jedinečnejší — a opačné pocity — než ktokoľvek z vás, potom ste ešte stále v 

pazúroch negatívneho stavu a ešte stále ste pod vplyvom vnútení negatívneho 

stavu. V tomto prípade sa vám odporúča, aby ste išli k Pánovi Ježišovi Kristovi, 

vyznali sa zo svojich škodlivých pocitov v tomto alebo v akomkoľvek inom ohľade 

a poprosili Ho/Ju, aby vám pomohol zbaviť sa ich na stálej a trvalej báze. Je čas, 

aby ste sa zbavili akýchkoľvek takýchto pocitov, týkajúcich sa buď vašej 

prirodzenosti a postavenia, alebo čohokoľvek iného ohľadom tejto záležitosti 

(najmä vašej sexuality a ako sa na ňu pozeráte a ako ju praktizujete vo svojom 

živote).“ 

„Vyššie uvedené vyhlásenie, samozrejme, neznamená, že niektorí z vás nemajú 

porovnateľne väčšiu mieru zodpovednosti a väčšiu ťarchu na svojich pleciach než 

niektorí iní. Vaša vlastná miera zodpovednosti v tomto, ako aj v akomkoľvek inom 

ohľade, je však pre pozitívny stav a osobne pre Pána Ježiša Krista rovnako dôležitá 

ako kohokoľvek iného. Nemnohí z vás, a hlavne ty, Peter, tým, že si prenášateľom 

Nového Zjavenia a všetkých jeho doplnkov, majú oveľa väčšiu mieru 

zodpovednosti než niektorí iní; a hlavne ty, Peter, pociťuješ na svojich pleciach 

ťarchu v oveľa väčšej miere než ktokoľvek z vás. Je to pochopiteľné, ak vezmete 

do úvahy faktor, čo to znamená hovoriť ľuďom o všetkých týchto záležitostiach v 

mene Pána Ježiša Krista. Miera zodpovednosti a bremeno na vašich pleciach, ktoré 

všetci nesiete, bez ohľadu na to, ako veľa alebo ako málo toho máte, sú však 

rovnako dôležité a potrebné ako kohokoľvek iného. A s touto záležitosťou je 

spojená záležitosť vašej zodpovednosti a povinnosti skladať účty vo všeobecnosti. 

Ako si pamätáte, na túto záležitosť bolo nepriamo poukázané v posolstve z 28. júla 

1993. Je namieste určité upresnenie týchto dvoch pojmov a ako sú použiteľné pre 

vás individuálne.“ 
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„Vzhľadom k zjavenému tajomstvu o vašej prirodzenosti, pôvode a poslaní možno 

pojmy zodpovednosť a povinnosť skladať účty vidieť v inom svetle. Sú dve zjavne 

odlišné obdobia vašej aplikácie týchto dvoch pojmov vo vašom živote. Jedným 

obdobím je váš život pred vaším priamym zapojením sa do Nového Zjavenia 

a druhým je život po vašom prijatí Nového Zjavenia ako Božieho Slova Pána 

Ježiša Krista, a hlavne po prečítaní a prijatí, čo je vám oznamované v dnešnom 

posolstve.“ 

„Ako viete, pred poznaním Nového Zjavenia, a v určitých — nie však všetkých — 

ohľadoch aj pred dnešným posolstvom, ste boli pod vplyvom vnútení negatívneho 

stavu. V tej situácii, nepoznajúc vedome skutočnú Pravdu, spočíva stupeň vašej 

zodpovednosti a povinnosti skladať účty v momente, ako dobre ste si počínali s 

tým, čo ste mali a čo ste vedeli v tom čase, a do akej miery ste si osvojili alebo 

prisvojili to, čo bolo za vnútení negatívneho stavu. Pokiaľ ste boli schopní vyhnúť 

sa akémukoľvek stotožneniu sa, alebo ak ste dosiahli len minimálne stotožnenie sa 

s týmito vnúteniami, nie ste za ne zodpovední a/alebo povinní skladať účty. Nie sú 

vaše. Patria negatívnemu stavu. Takže, ktokoľvek kto súhlasil, že bude 

prostriedkom tohto vnútenia vám negatívneho stavu, táto osoba alebo osoby v 

negatívnom stave sú za to zodpovedné a povinné skladať účty. Ako viete, takéto 

vnútenia vznikajú na rôznych úrovniach Pekiel a následne sú vrhané na vás buď 

priamo, alebo cez niektorých agentov negatívneho stavu, alebo cez vlastných ľudí, 

umiestnených na planéte Nula. Tieto tvory sú za to zodpovedné a povinné skladať 

účty, či už sú v Peklách, alebo na planéte Nula, alebo na oboch miestach.“ 

„Vy ste však dokonca aj počas toho časového obdobia boli obdarení určitou mierou 

intuície a zvláštnym zmyslom, ktorý vám indikoval, čo v tom čase bolo a čo nebolo 

správne. Kvôli tomuto faktoru ste plne zodpovední a povinní skladať účty za to, 

nakoľko a do akej miery ste počúvali a nasledovali hlas svojej intuície a tohto 

zvláštneho zmyslu. Pokiaľ ste ho nasledovali a počúvali, všetko prebiehalo viac-

menej veľmi dobre. V momente, keď ste ho zabudli počúvať a nasledovať, narazili 

ste na všelijaké problémy a prekážky a boli ste pod neustálymi útokmi negatívneho 

stavu. Ak sa pozorne pozriete späť na toto časové obdobie svojho života, veľmi 

jasne zbadáte, že je to tak. Avšak s novým poznaním o svojom pôvode, svojej 

prirodzenosti a všetkom, čo ste mali výsadu dozvedieť sa z Nového Zjavenia, došlo 

v tomto ohľade k posunu. Tento posun definuje vašu zodpovednosť a povinnosť 

skladať účty za všetky vaše činy, správanie, postoje a všetko ostatné, na všetkých 

úrovniach vašej mysle, bez výnimky či vylúčenia niečoho.“ 

„Po prvé, ste zodpovední a povinní skladať účty za to, že zistíte, samozrejme, s 

pomocou Pána Ježiša Krista, aké boli a aké by ešte stále mohli byť všetky tieto 

vnútenia negatívneho stavu vo vašom živote, a že sa následne úplne a kompletne 

od nich dištancujete, odstránite ich zo svojho života a nedovolíte im, aby vás viac 

zamorovali. Toto možno dosiahnuť dôkladným preskúmaním svojho života po 

všetkých jeho stránkach a dôkladným preskúmaním svojho postoja ku všetkému a 
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ku všetkým okolo seba a k zvyšku bytia a existencie — vo svetle Pravdy Nového 

Zjavenia a vo svetle všetkých jeho doplnkov, ktoré ste cez Petra, a v niektorých 

prípadoch cez Petra prostredníctvom Dana v New Yorku, prijali od Pána Ježiša 

Krista.“ 

„Po druhé, odteraz ste plne zodpovední a povinní skladať účty, bez akejkoľvek 

výnimky či vylúčenia niečoho, za každú jednu myšlienku, pocit, emóciu, poznanie, 

chcenie, ideu, pojem, správanie, postoj, vzťah a všetko ostatné, čo v sebe započnete 

a/alebo čo zo seba vyprodukujete. Opäť, Nové Zjavenie a všetky jeho doplnky vám 

dajú kľúč a postavia vám základ, na ktorom môžete vybudovať a pomocou ktorého 

môžete ustanoviť najsprávnejší spôsob života v súlade s princípmi Nového 

Zjavenia. Takže, kvôli tomuto faktoru niet v tomto ohľade pre vás nijakého 

ospravedlnenia.“ 

„A po tretie, ste plne zodpovední a povinní skladať účty za všetko, čo sa týka 

vášho poslania a postavenia na planéte Nula. Ste plne zodpovední a povinní 

skladať účty aj za to, že Nové Zjavenie učiníte najvyššou prioritou číslo jedna vo 

svojom živote. Ak tak neurobíte, bude to znamenať, že ste vo svojom poslaní 

zlyhali. Za takéto zlyhanie budete braní na zodpovednosť a budete skladať účty. 

Vy všetci, ktorí máte česť čítať tieto slová, to znamená vy všetci od Nového 

Zjavenia, ktorí ste išli cestou svojho špecifického života až do momentu, keď vám 

bola daná výsada a dovolenie čítať všetky tieto slová, ako aj všetko ostatné, čo vám 

bolo predtým oznámené od doby prenosu Nového Zjavenia až doteraz, dostali ste 

veľmi silné a účinné nástroje a prostriedky, aby ste postupovali takým spôsobom a 

štýlom, akým ste všetci súhlasili. Týmto nástrojom a prostriedkami je Nové 

Zjavenie a všetky jeho doplnky. Ak ich nepoužívate vhodne a účinne, je to vaša 

zodpovednosť. Ak ich nebudete vo svojom živote používať najúčinnejším a 

najvhodnejším spôsobom, budete za to zodpovední.“ 

„Kvôli Pánovi Ježišovi Kristovi, kvôli všetkým, ktorí sú s vami spojení a pre 

ktorých ste ohniskom a mostom prekladu na všetkých úrovniach bytia a existencie, 

ako aj pseudo-bytia a pseudo-existencie, a kvôli vám samotným dbajte, prosím, na 

to, čo bolo zjavené v tomto doplnku a vo všetkých predošlých doplnkoch a v 

Novom Zjavení, a pokračujte vo svojom živote s týmto novým poznaním o sebe, 

prijmúc ho, stotožniac sa s ním a realizujúc ho vo svojom každodennom živote, 

uskutočňujúc ho kvôli princípu, pretože konať tak je správne. Konajúc takto a 

pokračujúc vo svojom živote takýmto spôsobom si splníte svoje poslanie a všetky 

požiadavky vašej zodpovednosti a povinnosti skladať účty.“ 
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Doplnok 14 
 

  

4. septembra 1993 veľmi skoro ráno ma Pán Ježiš Kristus poprosil, aby som 

všetkým zainteresovaným oznámil nasledovné informácie a radu: 

„Ako viete, v doplnkoch, ktoré ste v poslednej dobe dostávali, bolo niekoľkokrát 

zopakované, že máte Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista učiniť najvyššou prioritou 

číslo jedna svojho života. Niektorí z vás sa správne pýtajú na praktický význam 

tejto požiadavky alebo rady. Inými slovami, otázkou je, čo to znamená v 

praktickom zmysle urobiť Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista najvyššou prioritou 

číslo jedna svojho života? Ako sa to odzrkadľuje v každodennom živote? A aké sú 

dôsledky takejto potreby alebo rady pre normálny, každodenný druh činností, 

ktorým ste všetci vystavení a ktoré prežívate na nepretržitej báze?“ 

„Aby bola táto otázka zodpovedaná a aby odpoveď na ňu bola čo možno 

najjednoduchšia a najzrozumiteľnejšia, načrtnime si obsah tej odpovede v 

nasledovných bodoch:“ 

„1. Svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou, bez akýchkoľvek hrozieb či 

nátlaku, kvôli princípu, kvôli uznaniu faktu, že takto konať je správne, bez toho, 

aby sa za to niečo očakávalo, vynakladať v súlade so svojimi najlepšími 

schopnosťami a najlepšími možnosťami maximálne úsilie pri aplikovaní všetkého 

vo svojom každodennom živote, čo je obsiahnuté v kapitolách 13, 16 a 24 Nového 

Zjavenia Pána Ježiša Krista. Pretože ľudská pamäť je veľmi nestála, nespoľahlivá 

a má sklon prekrútiť všetko, čo si pamätá, na dôvažok k pravidelnému čítaniu 

Nového Zjavenia sa vám odporúča z času na čas si niekoľkokrát navyše prečítať 

tieto tri kapitoly. Aplikovaním vo svojom každodennom živote, čo je obsiahnuté v 

týchto kapitolách, spĺňate požiadavky urobiť Nové Zjavenie najvyššou prioritou 

číslo jedna svojho života.“ 

„2. Aby ste urobili svoj život zvládnuteľnejším a jednoduchším, odporúča sa vám 

usporiadať si svoj každodenný život — v takom rozsahu, v akom je to 

uskutočniteľné a prakticky možné — nasledovným spôsobom: Keď vstanete z 

postele a umyjete sa, predtým, ako urobíte niečo iné, prečítajte si Nové Zjavenie. 

Ako viete, každý deň je iný. V Univerzalite-Toho-Všetkého má inú súvzťažnosť a 

iný význam. V niektoré dni ste sviežejší a energickejší než v iné. Sú dni, keď 

rozsah vašej pozornosti a koncentrácia sú vynikajúce. Naproti tomu sú dni, keď je 

pravdou opak. Prispôsobte sa týmto zmenám a výkyvom. To znamená, že v 

niektoré dni bude vaše čítanie Nového Zjavenia zmysluplnejšie, naplňujúcejšie a 

uspokojivejšie než po iné dni. V takých prípadoch, keď je to zmysluplnejšie, 

prečítajte si niekoľko strán, alebo toľko, na koľko máte čas. Počas ostatných dní, 

keď vaša nálada alebo stav vašej mysle a tela sú menej priaznivé, prečítajte si len 

pár odsekov, alebo jednu stranu, aby sa vaše čítanie nestalo nezmyselným.“ 
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„3. Po čítaní Nového Zjavenia si povedzte Novú, Kompletnú Modlitbu Pána Ježiša 

Krista a choďte do vnútra metódou, ktorá je pre vás najvhodnejšia. Počas 

prebývania vo vnútri buďte v dôvernom styku, interagujte a komunikujte, 

akýmikoľvek spôsobmi a prostriedkami, ktoré sú vám k dispozícii (duchovne, 

duševne, sexuálne, predstavou, myslením, cítením alebo čímkoľvek, čo máte) s 

Pánom Ježišom Kristom, so všetkými členmi svojej duchovnej rodiny a so 

všetkými ostatnými členmi pozitívneho stavu, ktorí sú vám pridelení za účelom 

podieľania sa na udalostiach odohrávajúcich sa na planéte Nula. Pamätajte si: 

počas toho, keď ste vo vnútri, zahrňte do tohto procesu popredie svojho vedomého 

uvedomenia, aby ste si stále vedome uvedomovali, čo sa deje.“ 

„4. Keď sa chystáte ukončiť svoje každodenné vchádzanie dovnútra, opísané v 

bode 3, svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou pozvite Pána Ježiša Krista, 

všetkých členov svojej pravej duchovnej rodiny a ostatných členov pozitívneho 

stavu, aby vás sprevádzali a boli s vami po celý deň, počas ktorého sa zaoberáte 

svojimi každodennými povinnosťami, záväzkami, úlohami, prácou, zamestnaním, 

oddychom, zábavou alebo čímkoľvek, čo je naplánované na každý jednotlivý deň 

vášho života na planéte Nula. Majte ich metódou rozdelenej pozornosti — opísanej 

v jednom z predošlých doplnkov — stále vo svojom vedomom uvedomení.“ 

„5. Počas svojho každodenného života na planéte Nula, bez ohľadu na to, čo robíte 

či nerobíte, alebo do čoho ste či nie ste zapojení, atď., robte všetko z pozície 

princípov Nového Zjavenia. Prakticky to znamená, že všetko hodnotíte, na všetko 

sa pozeráte, všetko skúmate, o všetkom uvažujete, všetko analyzujete, atď., z 

pozície Nového Zjavenia a jeho učení. Ignorujte akékoľvek iné vysvetlenia udalostí 

a dianí na planéte Nula, ktorým ste vystavení počas celých 24 hodín. Všetky sú 

buď lživé, alebo skreslené. Inými slovami, váš postoj k tomuto všetkému a 

ohľadom vášho života má byť ovplyvnený obsahom Nového Zjavenia.“ 

„6. Keď sa vo svojom ľudskom živote na planéte Nula zaoberáte svojimi 

každodennými záležitosťami, bez ohľadu na to, čo robíte, alebo bez ohľadu na to, 

čo sa vám deje, a to absolútne bez akejkoľvek výnimky či vylúčenia čohokoľvek, 

ak napríklad prežívate nejaké útrapy alebo niečo nepríjemné, alebo presne naopak 

— niečo príjemné a šťastné, majte neustále na mysli, že je to všetko súčasťou 

vášho poslania a úlohy a že to všetko bolo dohodnuté a že vo vašom živote nie je 

nič, čo by bolo mimo tejto dohody alebo mimo Vôle či Dovolenia Pána Ježiša 

Krista.“ 

„7. Stále si pamätajte, v akom svete žijete. Ako viete, tento svet sa každou 

sekundou stáva negatívnejším a negatívnejším. To znamená, že ako každý iný, kto 

žije na planéte Nula, aj vy ste neustále naslepo bombardovaní všetkými druhmi 

negatívnych, zlých, škodlivých, lživých atď., myšlienok, pocitov, emócií, udalostí, 

príhod, či čímkoľvek, čo máte. Pretože ste v tomto svete, je absolútne nevyhnutné, 

že ste veľmi často vystavení takýmto negatívnym myšlienkam, pocitom, emóciám, 

chovaniu atď. Vašou povinnosťou a zodpovednosťou v tomto ohľade je zistiť tieto 
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protivné stavy a okamžite sa od nich dištancovať tým, že ich jednoducho zavrhnete 

ako nie svoje. Keď sa rozčúlite alebo nahneváte, či rozzúrite, alebo máte túžbu, 

ktorá je nezlučiteľná s povahou pozitívneho stavu a s vašou vlastnou pôvodnou 

prirodzenosťou, okamžite sa zastavte a povedzte si nahlas a zreteľne (ak sú okolo 

vás iní ľudia, možno to urobiť potichu vo svojej mysli), že toto nie sú vaše 

rozpoloženia alebo stavy, či reakcie, ale že sú z negatívneho a negatívneho stavu, a 

preto s nimi kompletne a totálne nesúhlasíte. Následne, pri prvej možnej 

príležitosti, choďte dovnútra a očistite sa a zbavte sa akéhokoľvek možného, nimi 

spôsobeného znečistenia a kontaminácie. Pamätáte si, čo bolo o tejto situácii 

povedané v Novom Zjavení? Pre vás je nemožné z času na čas nezakopnúť alebo 

nepadnúť, ale vašou povinnosťou a zodpovednosťou v tomto ohľade je okamžite 

vstať, keď padnete, alebo narovnať sa, keď zakopnete. Ak budete konať presne 

takto, nebude vám privlastnené či prisúdené nič takejto negatívnej a protivnej 

povahy.“ 

„8. Odporúča sa vám prijať fakt, že rôzni členovia Nového Zjavenia, ako aj všetci 

ostatní v tomto ohľade, majú inú úlohu, iné poverenie, iné poslanie, iný osud atď., 

než je váš vlastný. Všetci sa však tým všetkým tak či onak týkajú Nového 

Zjavenia. Svojím životom a príkladom teda slúžia nejakému dôležitému účelu. 

Preto sa máte všemožne vyhýbať tomu, aby ste ich akýmkoľvek spôsobom či 

formou súdili, odmietali, zatracovali, odvrhovali, ohovárali, ukazovali na nich 

prstom, nekomunikovali s nimi, alebo sa im posmievali. Tí z vás, ktorí čítajú, 

prijímajú a praktizujú Nové Zjavenie, sú integrálne spojení tou istou ideou, ktorá 

pramení priamo z Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista. Preto v očiach Pána 

Ježiša Krista ste rovnocenní a rovnako potrební. Zo strany Pána Ježiša Krista 

neexistuje alebo nie je v nijakom ohľade možné žiadne uprednostňovanie 

kohokoľvek z vás. Odporúča sa vám nasledovať príklad Pána Ježiša Krista tým, že 

budete vo svojom relatívnom stave a stupni takí alebo podobní, ako je On/Ona 

alebo Ona/On. Aby ste to, ako aj všetko ostatné, dosiahli, poproste Pána Ježiša 

Krista o pomoc. Poproste Ho/Ju alebo Ju/Ho, aby vám pomohol robiť všetko vo 

svojom živote, nech je to čokoľvek, s Ním/Ňou, podľa Neho/Nej, cez Neho/Ňu a z 

Neho/Nej, kráčajúc vždy s Ním/Ňou alebo s Ňou/Ním. Takže, jednoducho 

povedané, robiť všetko pod záštitou, vedením, vodcovstvom, dohľadom a 

predsedníctvom Pána Ježiša Krista.“ 

„9. Za pomerov svojho ľudského života sa pri akomkoľvek praktizovaní svojej 

ľudskej sexuality do najväčšej možnej miery dištancujte od typicky ľudského 

ponímania a chápania, čo je vlastne sexualita. Pre tých členov Nového Zjavenia, 

ktorí sa plne stotožňujú s jeho princípmi a ideami, je sexualita nástrojom zdieľania, 

pôžitku, potešenia, radosti a obohacovania svojho každodenného života, ktorý 

zasahuje do fyzických a/alebo telesných vnemov. Niektorí z vás by mohli mať 

sklon opovrhovať takzvanou zmyselnou alebo čisto fyzickou rozkošou sexuálneho 

aspektu. Vo svojom ľudskom živote musíte sexualitu ponímať tak, že je rozšírením 

duchovnej a duševnej rozkoše do fyzického a telesného vnemu (čiže zvnútra von). 
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Fyzické aspekty z jej praktizovania nemôžete vylúčiť. Zmyselnosť začne v tomto 

ohľade pôsobiť len vtedy, keď alebo ak zanedbáte duchovnú a duševnú 

súvzťažnosť svojej sexuality. Je tu však aj ďalšia stránka tejto záležitosti. Z 

duchovného hľadiska sa zmyselné poznanie vzťahuje predovšetkým na 

praktizovanie sexuality pri sexuálnych orgiách počas satanistických bohoslužieb, v 

rôznych náboženských, pseudo-duchovných rituáloch a kultoch a na tvrdenia 

rôznych ,prominentných‘ guru, swamí a rôznych pseudo-duchovných vodcov na 

planéte Nula, že jediná cesta k Bohu vedie výlučne a len cez sexuálny styk s nimi. 

Odporúča sa vám za každú cenu sa vyhnúť takémuto praktizovaniu a ponímaniu 

sexuality. V tomto ohľade, kým prikročíte k sexuálnemu styku, veľmi dôkladne 

preskúmajte svoje úmysly a motivácie, s akými sa plánujete zúčastniť sa tohto 

aktu. V tejto alebo v akejkoľvek inej záležitosti vždy poproste Pána Ježiša Krista o 

radu, či sú váš úmysel a motivácia duchovne, duševne a fyzicky správne a či je 

vami plánované zapojenie sa do sexuálneho styku so svojím prípadným sexuálnym 

partnerom odsúhlasené Pánom Ježišom Kristom a či by to pre všetkých 

zúčastnených tu i v duchovnom svete bolo prospešné a užitočné. Keď budete k 

svojej sexualite pristupovať s takýmto zreteľom, nemôžete sa pomýliť.“ 

„10. Urobiť Nové Zjavenie najvyššou prioritou číslo jedna svojho života 

neznamená vzdať sa všetkých svojich pravidelných, každodenných aktivít, zábavy, 

oddychu, či čohokoľvek, čo máte. Nikto od vás nežiada, aby ste sa niečoho vzdali, 

s výnimkou všetkých vnútení negatívneho stavu a všetkého, čo komplikuje váš 

život, čo ho robí nudným, ťaživým, spletitým, nezvládnuteľným, nešťastným a 

depresívnym. Poproste Pána Ježiša Krista, aby vám pomohol zbaviť sa vo vašom 

živote všetkého, čo má takýto škodlivý charakter. Inak si máte svoj život vo 

všetkých jeho aspektoch vychutnávať a máte byť od všetkých a všetkého nezávislí, 

súc zodpovední a povinní skladať účty len a len za svoj vlastný život, a za žiadny 

iný. Kvôli nikomu a ničomu nerobte kompromisy ohľadom svojej slobody a 

nezávislosti. V akejkoľvek svojej životnej situácii, v ktorej sa takéto kompromisy 

žiadajú, poproste Pána Ježiša Krista, aby vás v tomto alebo v ktoromkoľvek inom 

ohľade riadil, aby ste mohli presne vedieť, ako postupovať a čo robiť vo všetkých 

situáciách svojho života na planéte Nula. A hlavne, usilujte sa s pomocou Pána 

Ježiša Krista vytvoriť si náležitý a správny postoj ku každému, ku všetkému a vo 

všetkých záležitostiach svojho života, v súlade s princípmi Nového Zjavenia.“ 

„11. Urobiť Nové Zjavenie najvyššou prioritou číslo jedna svojho života znamená 

prijať fakt, že ste tu na tejto planéte na zvláštnej misii od Pána Ježiša Krista. 

Pretože je to úloha od Pána Ježiša Krista v Jeho/Jej Novej Prirodzenosti, máte to 

považovať za najväčšiu možnú česť a výsadu. Preto všetky svoje povinnosti, 

záväzky, prácu, úlohy, či čokoľvek, čo máte, vykonávajte s radosťou, rozkošou, 

potešením, spokojnosťou, šťastím a so všetkými pozitívnymi pocitmi a emóciami, 

vyhýbajúc sa do najväčšej možnej miery pocitu nudy, znechutenia, depresie, 

nenaplnenia, nespokojnosti a vyhorenia. Učte sa prijímať svoj osud, svoju prácu, 

svoje postavenie, či čokoľvek, čo máte, ako úlohu od Pána Ježiša Krista. Koniec 
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koncov, je to tak! Vynaložte všemožné úsilie, aby ste všetko, čo robíte či nerobíte, 

bez ohľadu na to, čo to je či nie je, robili, ako najlepšie viete, podľa svojich 

najlepších možností. Vypestujte si pocit uspokojenia zo svojho života, pretože pre 

Pána Ježiša Krista a pre celý pozitívny stav je veľmi uspokojujúce, keď ste sami so 

sebou a so svojím životom spokojní — z pozície Nového Zjavenia.“ 

„12. A na záver, urobiť Nové Zjavenie najvyššou prioritou číslo jedna svojho 

života znamená byť zodpovedný a povinný skladať účty za spôsob svojho 

myslenia, cítenia, chcenia, chovania, konania a prezentovania sa sebe, Pánovi 

Ježišovi Kristovi a ostatným. A robiť toto všetko na základe svojej vlastnej 

slobodnej voľby a zo svojej vlastnej slobodnej vôle, pamätajúc, že štruktúra 

Stvorenia a sentientnej mysle je taká, že akákoľvek voľba, bez ohľadu na jej obsah 

a pôsobenie, má v sebe zakorenené svoje dôsledky a následky. Keď hovoríme o 

vašej zodpovednosti a povinnosti skladať účty, hovoríme o nutnosti znášať 

dôsledky akejkoľvek voľby alebo dohody, ktorú ste urobili. Taká voľba a/alebo 

dohoda je záväzná. Toto je Univerzálny Zákon. Len čo tú voľbu vykonáte, faktom 

jej vykonania sa stávate za ňu plne zodpovední a povinní skladať za ňu účty. 

Niektorí z vás možno mali dojem, že sa im predošlými vyhláseniami v niektorých 

doplnkoch ohľadom tejto záležitosti hrozí. Niektorí z vás si mysleli, že to znie 

trochu drsne. Nikdy to však nebolo myslené tak, aby to znelo či bolo také. 

Jednoducho to znamená, že kedykoľvek učiníte voľbu alebo dohodu, alebo 

prijmete záväzok, stávate sa plne zodpovední a povinní skladať účty za to, ako 

splníte podmienky svojej dohody, voľby, záväzku či čohokoľvek, čo máte. Toto je 

jednoduchá logika štruktúry sentientného života, akéhokoľvek sentientného života. 

Nikde a v žiadnom čase v Stvorení alebo na akomkoľvek inom mieste to nie je 

inak. Jednoducho povedané, vyhnúť sa tomuto znamená vyhnúť sa životu. 

Používajte, prosím, techniku zrkadlenia v jej kompletnej forme, za účelom 

uskutočnenia všetkého, čo bolo povedané v tomto a vo všetkých predošlých 

bodoch. Ďakujem vám všetkým za zváženie týchto bodov a všetkých predošlých 

doplnkov. Na záver tejto rady, Peter, daj sa do toho a učiň vyhlásenie, ktoré som ti 

navrhol.“ 

Kvôli vyhnutiu sa akémukoľvek dojmu vnútenia, diktátu, nátlaku alebo 

násilia a kvôli plnému zachovaniu každého slobody vôle a voľby, vo všetkej 

skromnosti, pokore a poníženosti vás všetkých, ktorí dostanete tieto doplnky, 

prosím, aby ste mi oznámili (pošlite správu alebo zatelefonujte), či si želáte 

naďalej dostávať tieto doplnky. Pokiaľ na túto prosbu neodpoviete v 

primeranej a obvyklej dobe, budem mať za to, že si neželáte prijímať tieto 

doplnky. V tom prípade ich nebudete dostávať — pokiaľ o ne opäť 

nepožiadate. Ďakujem vám za vašu pozornosť v tejto veci a za vašu promptnú 

odpoveď na moju prosbu. Ďalší doplnok nepríde až do spoločného stretnutia s 

Markom, Petrom a Pánom Ježišom Kristom (niekedy v mesiaci októbri). To 

vám poskytne čas na asimiláciu všetkého, čo vám bolo doposiaľ v 14-ich 

doplnkoch oznámené. Prajem vám všetko najlepšie. Peter. 
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Doplnok 15 
 

 

9. októbra 1993, počas návštevy Marka Keatinga v Koloráde, nám Pán Ježiš 

Kristus poskytol nasledujúce informácie na zváženie a realizáciu — ak sa tak 

rozhodneme svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou. Tieto informácie prišli 

opäť vo forme dialógu. 

Dobré ráno, Peter; dnes začnime priamo tým, že si načrtneme a povieme 

nasledovné: Ako vieš, podmienky a okolnosti, za akých sa teraz všetko na všetkých 

úrovniach odohráva, sú nové a iné. Odzrkadľujú tiež pozíciu alebo repozíciu 

všetkých prvkov energie — asi pred rokom ti bolo naznačené, že sa to stane. Kým 

však budeme pokračovať, zredukujme naše zameranie sa na veľmi jednoduchú 

úroveň. Ako vieš, tvoja práca, a hlavne tvoje úmysly, sú na tejto úrovni prijímané s 

veľkou radosťou a potešením. Pamätaj si, že naším hlavným zameraním je 

stanovenie a objavenie špecifických aspektov, prečo si na svojej misii v tomto 

danom čase a na tomto danom mieste — hlbšie to objasňujúc, aby mohli ostatní 

jednoducho a patrične pochopiť, ako sa to týka ich vlastného postavenia, a tým 

univerzálneho postavenia. 

Na toto sa hodí zaujímavá metafora, ktorú možno jednoducho opísať nasledovným 

spôsobom: Keby bol všetkým entitám na planéte Nula a v negatívnom stave daný 

prostý dar chápania toho, kto sú, potom by negatívny stav jednoducho prestal 

existovať. Dnes teda začneme s týmto na pamäti, pripomenutím si a podtrhnutím 

predstavy, že teraz je aktuálne a vhodné, aby všetci správne pochopili, kto sú. A 

tiež, ako zapadajú do kontinua v tu-a-teraz. 

Sú v podstate tri body, ktoré budú dnes prediskutované a poskytnuté vám na 

zváženie, a nejaké budú nasledovať zajtra a v pondelok skoro ráno. V tomto 

momente, keď sme sa spoločne stretli v tento pekný víkend, je dôležité 

popremýšľať aj o rozšírení sféry uvedomenia, ktorú máš ty osobne, Peter, a tým 

napomôcť rozšíriť oblasť aplikácie Nového Zjavenia. Zajtrajšie posolstvo si 

vyžaduje dnešný úvod, pretože bude veľmi nové. Pripomína sa ti ale tiež fakt, že 

Nové Zjavenie je nové ako celok. Takže, na úvod je veľmi príhodné a vhodné 

uvedomiť si fakt, že súčasne by sa ničomu z Nového Zjavenia nemala dávať 

príležitosť, aby to zastaralo. Toto je náš prvý bod. 

Takže, môžeme začať s týmito troma bodmi. Spočiatku, ako ľudia dospievali do 

bodu ich vlastného uvedomovania si v procese separácie Božského od ich 

ľudského a pri tvorení tej falošnej konštrukcie, ako vieš a ako si spomínaš, Peter, 

jedným z prvkov, ktorý bol zakorenený vo funkcii ľudskej mysle, bol sklon a 

značná tendencia vyhľadávať dôverne známe. Kvôli spôsobu zapojenia ľudskej 

mysle, ktorý všetko zavádza na vedľajšiu koľaj a z ktorého preto pramení a 

vyplýva poprepájanie všetkých fyzických procesov, dôsledkom tohto je, že 

spojenie s Absolútnym Vedomím, ktoré ľudia skutočne majú, je minimálne. 
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Každopádne, nie je rozvinuté do tej miery, aby bolo v popredí ľudského 

uvedomenia. Kvôli tomuto zjavnému odlúčeniu existuje potreba alebo sklon lipnúť 

nie na tom, čo je, obrazne povedané, na ostrí noža, ale skôr na tom, čo je veľmi 

dôverne známym základom. Paradoxné na tom však je, že v tu-a-teraz ľudského 

uvedomenia, ako viete, je fungovanie ľudstva také, že snahou nastoliť dôverne 

známy základ, pomocou ktorého sú všetci ľudia zvyknutí a schopní pôsobiť, alebo 

výstižnejšie, na ktorý sú na základe svojho vlastného dovolenia obmedzení, v 

skutočnosti sami seba dostávajú na ostrie noža. A toto si možno overiť pohľadom 

na stav záležitostí, s ktorým je teraz konfrontovaná väčšina mládeže a sveta. Čo to 

znamená? 

Kvôli pochopeniu tohto bodu je potrebné ďalšie zjednodušenie. Ako ľudia 

vyhľadávajú dôverne známe, čo je pre nich jediný príjemný spôsob fungovania, 

jestvuje neustále narastajúci proces, ktorý vedie k stavu, ktorý neustále a veľmi 

vytrvale eliminuje určité prvky, ktoré by inak boli v ich vedomí. Nakoľko teda 

existuje zjavná dezintegrácia, ktorú si ľudstvo v tomto momente uvedomuje, 

existuje aj sprievodná neústupnosť, s ktorou ľudia pristupujú k predstave stability, 

ktorá je v skutočnosti falošnou predstavou stability — pretože sa týka stability na 

planéte Nula. Jediná stabilita, ktorú možno na planéte Nula dosiahnuť, je stabilita 

vychádzajúca z uvedomenia, že nič nie je stabilné. Nuž, toto je v určitých ohľadoch 

tak trochu spätným pohľadom, vedie to však k niečomu novému. A tým je 

nasledovné: 

Až do tohto okamihu nebol nikto schopný konkrétne, a hlavne skúsenostne, 

pochopiť pojem nestabilného. Pretože dokonca ani s informáciami a s uvedomením 

si Nového Zjavenia nebolo doposiaľ vhodné ani primerané sústrediť sa na stabilitu 

cez nestabilitu. Tento paradox je dosť ťažké pochopiť. Ako vieš, Peter, ako mnohí 

ľudia začínajú proces svojej duchovnej transformácie na stupni svojho vlastného 

uvedomenia, čiže bytím nažive, zúčastňujú sa svojej duchovnej transformácie; keď 

táto dosiahne vrchol alebo špičku počiatku, čo sa prejavuje ich vlastným 

uvedomením si svojej duchovnej transformácie, a tiež s tým spojenými okrajovými 

prvkami, totiž schopnosťou rozprávať sa s tebou o tom, alebo sa s tebou stýkať za 

týmto konkrétnym účelom, tak sa ich myseľ napĺňa mnohými, mnohými prvkami, 

ktoré sú aktuálne, pretože je pre nich vhodné a aktuálne sústrediť sa na všetok ten 

zjavný rozruch, ktorý je spojený s duchovnou transformáciou. Je to v podstate 

prebudenie. 

Ak je to tak, ak sústreďujú svoju energiu na toto prebudenie, potom je pre nich 

veľmi ťažké sústrediť sa aj na iné prvky objavu, ktorý sú teraz niektorí jednotlivci, 

ako napríklad ty, pripravení pochopiť. Vidíš teda, že to zachováva peknú 

postupnosť — že počas počiatočnej duchovnej transformácie existuje také prúdenie 

a tak veľa vecí je uvrhnutých do stavu prevratu, že každý sa nevyhnutne potrebuje 

sústrediť sám na seba. Len čo sa však dosiahne a podarí tento bod, možno sa 

sústrediť na prídavné prvky, ktorými sú v podstate doplnky. Takže, s týmto na 

pamäti a s pochopením, že nikdy predtým to nebolo príhodné, pretože kolektívne 
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ako skupina ste neboli v tej pozícii, a jednoducho to nebolo vhodné, s týmto 

chápaním a zásadou môžeme teraz v tejto diskusii pokračovať. 

Je v povahe ľudstva použiť výraz paradox na niečo, čo presahuje oblasť jeho 

chápania. A predsa, v určitom zmysle je paradox najvhodnejšou metaforou na to, 

čo musíte pochopiť ako svoju cestu návratu. Pretože, na počiatku je formulácia 

faktu alebo paradoxu, či problému; a potom je tu druhá strana paradoxu, čiže to, čo 

zdanlivo nedáva zmysel — to súvzťaží s cestou návratu. Je to však vlastne len 

menovka alebo nálepka, ktorá je veľmi vhodne vymyslená alebo určená vo vašej 

ľudskej reči na opísanie niečoho, čo skutočne nedáva v tu-a-teraz na planéte Nula 

žiadny zmysel. Teraz je ale v podstate vhodné pochopiť, že je čas na dobiehanie. 

Čo to znamená? 

Pri uvádzaní všetkých ľudí a ich kolektívnych volieb do patričného postavenia 

existuje bod, v ktorom kolektívna voľba zaujme pozíciu smerovania. Ide 

o nasledovné: Počas histórie planéty Nula a ľudstva vždy existoval prvok 

napĺňania, ktorý negatívny stav potrebuje, aby vyčerpal dôvod, kvôli ktorému 

vznikol a začal existovať. Existuje ale aj okrajový súbor okolností, ktoré sa starali 

o to, aby sa negatívny stav uskutočnil. Nuž, a dôsledky, ktoré z toho vyplývajú, 

majú dvojaký účel. 

Prvým účelom bolo okamžité zobrazovanie v tu-a-teraz — v každom jednotlivom 

čase na časovej línii negatívneho stavu — čo slúžilo na indikovanie toho, že 

negatívny stav je skutočne aktivovaný a že prebieha. No a druhý účel, ktorý možno 

v jeho účinku opísať ako pozdĺžny, viedol k smerovaniu a, skutočne, k privádzaniu 

negatívneho stavu k naplneniu, to znamená k jeho výsledkom a dôsledkom. 

Len čo boli všetky energie presunuté z prvého účelu na druhý― to znamená, že 

teraz sa negatívny stav nahromadil, čo bolo opísané ako jeho zhusťovanie, ktoré 

slúži dvojakému účelu: tak jeho izolácii, ako aj jeho separácii, podľa vnímania 

negatívneho stavu však aj jeho zhusťovaniu, pokiaľ ide o energiu, a v určitom 

pseudo-zmysle jeho oživovaniu — potom negatívny stav už viac nepotrebuje 

vynakladať podstatnú časť svojej energie na prvý prvok, ktorým je demonštrácia 

jeho existencie. Súčasnosť je preto teraz charakterizovaná presunom z prvého 

prvku na druhý, čo má priviesť negatívny stav do jeho úplnosti — v tvojej 

terminológii, Peter, k jeho výhre alebo k jeho víťazstvu. 

Čo to znamená? Dôsledky, ktoré z toho vyplývajú, sú v skutočnosti vnímaným 

posunom. A tento posun, ktorý v poslednej dobe zažívate ako mnohorakosť 

prejavu, ale hlavne ako zdanlivo rušivý dojem absencie dôverne známeho — a toto 

je vrátením sa okľukou späť k zahájeniu alebo začiatku tejto konverzácie — 

absencia dôverne známeho je vlastne odpočítaním prvého prvku. Inými slovami, 

negatívny stav musel vynaložiť určité množstvo energie na demonštrovanie toho, 

že skutočne existuje, a preto musel ľuďom poskytnúť platformu dôverne známeho, 

na ktorej by pôsobili. A jemným zasahovaním a úskokmi (podvodom) bol 



Koroláriá k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista 

- 112 - 

negatívny stav v podstate schopný obalamutiť ľudí, aby uverili, že vlastne existuje 

základňa pre dôverne známe a základňa pre to, čo možno v úvodzovkách 

interpretovať ako „dokonalý život“ na planéte Nula. 

Ako teda vidíš, Peter, existuje súbežnosť vo vzraste ohromnej a tvrdošijnej 

tendencie jednotlivcov vnímať život na planéte Nula ako „dokonalý život,“ a preto 

využívať svoju problematickú interpretáciu tohto „dokonalého života“ ako 

orientačný bod pre každý úkon a činnosť, do ktorých sa púšťajú. Naproti tomu je tu 

však súbežne názor, že jestvuje absolútna duchovná anarchia, ktorú tak dobre 

demonštrujú mnohé mladé osoby, ktoré majú úplnú a kompletnú absenciu 

čohokoľvek dôverne známeho. A preto im je dôverne známe to, čo dôverne známe 

nie je. 

Tento posun alebo tento rozkol v pseudo-kontinuu na planéte Nula naznačuje, že 

posun a energia sú teraz v skutočnosti prideľované druhému prvku — priviesť 

negatívny stav k jeho pseudo-víťazstvu. Čiže, ešte raz, nie je tu potreba alebo 

tendencia vynakladať energiu na demonštrovanie toho, že planéta Nula je v 

podstate tým správnym miestom. 

Tento posun teda pre agentov pozitívneho stavu na planéte Nula so sebou zjavne 

prináša dôsledky. A je dôležité, že toto je naším prvým bodom, vzhľadom k faktu, 

že aj vy ste dobrovoľne súhlasili, že budete pozapájaní takým spôsobom, ako sú 

ľudia na planéte Nula — a hoci ste na základe milosti a uznania Pána Ježiša Krista 

boli v okrajovom zmysle poprepájaní — stále potrebujete čiastočne vnímať alebo, 

čo je dôležitejšie, čiastočne si svojím ľudským zapojením uvedomovať, čo sa tu 

deje. To je jediný spôsob, ako by ste to boli schopní zažiť, asimilovať, osvojiť si a 

pochopiť a boli tak schopní odovzdávať toto poznanie iným. A toto je to, čo je 

teraz v súčasnosti veľmi dôležité, kvôli pochopeniu, kde ste a kam zapadáte.  

Prejdime preto k bodu číslo dva. A, mimochodom, pokojne diskutujte o tomto bode 

behom doobedia — počas prepisovania. 

Bod číslo dva, Peter, sa týka teba osobne. S ohromnou radosťou je venovaný tebe, 

s pripomienkou, že vychádza z Absolútnej Veľkorysosti Pána Ježiša Krista. Nuž, 

ako vieš, tvoje postavenie a poslanie je vlastne spojené s oblasťou pomoci druhým 

pri objavovaní toho, čo, veľmi jednoducho, sa približuje Absolútnej Pravde. Na 

základe tohto objavovania, tohto procesu, a hlavne tohto nadania, ktoré si dostal, 

dal si na svoje poslanie ako také veľký dôraz a pripísal si mu veľkú dôležitosť. V 

tomto okamihu je však aktuálne a vhodné poprosiť ťa o pár nových vecí a 

predstaviť ti ich. Ide o nasledovné:  

Ako bolo uvedené v bode číslo jedna, teraz je aktuálne a dôležité opäť zamerať 

pozornosť na myšlienku, že by bolo krajne nevhodné, aby čokoľvek z Nového 

Zjavenia zastaralo. Nuž, čo to znamená, pokiaľ ide o teba, Peter? Môžeme začať 

tým, že sa pozrieme na metódy a praktiky, ktoré sa používali až do tohto okamihu. 
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Stručne povedané, ako vieš, Nové Zjavenie, vo svojej absolútnej čistote idey/formy 

— skôr než, povedzme, v archívnej forme písanej knihy, v ktorej sa táto idea/forma 

objavila na počiatku, Peter — by nikdy nemohlo zastarať. Pretože v tejto 

idei/forme, ktorá pramení priamo z Absolútnej Energie Vedomia Pána Ježiša 

Krista, je neodmysliteľne zabudovaný bezpečnostný faktor, že nič v nej a z nej 

nemôže byť iné, než regenerujúce sa. Inými slovami, v absolútnom videní nie je 

Nové Zjavenie ani kniha, ani prepis, ani nič také, len krásna idea energie a svetla, 

ktorá sa neustále regeneruje a neustále obrodzuje. Toto je jeho krásna forma v 

pozitívnom stave, Peter. Kvôli potrebe jeho dostupnosti ľuďom a ostatným v 

rôznych segmentoch štruktúry multivesmíru bolo nutné, aby nadobudlo písomnú 

formu. Zatiaľ je to, samozrejme, jediný spôsob, ktorým možno dosiahnuť správne 

šírenie energie. 

Čo však predsa len podlieha starnutiu, sú metódy a praktiky. A teraz, na planéte 

Nula môžete ponímať nasledovné: Pretože metódy a praktiky sú prvky, ktoré sú 

vlastne z planéty Nula, sú z vášho času a priestoru. Je príznačné, že nakoľko sú 

nástrojmi vášho chápania v doméne a vo sfére ľudstva, stali by sa tiež novým 

terčom posunu, ktorý vnímate. A keďže negatívny stav už viac nevynakladá 

energiu na prvý prvok, ktorým je demonštrácia uvedomenia si ho alebo 

demonštrácia jeho existencie, a pretože je teraz presunutá na druhý prvok, ktorým 

sú následky a dôsledky, sústredenie energie sa skôr začína podobať terču, Peter. 

Celá diskusia o zrkadlení a predošlé prvky minulého roka boli predchodcami tohto 

faktu. Vytvára alebo vyvíja sa tu teda krásna logika, ktorá je pochopiteľná, pokiaľ 

ide o výsledok negatívneho stavu. A ako bolo uvedené, toto bude vhodné pre 

málokoho z vás, Peter, pretože len málokto z vás je v pozícii, v ktorej je pripravený 

toto pochopiť. A preto tu v tomto momente trochu odbočíme, aby sme formou 

poznámky pod čiarou prediskutovali veľmi dôležitý bod. Ide o nasledovné: 

Nebuď, prosím ťa, znepokojený tým, že si od určitých jednotlivcov nedostal 

odpoveď, pretože v tomto momente to možno opísať tak, že dochádza k 

zmiešavaniu rôznych foriem vplyvu, čo je pre tu-a-teraz na planéte Nula 

charakteristické. Vezmime si ich jednu po druhej a potom si ich skombinujme. Ako 

vieš, určití jednotlivci neodpovedali na tvoju správu, ktorú si odoslal ohľadom 

požadovania doplnkov Nového Zjavenia. Toto v konkrétnom čase a na konkrétnom 

mieste na planéte Nula niečo naznačuje. Tí, ktorí sa rozhodli neodpovedať, Peter, v 

skutočnosti odpovedajú na špecifický prvok, aktivovaný v ich vlastnom bytí. Viac 

bude o tomto oznámené neskôr. Toto nemá jednoducho naznačovať, že 

odpadávajú. Oni reagujú na určité impulzy. A ako vieš, pretože existujú rôzne 

stupne prijatia Nového Zjavenia, určití jedinci sú tiež náchylní k rôznym úrovniam 

reakcie na energiu negatívneho stavu. 

Nuž, s týmto na pamäti by to naznačovalo, že ak niekoho evidentná oddanosť 

Novému Zjaveniu nie je dostatočná na to, aby obišiel citlivosť na energiu 
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negatívneho stavu, potom by takpovediac potreboval zvýšiť svoju oddanosť. Toto 

však už nie je udržateľný argument, a to z nasledovného dôvodu: 

Každý, prakticky každý, kto sa inkarnoval na planétu Nula, má špecifické a 

konkrétne aspekty, spojené so svojím poslaním, ktoré sú záležitosťou striktne 

medzi týmto jedincom a Pánom Ježišom Kristom. A tak je aktuálne a vhodné 

uvedomiť si teraz, že ak je niekto evidentne oddaný Novému Zjaveniu na 75 %, 

neznamená to, že tento jedinec je lenivý alebo nemastný-neslaný, či akýkoľvek, ale 

skôr to, že určité energie, ktoré sú v tomto okamihu prítomné na planéte Nula, 

spúšťajú tú jednotlivú demonštráciu alebo manifestáciu, v ktorej sa títo jedinci 

nachádzajú. Preto prostredníctvom pozície, v ktorej sa momentálne nachádzajú, 

slúžia celému Stvoreniu ako extrémne cenný príklad. A teraz, prečo je to v tomto 

okamihu aktuálne? V podstate preto, lebo teraz je všetko na úrovni skúsenostného 

spríkladňovania. Pre všetkých jedincov to slúži ako veľmi, veľmi užitočné 

pokračovanie ohľadom toho, kým a čím v súčasnosti, práve teraz, sú. A 

najdôležitejším faktom, ktorý bude dnes prediskutovaný, Peter, pre tvoju 

informáciu, pre Marka a všetkých ostatných, je to, že predstava vnucovania bola 

teraz vyzdvihnutá na veľmi, veľmi dôležitú úroveň. 

To, čo by bolo predtým charakterizované ako vnucovanie, má teraz v skutočnosti 

nový význam. Keby bola príležitosť pozerať sa na predstavu vnucovania tak, ako 

bolo opísané alebo vnímané predtým, existovalo by ohromne veľké množstvo 

informácií, ktoré by sa vynechali. Lebo s posunom negatívneho stavu, ktorý je 

teraz, samozrejme, nutný a správny, sa predstava vnucovania dvíha na veľmi, 

veľmi citlivú úroveň. A pre teba a pre Marka je dnes ráno aktuálne pochopiť, Peter, 

že vnucovanie má teraz nový potenciál. Inými slovami, to, čo predtým vnucovaním 

nebolo, teraz vnucovaním je, a to preto, lebo v dôsledku posunu energie sú určití 

jedinci spojení so špecifickou úrovňou alebo so špecifickou ideológiou. Táto 

ideológia je aktivovaná v duchovnej forme. A preto jedinec dospieva k svojmu 

úplnému uvedomeniu si faktu, prečo je spojený alebo prečo sa začína spájať so 

svojou duchovnou dispozíciou, čo zas nadväzuje späť na diskusiu, prečo bol ten 

jedinec stvorený vo svetle, alebo v... toto je dosť zložitý bod, Peter. 

Opäť si zopakujme: Existuje idea, veľmi základná idea dohody medzi jedincom a 

Pánom Ježišom Kristom. A túto možno obrazne vnímať ako to, ako je jedinec 

stvorený, v dôsledku čoho existuje kód alebo vývoj účelu, pre ktorý bol každý 

jednotlivý jedinec stvorený alebo vyfabrikovaný — nech už ide o ktorýkoľvek 

prípad. A tento kód možno kvôli pochopeniu obrazne opísať ako počítačový čip, 

Peter. 

V tomto počítačovom čipe sú obsiahnuté programy pre pôsobenie a správanie tohto 

jedinca, ktoré sú presne stanovené len pre dohodu, ktorú tento jedinec uzavrel s 

Pánom Ježišom Kristom. Toto diktuje jedincovo pôsobenie a správanie po celý 

jeho život. A toto je teraz to, čo je rozhodujúce a kritické, Peter, pretože to začína 

dopĺňať o nové informácie predstavu životnej cesty. A toto je najkrajšie posolstvo. 
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Dôvodom je, že kvôli dorozumeniu medzi týmto jedincom a Pánom Ježišom 

Kristom, ktoré môžete vnímať ako naprogramované v tomto počítačovom čipe, 

udalosti a sled životnej cesty odzrkadľujú toto programovanie. A preto sú 

neoddeliteľnou súčasťou tohto programovania tiež určité reakcie na ceste životom, 

ktoré sú aktivované rôznymi úrovňami energie — či už z negatívneho stavu, alebo 

odinakiaľ. 

To znamená, že ak mal jedinec dohodu s Pánom Ježišom Kristom, že bude určitú 

dobu v blízkosti Nového Zjavenia, aby sa vykonala určitá práca, aby sa realizovali 

určité prvky a aby sa vytvorili vhodné podmienky pre ďalší sled udalostí, a predsa 

bol tento jedinec z nejakého dôvodu vnímaný ako odkláňajúci sa od Nového 

Zjavenia, napriek tomu bolo jeho/jej poslanie splnené, pokiaľ urobil všetko, čo 

bolo medzi tým jedincom a Pánom Ježišom Kristom naprogramované a dohodnuté. 

Potom ten jedinec svoju prácu urobil. A odklon je vlastne v skutočnosti 

predprogramovaným prvkom, a nie odpadnutím, ako by boli vnímaní napríklad tí, 

čo odpadli od baptistickej cirkvi. Pretože keby sa skutočne jednalo o takýto prípad, 

všetci by ste boli zatratení. 

Čo je však teraz rozhodujúce, Peter, a aktuálne ti dané na vedomie, je predstava 

vnucovania. Keby tieto informácie neboli prezradené, potom by títo jedinci boli, 

samozrejme, vnímaní akoby jednoducho odpadali alebo akoby boli odvádzaní 

okrajovými prvkami. Dôležitý je ale nasledovný scenár: Predstav si, že existovala 

postupnosť, v akej sa mnohí ľudia dostali k Novému Zjaveniu v jeho forme na 

planéte Nula. A jeden za druhým títo jedinci odpadli — ako sa to zvyčajne vníma. 

A v čase tvojho prechodu by ste tam boli len traja. Pravda by ešte stále bola 

pravdou, bez ohľadu na predstavu alebo vnímanie, či čokoľvek kohokoľvek iného. 

A hoci toto je len hypotetický opis, tu je aktuálne to, že každý jedinec, ktorý 

prichádza do kontaktu s Novým Zjavením, vlastne každý jedinec na planéte Nula, 

má v celej medzihre prípravy javiska pre náležitý výsledok planéty Nula veľmi 

špecifický part. A to zahŕňa tak tých, ktorí prichádzajú do kontaktu s Novým 

Zjavením, ako dokonca aj tých, ktorí s Novým Zjavením nezostanú, ako si to 

vnímal ty. 

A tak s týmto na pamäti možno teraz pojednávať o predstave vnucovania v 

prijateľnej forme. Teraz sa môžeme vrátiť a v podstate uzavrieť poznámku pod 

čiarou, Peter. Pri predstave vnucovania, ako ho chápu samotní ľudia, sa naň 

pozeráme dvoma spôsobmi: Po prvé, v realite, v pravej duchovnej realite je v 

podstate všetko, čo sa prezentuje na planéte Nula, vnucovaním. Toto sa ale na 

druhej strane od planéty Nula vyžaduje, aby došlo k poučeniu. Takže nakoľko ste 

na planétu Nula prišli ako agenti pozitívneho stavu, súhlasili ste s tým, že prijmete 

metódu a spôsob vnucovania ako svoju prvoradú učebnú metódu. 

Vlastne, ako viete, keby na planéte Nula nebolo nijakých vnútení, všetko poučenie 

by pochádzalo a pramenilo zvnútra — ako je to náležité a správne. A tak vy, ktorí 

ste agentmi pozitívneho stavu, vlastne fungujete duálnym spôsobom, pretože 
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existuje vnucujúca stránka, v akej prichádzajú posolstvá napríklad v písomnej 

forme; takže mnohí, ktorí čítali Nové Zjavenie, ho vlastne čítali ako jeho 

konštrukciu prichádzajúcu zvonka, inými slovami, z knihy do svojho uvedomelého 

vedomia. Súčasne je tu však aj intuitívny faktor, ktorý je opakom vnucovania, 

ktorý overuje a potvrdzuje takéto informácie a potvrdzuje ich platnosť pre 

dotyčného jedinca. 

Toto je však metóda, ktorá je vyhradená prevažne pre agentov pozitívneho stavu — 

tak pre tých, ktorí sú práve teraz otvorene spojení s Novým Zjavením, ako aj pre 

tých, ktorí s ním spojení nie sú, alebo ktorí sú s ním spojení skrytou formou. Je 

však zaujímavé, že z tohto prvku stále viac ubúda. To znamená, že až do tohto 

okamihu mali vlastní ľudia vo svojich životoch príležitosť a schopnosti byť aspoň 

v určitom ohľade v kontakte s týmto jednotlivým poňatím — s poňatím opačným k 

poňatiu vnútenia, čo je osobný, intuitívny typ objavovania. No keďže aj toto si 

negatívny stav privlastnil, teraz je dôležité, že pre iných bude prístupné vlastne 

jedine prostredníctvom tých, ktorí rôznymi spôsobmi vedú druhých za ruku — 

napríklad Margaretina škôlka — a prostredníctvom tvojho úsilia, Peter. 

Prostredníctvom práce, ktorú ty a Mark a pár iných robíte, pomáhate ľuďom 

zodpovedať si ich vlastné otázky. A je veľmi málo ľudí, ktorí sa z tohto dôvodu 

budú teraz na teba obracať. Stále je však určitý záujem o písané slovo Nového 

Zjavenia. Ohniskom je teraz pomôcť vypestovať si tú istú schopnosť v iných. A 

toto je niečo veľmi nové, na čo sa predtým nezameriavalo, pretože v minulosti 

muselo ísť veľa tejto energie do iných oblastí, čo bolo veľmi potrebné a nutné. 

Pochopiť opak vnucovania však teraz v podstate znamená pomáhať iným a 

podporovať schopnosť iných, po prvé, klásť svoje vlastné otázky a po druhé, 

poskytovať im odpovede na ich vlastné otázky. A toto v podstate pomáha rozvíjať 

proces intuitívneho uvedomenia, bez ktorého nikto, kto prechádza do pozitívneho 

stavu, v podstate nie je schopný fungovať. Teraz je to aktuálne preto, lebo aj v 

Novej Škole došlo k posunu, Peter. Pretože, čo je teraz vhodné povedať a čo je 

k dispozícii na opísanie, odráža fakt, že prijatie do Novej Školy má skutočne 

kritériá. Po prvé ochotu, ktorá je najväčším kritériom, a po druhé prejav určitých 

základných schopností. A to vyvoláva otázku podmienečnosti. A toto je úvodom k 

tretiemu bodu. 

Vaša zodpovednosť je teraz spojená aj s podmienečnosťou. Ako viete, a toto je 

veľmi dôležitý bod, Absolútna Láska Pána Ježiša Krista je k dispozícii 

bezpodmienečne všetkým. Avšak, odpoveď na ňu a zodpovednosť za odpoveď sú 

založené predovšetkým na ochote prijímateľa alebo na ochote objektu. Keďže 

Absolútna Láska, Božské Milosrdenstvo a Odpustenie Pána Ježiša Krista sú k 

dispozícii všetkým, jedinou nutnou podmienkou pri odpovedi je to, aby bola u 

prijímateľa ochota prijať takúto Božskú Lásku, Milosrdenstvo a Odpustenie, 

a teda začať cestu chápania, čo to v podstate znamená. 



Doplnok 15 

- 117 - 

Prvým prvkom je v podstate uznanie, že takáto Božská Láska, Milosrdenstvo a 

Odpustenie naozaj existujú. Ak je to skutočne míľnikom, Peter, a pre veľa, veľa, 

veľa, veľa ľudí to skutočne bude míľnikom, začne to a bude im to slúžiť ako 

kritérium pre prijatie do Novej Školy. Je však aktuálne, Peter, že s týmto posunom 

a energiou je tu aj určitý úbytok uvedomenia — po prvé, že by takáto 

bezpodmienečnosť mohla existovať a po druhé, že by ju bolo možné aplikovať, 

rozoznať a vytušiť v ľudských životoch. 

Teraz je veľmi príhodné pozrieť sa na určitých jedincov, ktorí sú podľa teba, Peter, 

tak domotaní, že nemajú žiadnu základňu alebo oporný bod pre zistenie čo i len 

najzákladnejších prvkov toho, prečo existujú. Vidíš, toto je teraz terčom 

negatívneho stavu — zavŕšenie cyklu zacieľovania tejto energie. Nakoľko aj tento 

posun prešiel k tejto novej forme a novému sústredeniu energie, cieľom sa v 

skutočnosti stáva tento veľmi, veľmi základný prvok ochoty. Preto je aktuálne, že 

ste v tomto okamihu poprosení, a toto bude podrobne rozpracované počas víkendu, 

aby ste pochopili, ako je možné, že sa váš spôsob účinkovania pri vašom existovaní 

na planéte Nula môže začať venovať tejto predstave ochoty. V podstate by bolo 

vhodné zosumarizovať fakt, ako by sa to mohlo udiať. 

Predovšetkým, ako sme to opísali v poznámke pod čiarou, každý má konkrétnu 

dohodu, pre ktorú a na základe ktorej sa zrodil a začal existovať, známu výslovne 

jemu a Pánovi Ježišovi Kristovi. Tá preto vytyčuje jeho fungovanie, ako to bolo 

opísané v metafore o počítačovom čipe. A vytyčuje tiež vaše pole pôsobnosti pri 

reakcii na dotyčného. Keďže každý na planéte Nula má nejaké poslanie — a 

môžete to tak chápať — jeho poslaním môže byť horlivo sa vyhýbať Novému 

Zjaveniu; a jeho poslaním môže byť, že bude najzavrhnutiahodnejším 

kriminálnikom; sociálnym deviantom; či čímkoľvek. Alebo, možno je jeho 

poslaním mať posolstvá, ktoré prichádzajú od Pána Ježiša Krista a Jeho/Jej Nové 

Zjavenie, v najväčšej úcte. Vy však môžete teraz vnímať všetkých jedincov tak, že 

majú svoju dohodu. A to možno opísať tak, že majú prácu, ktorou je bytie určitým 

spôsobom na planéte Nula. A preto je teraz príhodné povedať, a toto je veľmi 

nové, že sú v skutočnosti súčasťou výsledku Nového Zjavenia, pretože 

pomáhajú svojím vlastným spôsobom, podľa svojej vlastnej dohody s Pánom 

Ježišom Kristom, aby slúžili ako rôzne príklady na ceste života. 

 Chápeš, Nové Zjavenie by nemalo svoj dopad, keby sa určití jedinci nepodujali 

dobrovoľne sa zúčastniť tých pozícií, ktoré by zobrazili, prečo je Nové Zjavenie 

tak absolútne podstatné. Takže každý jedinec, ktorý sa zrodil a začal existovať, v 

podstate zastáva určitú pozíciu v celej štruktúre tejto ukážky. Určití jedinci teda 

zjavne dobrovoľne súhlasili, že budú negatívni; určití jedinci dobrovoľne súhlasili, 

že budú indiferentní a určití jedinci museli na základe svojej vlastnej 

zodpovednosti a voľby súhlasiť, že budú zastávať Absolútne Slovo Pána Ježiša 

Krista — Nové Zjavenie. 
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Peter: Takže musí byť kontrast. Musí byť kontrast medzi niekým, kto nesmierne 

podporuje Nové Zjavenie a niekým, kto ho odmieta. 

Pán Ježiš Kristus: To je úplná pravda, Peter. A tkvie v tom ohromné a krásne 

pochopenie tu-a-teraz. Je to tak krásne, Peter, pretože to v podstate potvrdzuje tretí 

bod tejto sumarizácie, ktorým je v skutočnosti to, že nikto nie je stratený — 

dokonca ani pseudo-tvorcovia. Nič nie je krajšie, než zvestovanie týchto 

nádherných informácií všetkým v Stvorení, pretože to v skutočnosti v 

najkonkrétnejšom zmysle naozaj znamená, že negatívny stav je experiment. A 

preto nikto nie je stratený — nikdy. A ak by bolo v určitom bode nutné opätovne 

vyhradiť energiu, táto energia by sa na základe Absolútneho Božského 

Milosrdenstva, Lásky a Odpustenia Pána Ježiša Krista vo svojej najelementárnejšej 

danej forme vrátila k svojmu pozitívnemu zdroju. 

Kvôli tomu, že jednoduchosť a krása tohto sa skutočne odráža v súhrne všetkých 

vecí, pre všetkých jedincov to môže slúžiť ako veľmi krásne opätovné uistenie, 

Peter, či už mali niekedy príležitosť čítať Nové Zjavenie na planéte Nula alebo nie, 

pretože ho budú mať príležitosť čítať potom, ako prídu do duchovného sveta. A je 

to skutočne tak. 

Ako to ovplyvní jednotlivcov na planéte Nula v tomto momente? Začnime teraz s 

jedincami, ktorí sú spojení s tvojím okolím, Peter. Vyžaduje sa, aby ste sa teraz 

poobzerali po inom spôsobe fungovania. Znovu, začne sa to vyvíjať v priebehu 

tohto víkendu. Pretože sú dostupné a pripravené tieto informácie, jestvujú tiež 

určité nutné predpoklady, ktoré hrajú do karát zodpovednosti, ktorú každý jedinec 

má. Nuž, v zvláštnom zmysle to možno opísať nasledovne: 

Na základe svojej vlastnej šľachetnosti si bol schopný vziať určitých jedincov 

takpovediac za ruku. A tak sa im nesmierne pomohlo. Ako však tiež môžeš 

očakávať, Peter, v určitom okrajovom zmysle existuje sklon spoliehať sa na tvoje 

vedenie. Niektorí jedinci, a toto sa ti dostalo do vedomia hlavne od poskytovania 

doplnkov, pristupovali k doplnkom, pokiaľ ide o ich prijímanie, ako k nádherným 

doplneniam o nové a ako k novým informáciám od Pána Ježiša Krista. Avšak 

ďalší, ktorí sú na obzvlášť odlišnej úrovni svojho vývoja, sa predsa len začali na ne 

spoliehať. V dôsledku tohto spoliehania sa sa stalo, že sa boja pohnúť bez toho, aby 

ťa požiadali o súhlas, Peter. Nuž, čo to znamená? 

Dúfajme, že tých pár jedincov, ktorí sú v tejto pozícii, sa tiež dotkne nové 

spoľahnutie sa na svoju intuíciu. Namiesto priameho spoliehania sa na tvoj úsudok, 

takpovediac, pri každom ich pohybe, predmetom zamerania by snáď mohlo byť, že 

by sa im teraz v intuitívnom zmysle pomohlo pozerať sa na udalosti svojho života 

skôr ako na pochopenie svojej vlastnej voľby, a to by sa im následne predložilo k 

diskusii. Rozdielom je toto: Ak sú takí, spojení s Novým Zjavením, ktorí nie sú 

schopní pochopiť nástroje, ktoré majú, a preto ich nie sú schopní používať, potom 



Doplnok 15 

- 119 - 

by to v podstate bolo muníciou pre negatívny stav a oni by sa v skutočnosti stali 

terčom. 

A toto je úvodom zaujímavého bodu: Tí, ktorí majú informácie Nového Zjavenia, 

no chápu ich nesprávnou formou, stávajú sa dokonca lepším terčom než najnižší z 

najhlbších Pekiel, Peter. A to je teraz zaujímavým bodom na diskusiu, pretože 

zatiaľ čo správne chápanie všetkých prvkov, ktoré pramenia z jedincovho 

správneho ponímania a vzťahu s Pánom Ježišom Kristom, robí jedincovo bytie v 

negatívnom stave pre pseudo-tvorcov dokonca sotva postrehnuteľným, tí, ktorí 

majú túto energiu alebo ktorí majú nástroje, no skreslene ich chápu a skreslene ich 

vyjadrujú, potom pre tých z najhlbších Pekiel, Peter, vyzerajú ako najjasnejšie 

svetlo. Inými slovami, vytŕčajú ako boľavý palec. 

Takže, v záujme veľkorysosti, v záujme dávania, kvôli správnemu chápaniu 

všetkých duchovných prvkov je dôležité, aby tí jedinci, ktorí sú spojení s Novým 

Zjavením, sa na základe čistoty svojho srdca a na základe rozhodnutia zo svojej 

vlastnej slobody voľby skutočne spoliehali na opak vnucovania — ktorým je ich 

vlastná intuícia. Pretože ak potrebujú, aby ich niekto viedol za ruku, aj keď do 

pozitívneho stavu, do ďalšieho prechodu, bude sa im opäť musieť položiť otázka 

ochoty, pretože každý jedinec stojí pred Pánom Ježišom Kristom ako individualita. 

A je dobré zapamätať si to. Je to dôležité. 

V tomto momente je dôležité a pozitívne uvedomiť si, že pri tomto posune je 

potrebný posun aj v tvojom fungovaní, pričom niečo z neho bude vlastne trochu 

drastické, Peter — samozrejme, ak sa rozhodneš, že to tak budeš vidieť a vnímať. 

Ale drastické len vo svojej pozitívnej konotácii, a nie v negatívnej konotácii. A ešte 

raz, cieľom budú teraz metódy a praktiky. Dôležité je to, že pre negatívny stav sú 

metódy a praktiky viditeľné. A hoci je absolútne krásne pochopiť, že vlastne nič 

nie je stratené —  a s týmto zhrnutím negatívneho stavu prichádza pochopenie, že 

experiment bude mať záver a že všetky prvky, ktoré do tohto experimentu vošli, 

budú spravodlivo vrátené svojmu oprávnenému vlastníkovi — teraz je dôležité 

vedieť a je dôležité uvedomiť si, že z tohto vyplýva, že ako experiment pokračuje, 

tí z vás, ktorí si zvolili účasť na tomto experimente, ich následky, ich akcie, ich 

reakcie a ich metódy a praktiky sa teraz stávajú čoraz viditeľnejšími na javisku 

planéty Nula. Tu hrá predstava zodpovednosti a povinnosti skladať účty opäť 

veľmi dôležitý part. 

Ako vieš, Peter, negatívny stav nenávidí zodpovednosť, a preto urobí všetko, aby 

zabránil správnemu pochopeniu zodpovednosti. A predsa, v tomto momente je 

pozornosť zameraná na zodpovednosť; a je veľmi dôležité si uvedomiť, že jej 

náležitá dispozícia a jej správne pochopenie sú teraz nevyhnutné pre správne 

fungovanie v rámci parametrov tejto doby. A toto bude v podstate znamenať akúsi 

generálnu opravu metód a praktík, pretože so správnym chápaním, s posunom 

správneho chápania sa dostaví aj posun v artikulovaní tohto chápania. A teraz je 

čas na tento posun. 



Koroláriá k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista 

- 120 - 

Aby sa vytvorili vhodné podmienky pre zvyšok diskusie na tento víkend, si 

poprosený, výlučne z pozície slobody voľby, o pár maličkostí. Po prvé, teraz by 

bolo dobré opäť si prejsť tvoj zoznam otázok, no nie z hľadiska ich položenia, 

pretože položiť ich môžeš zajtra. Svojím osobným spôsobom, Peter, založeným na 

tom, čo prišlo dnes ráno, a chápajúc posun v energii smerom k výsledku, v 

protiklade s periférnym, a chápajúc tiež každého pozíciu, pokiaľ ide o doplnenie 

najnovšími informáciami, môžeš si opäť prejsť svoje otázky jednoducho kvôli 

prepracovaniu úmyslu, s ktorým boli tieto otázky spočiatku postulované. Svoje 

otázky môžeš slobodne položiť zajtra. 

Je to výborná príležitosť opäť preskúmať charakter týchto otázok, kým budú 

položené. A môže to tiež slúžiť tomu, aby si začal podávať informácie ohľadom 

Danovej otázky a tiež Danových trampôt. A ešte raz, pripomína sa ti — toto je 

druhý bod — že každého pozícia, každého trampoty, ako to môžeš nazvať, 

pramenia z jeho dohody mať na životnej ceste svoju vlastnú individuálnu cestovnú 

mapu. A preto všetky prvky, ktoré sú súčasťou každého cestovnej mapy, a teda 

všetky zážitky, ktoré daný jedinec podstúpi na tej životnej ceste, sú vlastne 

charakteristické pre to, čím tento jedinec je a čo sa tento jedinec dobrovoľne 

rozhodol spríkladňovať v prospech všetkých. A tiež, že sa nemôže udiať nič bez 

predchádzajúcej dohody a zmluvy medzi týmto jedincom a Pánom Ježišom 

Kristom. A to je v tomto momente veľmi, veľmi dôležité, pretože je to vlastne 

podstatou zodpovednosti, Peter. A  s týmto vysvetlením možno teda začať 

odpočítavať prvok náhodnosti, ktorý niekedy zdanlivo sprevádza to, čo sa ľuďom 

deje. Ako vieš, nič nie je náhodné. 

Nuž, s týmto na pamäti môžeme začať uzatvárať toto sedenie. Ale hlavne, Peter, 

znovu, to, čo sa má zväčšovať, je ohromná vďačnosť, pretože teraz je dôležité a 

ohniskom je teraz posun od metód a praktík k pravde. A ako bolo uvedené 

predtým, je osožné popremýšľať o tom, že v Novom Zjavení mohlo zastarať len to, 

čo je spojené s praktikami alebo vonkajšími prvkami fungovania na planéte Nula. 

A opäť, s týmto na pamäti môžeš začať vidieť, že existuje nová možnosť 

fungovania, ktorá je teraz k dispozícii. A tu používame jediné dostupné slová, 

ktorými to možno opísať. To, z čoho toto nové fungovanie v podstate pozostáva, je 

opísané nasledovnou metaforou: 

Nové Zjavenie, videné z tejto strany (z pozitívneho stavu), je vlastne ohromným 

bielym svetlom úplného poznania a znalosti všetkých Absolútnych Právd, ktoré 

pramenia z Pána Ježiša Krista. A preto, ak niekto niečo vie intuitívne, v podstate to 

nepotrebuje slovne vyjadrovať. Na tejto strane je Nové Zjavenie známe v podstate 

v tejto forme. Je absolútne pravdivé — v pozitívnom stave. A teraz sa zavádza to, 

že forma Nového Zjavenia na planéte Nula, písomná forma, je v podstate pre 

všetkých úvodom do života pozitívneho stavu. V tomto bode je však zaujímavé 

zavedenie toho, ako môže Nové Zjavenie pokračovať ďalej, a predsa nebyť 

brzdené metódami a praktikami. A v podstate preto sa na to poukazuje, že súc vo 

svojej písomnej forme, súc v jazyku planéty Nula a negatívneho stavu, súčasťou 
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potenciálu tohto je fakt, že bude znehodnotené negatívnym stavom, prekrútené atď. 

Inými slovami, ak sú metódy a praktiky negatívnemu stavu kompletne známe, ako 

vieš, potom ho môže začať prekrúcať. Teraz a dnes je teda ohniskom úvod k 

modifikovaniu metód a praktík, aby tak v podstate nič z Nového Zjavenia 

nezastaralo. A jediná cesta, spôsob a miesto, ako a kde by mohlo zastarať, je na 

planéte Nula. 

Peter: Dal by si nám smernice metód a praktík pokiaľ ide o tento nový spôsob? 

Pán Ježiš Kristus: Rád. A okrem toho, Peter, pre každého je veľmi dôležité 

nastoliť zavedenie osobného intuitívneho overovania a objavovania smerníc a 

podobných vecí. A dnes ráno je dobré povedať, že jedna z vecí, ktoré si negatívny 

stav skutočne privlastní, je univerzálne alebo globálne poňatie smerníc, pretože to, 

čo začína veľmi dobre vyhovovať parametrom negatívneho stavu — je predstava 

univerzálnej smernice. To, čo sa počíta, Peter, je osobná smernica. Tá bude 

stanovená takpovediac v zhode s vaším vlastným počítačovým čipom. 

Peter: Posolstvom teda je, že každého metóda a praktika je individualizovaná, a 

preto ju nemožno dať v smerniciach. 

Pán Ježiš Kristus: To je pravda, ale ako vieš, jediný spôsob, ako sme mohli 

dospieť do tohto bodu, je to, že tomu musela predchádzať určitá história. Inými 

slovami, písomná forma a celá tvoja práca v písomnej oblasti a všetky doplnky. 

Peter: A budú doplnky prichádzať nepretržite, pokiaľ tu budem? 

Pán Ježiš Kristus: V určitej forme, Peter. Bolo by ťažké povedať alebo bolo by 

kontraproduktívne napríklad všeobecne prehlásiť, že proste budú prichádzať. Ale 

forma by sa zmenila. A to je nevyhnutné, pretože ak by doplnky prichádzali v 

podobe smerníc v očakávanej forme, potom by negatívny stav, samozrejme, tiež 

vedel, čo hľadať. Absolútny obsah — a čo je dôležitejšie — absolútne pochopenie 

toho, čo tieto doplnky skutočne obsahujú a znamenajú, si vyžaduje prvok ochoty, 

ktorý, vcelku vzaté, negatívny stav nie je schopný zažiť. Negatívny stav je však 

schopný zmocniť sa nemenných metód a praktík. Kľúčovým prvkom je teda ochota 

doviesť doplnky k ich pozitívnemu naplneniu, pretože sa týkajú každého 

jednotlivca a jeho vlastného chápania. To, čo sa mení, je forma. Pretože, ako vieš, 

Peter, forma, ktorá je z tu-a-teraz, je dočasná a pominuteľná. Nie je vôbec potrebné 

držať sa zubami nechtami tejto formy alebo ju zachovávať. To, čo je dôležité a 

skutočne nádherné a progresívne a schválené Pánom Ježišom Kristom, je neustála 

novosť a zmena za účelom splnenia toho, čo každý prišiel urobiť. A v tej forme sa 

realizuje ich neustále obrodzovanie a obnovovanie. A toto je to, čo je nádherné a 

proti čomu negatívny stav stále viac a viac bojuje, pretože nakoľko pravdepodobná 

je obnova a obrodenie na planéte Nula? 

Všetky doplnky sú súčasťou cestovnej mapy, Peter. Predpokladať, že by metódy 

alebo praktiky boli správne a pravdivé nekonečne dlho, by bolo nesprávne. Je 



Koroláriá k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista 

- 122 - 

potrebné, aby ste zmenili svoje myslenie v tom zmysle, že sú majákmi na cestovnej 

mape, a preto sú cennými orientačnými bodmi pre všetkých, ktorí ich čítajú. Toto 

je veľmi dôležité. Tvrdilo by sa, že keby sa toto potvrdilo ako vždy správne a 

pravdivé, potom by veľa osôb malo sklon vidieť ich ako nemenné, a preto 

neschopné sa vôbec zmeniť, rozšíriť, zmodernizovať alebo podobne. A je dôležité 

uvedomiť si, že doplnky predstavujú myšlienku neustáleho plynutia pozitívnym 

smerom, a ako vidíš, v tomto ohľade slúžia svojmu najcennejšiemu účelu. 

Dnešné sedenie by malo slúžiť ako dostatočný úvod. Pokračovať budeme zajtra 

ráno. V tomto úvode sú určité body, ktoré sú nejasné. Môžu byť komentované a 

pochopené v priebehu dňa. 

Pokiaľ ide o Danov stav, má to dve časti. Čo sa týka prvej časti, musíš vlastne 

trochu počkať na vývoj významu tohto víkendu. A po druhé, tiež sa rozumie, že v 

Danovom rozpoložení skutočne nie je náhodný prvok a že svojím trvaním ako 

takým slúži veľmi, veľmi cennému účelu a že je dôležité, že to Danovi slúži 

dvojako: Po prvé, je to poznanie a uvedomenie si, že je jediný človek na túto prácu; 

a neoddeliteľnou súčasťou toho je predstava opätovného uistenia, pretože ešte raz, 

nedeje sa mu to náhodne. Je za tým samostatný súbor dôvodov, kvôli ktorým a pre 

ktoré je zodpovedný a povinný skladať účty za svoj podiel Pánovi Ježišovi 

Kristovi. Po druhé, je však tiež fakt, že sa to odohráva tu-a-teraz na planéte Nula a 

že to môže slúžiť cennej funkcii upokojujúcej zmeny. Je žiaduce, aby všetko 

ostatné, týkajúce sa jeho stavu, bolo vyhradené na zajtra, ak ti to nevadí. 

A ďakujem ti za všetko tvoje úsilie a hlavne za tvoju novú ochotu, pretože ďaleko 

presahuje akúkoľvek predstavu a pojem, aké si kedy mal predtým a aké mal 

ktokoľvek kedy predtým. A jednoducho si vyzvaný, aby si dnes na ochotu myslel v 

jej najrozvíjajúcejšej sa forme. 

10. októbra 1993 

Začnime. Dobré ráno, Peter. Pokračujúc zo včerajška, nech je povedané, že to, čo 

príde dnes, bude značne stručnejšie ako úvod. Dopad toho však bude významný. 

Prvým prvkom je teraz naznačenie, že si pripravený vedieť niečo, čo je skutočne 

míľnik, Peter. Včerajší úvod, ako si pamätáš, mal formu opisu metód a praktík. Čo 

to teda znamená? V tvojej mysli je prvok pochybnosti o pravdivosti týchto 

informácií. Si ale opäť uisťovaný, že budú overené a objasnené na základe tvojej 

vlastnej slobodnej vôle a voľby, a hlavne tvojou intuíciou. 

Pretože sme diskutovali o vnucovaní, teraz si pripravený na nové uvedomenie si 

toho, čo vnucovanie znamená. Prosil som ťa tiež, aby si o otázkach, ktoré si kládol, 

uvažoval iným spôsobom. To bude teraz slúžiť ako príklad na ilustrovanie tohto 

bodu. V obraznom zmysle môžeš opísať všetko, čo je prezentované tvojmu 

uvedomelému vedomiu na planéte Nula, ako filmové plátno: Všetky predstavy, 

javy atď., sú premietané na plátno. Ako však vieš, ak chápeš metaforu o filmovom 
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plátne alebo o premietacom plátne, nie je to nič iné než plocha, na ktorú sú 

premietané predstavy. Keby si si však vedel predstaviť pravdu ako všetko ostatné 

mimo premietacieho plátna, potom by, samozrejme, premietacie plátno bolo tým, 

čo si pripravený vidieť ako človek. Predstav si plátno v kine, Peter. Okrem plátna 

je tam však aj všetko ostatné: nosný mechanizmus plátna, priestor za plátnom, 

vlastne všetko, čo je vonku, mimo kina. 

Prečo je táto metafora dôležitá? Predovšetkým, si vedený k tomu, aby si videl 

nielen to, čo sa premieta na plátno, čo je aktuálne v očividnom zmysle tu na planéte 

Nula, ale si tiež požiadaný, aby si začal rozmýšľať aj o všetkom ostatnom, mimo 

toho. Inými slovami, o tom, čo je za plátnom. Ak začneš s týmto malým cvičením 

v obraznom zmysle, začneš chápať tiež periférne pôsobenie určitých síl, ktoré sú 

teraz aktívne. 

Táto diskusia predstavuje pre teba úvod a zjavenie o niečom z pôsobenia 

negatívneho stavu, čo, ako bolo opísané včera, sa ďalej zhusťuje do niečoho, čo 

možno opísať ako pozdĺžny proces. 

Začnime teda našu diskusiu Danovým prípadom. Ako vieš, keď si s ním minulú 

noc hovoril, prejavoval určité zlepšenie. A bolo to veľmi príhodné, pretože k tomu 

došlo súčasne s vaším rozhovorom a vysvetlením jeho postavenia. Ale kvôli 

tvojmu vysvetleniu a pretože to má vplyv na teba, Peter, a na všetkých ostatných, 

sa oznamuje nasledovné: 

On v podstate slúžil ako terč. Dobrovoľne súhlasil s týmto postavením a na základe 

svojej slobodnej vôle a voľby a jemu pridelených talentov, schopností atď., bol na 

túto úlohu určený ako najvhodnejší. Nuž, čo to znamená? Prečo bolo vhodné, že 

Dan bol terčom? Jeho zobrazenie toho, aké je to byť objektom sústredenia energií 

negatívneho stavu, bolo vhodné a aktuálne, pretože je to teraz demonštráciou 

možnosti, čo sa môže stať. Ako vieš, bol si poprosený, aby si si uvedomil, že sa 

vyžaduje a že je potrebná zmena na veľmi, veľmi jemnej úrovni nielen z hľadiska 

prežitia na planéte Nula, ale aj z hľadiska naplnenia správnej postupnosti a 

usporiadania tvojho poslania. 

Z hľadiska spôsobu, akým si zvyknutý vnímať prvky Nového Zjavenia, Peter, je 

toto nutne nedefinovateľné. Teraz je ale nevyhnutné, aby si aktualizoval... 

jednoducho si v tomto okamihu poprosený, aby si zmodernizoval prístup — aby si 

v skutočnosti išiel za metódy a praktiky. Pretože metódy a praktiky fungujú, keď sa 

na ne pozerá tak ako na planéte Nula. V pozitívnom stave ale vlastne žiadne 

metódy a praktiky nie sú — tam je jednoducho život Nového Zjavenia pozitívneho 

stavu. A to je absolútna čistota vo svojej najkrajšej forme. 

Ale, ako vieš, a to bude slúžiť ako potvrdenie, absolútny stupeň uvedomenia si 

tohto špecifického života v pozitívnom stave sa môže uskutočniť, až keď negatívny 

stav naplní svoju postupnosť a účel. No teraz, keď si to všetko spojíme dohromady, 
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môžeme si položiť otázku, čo to znamená žiť mimo metód a praktík? V podstate, 

pretože ste na planéte Nula, existuje určité zdanie uvedomenia si alebo poznania, 

ktoré potrebujete mať. To je skutočne pravda. Tým sa ale teraz vraciame späť k 

metafore, ktorá bola uvedená ohľadom uvedomenia si toho, čo sa prezentuje na 

premietacom plátne. Inými slovami, to, čo je prezentované vo sfére planéty Nula, 

je — v podstate v porovnaní so všetkým ostatným — metódami a praktikami. To 

ony sú prezentované na premietacom plátne. 

Úvahou z hľadiska filmu to možno objasniť ďalej. Ako sleduješ film, alebo keď 

vnímaš svoj život ako film, existuje postupnosť scén alebo udalostí, ktorými 

jedinec prechádza, ak sa filmu účastní. Čo nám to ale začína hovoriť? V podstate je 

tu uvedomenie si toho, že sa jedinec účastní filmu — ako účastník alebo herec, 

alebo podobne. Je tu ale tiež absolútne uvedomenie si poznania, že ostatní, a 

predovšetkým Pán Ježiš Kristus, sa na to pozerajú. Je tu teda činnosť v rámci 

parametrov filmového scenára, čo možno spojiť s vaším životom na planéte Nula. 

Je tu ale aj globálne alebo univerzálne uvedomenie si poznania, že to vidia ostatní, 

ako aj Pán Ježiš Kristus. Ak to teda môžeme ďalej zredukovať do jednoduchších 

pojmov, môžete povedať, že negatívny stav, ako aj Pán Ježiš Kristus, sa na tento 

vývoj pozerajú. 

Stalo sa však, a to je to, čo je nové, Peter, že počas kondenzačného procesu, ktorý 

podstúpil negatívny stav na základe volieb všetkých, ktorí si zvolili zúčastniť sa, a 

pretože forma energie zaujala pozdĺžnejšiu, a teda účinnejšiu pozíciu, určité 

praktiky alebo metódy, využívané týmito pozitívnymi agentmi na planéte Nula, 

ktoré boli v podstate na chvíľu vhodné, negatívny stav študoval a teraz je s nimi 

oboznámený. Toto je dôležitý faktor. 

Danova pozícia a jeho dobrovoľný súhlas podstúpiť tieto posledné týždne útrap 

boli vaším úvodom k tomuto — k poznaniu, z hľadiska vnímavosti človeka vo 

veľmi hmatateľnom, reálnom a konkrétnom zmysle, že kondenzačný faktor 

negatívneho stavu, pokiaľ ide o jeho smerovanie energie, je veľmi, veľmi reálny. 

To ti naznačuje, Peter, že negatívny stav sa zmocnil poznania metód a praktík. 

Hoci je pre teba osobne ťažké uvedomiť si to, je to pravda. Ako sa teda s týmto 

vyrovnať? 

Pre teba je teraz dôležité, aby si si uvedomil, že neexistuje spôsob, ako by sa to 

dalo opísať v písomnej alebo ústnej forme, aby sa to použilo ako smernica, pretože 

ešte raz, ako bolo uvedené včera, smernice už prevzal negatívny stav. A kvôli 

pozdĺžnej transformácii energie je cieľ, ktorý je tak krásne odhalený a spríkladnený 

Danovým prípadom, v tejto forme veľmi, veľmi skutočný a veľmi, veľmi citlivý. 

Viac informácií sa ti dostane, keď budeš prechádzať procesom intuitívneho 

overovania tohto všetkého, k čomu dôjde časom, Peter. 



Doplnok 15 

- 125 - 

Prosím ťa však, aby si urobil nejaké úpravy. A prosím ťa, aby si tieto úpravy urobil 

nasledovnou formou: Včera bola zmienka o podrobnom skúmaní, skúmajúc 

podrobne otázky, skúmajúc podrobne život, atď. A toto je cenný nástroj, pretože 

teraz môžeš tento proces podrobného skúmania vnímať; namiesto podrobného 

skúmania starých foriem, ktoré sú nevhodné, môžeš si teraz túto procedúru 

predstaviť v podobe procesu otvárania dverí. 

Mysli na chvíľu na to, ako otváraš dvere a na účinok, aký toto otváranie dverí má. 

Ak sedíš v miestnosti s mnohými dverami, ktoré sú zatvorené, miestnosť je 

vnímaná ako temná a uzavretá — čo je v súčasnej dobe stav negatívneho stavu na 

planéte Nula. Ak však niektoré dvere otvoríš, svetlu, ako aj vzduchu je umožnené 

vojsť a ty si následne schopný vyjsť dverami von a iní sú schopní vojsť dnu. Ak 

otvoríš veľa dverí do tejto miestnosti, tá nezostane viac miestnosťou, ale je 

jednoducho otvoreným priestorom. Túto metaforu možno teraz použiť ohľadom 

prístupu k planéte Nula v tvojom fungovaní. Pretože, ako vidíš, pokiaľ ide o 

diskusiu o metódach a praktikách, všetko, čo si prijal, čo si zapísal ako spôsob 

fungovania, sa viac ako kedykoľvek predtým stáva prevzateľným negatívnym 

stavom. Prečo je to tak? 

Až do tohto momentu existoval vysoký stupeň bezpečnosti, ktorý obklopoval 

fungovanie Nového Zjavenia na planéte Nula. Ty si si to uvedomoval. Teraz je ale 

kvôli rôznym úrovniam úmyslov a prístupu, ktoré preukazujú tí, čo čítajú Nové 

Zjavenie — a osobitne uvedieme príklad teba samotného, ktorý si na jednej 

konkrétnej pozícii chápania, a potom niekoho iného, napríklad tvojho priateľa 

Manfreda, s ktorým pracuješ — nepochybne rozumné predpokladať, že vaše 

úrovne duchovného rozvoja, vaše príslušné úrovne duchovného rozvoja, sú 

rozdielne. Preto, ak sú rozdielne vaše úrovne duchovného rozvoja, potom sú 

nepochybne rozdielne aj úrovne vášho vnímania. Chápeš to? 

Ak je to tak, potom to, na čo si citlivý ty a čo vnímaš na intuitívnej úrovni, bude od 

základu iné, než to, čo vníma Manfred. Dôvodom, prečo je to tak, a toto je 

pokračovaním opisu zo včerajška, je to, že Manfred je na individuálnej pozícii 

sústredenia sa na problémy a vrodené faktory svojho vlastného života, čo bolo s 

tvojou pomocou uvedené do popredia jeho vedomého uvedomenia. Chápeš to? Na 

druhej strane ty, Peter, si v úplne inej ríši. Teraz je ale zaujímavé vedieť, že v 

dôsledku jeho pozície existuje stupeň vnímavosti, ktorý u teba nie je aplikovateľný. 

To znamená, že pôsobenie a vnucovanie negatívneho stavu bude v jeho ohľade iné 

než v tvojom ohľade. 

Dôvodom, prečo je to tak, je to, že na základe princípu zodpovednosti a povinnosti 

skladať účty si zvolil podstúpiť svoj proces duchovného uvedomenia v presnom 

časovom bode na časovej línii negatívneho stavu na planéte Nula, ktorú má on. A 

ty si súhlasil, že si vo svojom špecifickom čase na časovej línii planéty Nula budeš 

robiť svoje. 
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V tomto bode je ale rozhodujúce, že rozdielni ľudia sú vnímaví na rozdielne 

úrovne energie z negatívneho stavu. Je veľmi dôležité si tento princíp uvedomiť. 

Predpokladať, že existuje všetko zahrnujúca ochrana, ktorá je spoločná a účinná 

pre všetkých na tej istej úrovni a stupni, je mylné. A týmto sa ti teraz prehlasuje, že 

je to pravda. Je to pravda preto, lebo každý jedinec skladá účty Pánovi Ježišovi 

Kristovi. Každý vykonal svoj vlastný sled volieb a rozhodol sa byť zodpovedný za 

svoj vlastný sled volieb. Predsa len, tento sled volieb sa odohráva v čase a 

priestore, pretože toto je svet, v ktorom sa teraz nachádzate. A preto by nebolo 

možné, aby všetky osoby podstúpili tú istú úroveň, stupeň alebo formu duchovnej 

transformácie. Predovšetkým preto nie, lebo by to porušovalo slobodu voľby. A 

toto, Peter, v podstate znamená nasledovné: Toto je dôvod, prečo vníma každý 

jedinec posolstvá a doplnky ― a vlastne samotný obsah celého Nového Zjavenia v 

jeho úplnej písomnej forme  ― inak,  príznačne pre jeho či jej vlastnú pozíciu v ich 

vlastnom duchovnom vývoji. 

Toto je v tomto konkrétnom okamihu veľmi podstatný fakt. Poňatia metód a 

praktík sa to týka nasledovným spôsobom: tí, ktorí sú v počiatočnom štádiu 

procesu svojho duchovného rozvoja, budú mať sklon lipnúť na zavedených 

metódach a praktikách, pretože sa to týka pojmu, ktorý bol opísaný včera — 

dôverne známeho. Ak by dotyčný jedinec nijako zvlášť nerozvinul úroveň 

skúsenosti alebo uvedomenia, alebo toho, čo preskákal, ako by si mohol povedať 

ty, potom u neho bude skutočne existovať sklon chytať sa dôverne známeho, čo je 

normálnym zabudovaným ľudským faktorom. 

V tomto bode sa vám uvádza, a bolo to uvedené už včera, že len málokto z vás je 

pripravený to pochopiť. Ak niekto pokračuje v pridržiavaní sa dôverne známeho v 

tomto konkrétnom čase a mieste v postupnosti vývoja a pokroku planéty Nula, 

potom vlastne znovu vyvstáva predstava pasce. Pretože tým, že sa dotyčný stáva 

terčom, si sám/sama nastavuje pascu. Toto je novým potenciálom negatívneho 

stavu. 

Nuž, z hľadiska myšlienky objasnenia bude opísané nasledovné. Toto je druhý bod. 

Možno si to predstaviť tak, že metódy a praktiky sú nahradené nasledovným: Ak 

môžeš, predstav si seba nasledovným vizuálnym spôsobom. Predstav si, že stojíš 

na javisku a si pod bielou žiarou Pána Ježiša Krista. A na základe uvažovania 

takýmto spôsobom sa neustále nachádzaš v absolútnom rozlišovaní a v absolútnej 

energii vyžarujúcich z Pána Ježiša Krista — takže všetky voľby, všetok pokrok, 

všetko uvedomenie, všetky myšlienky a všetky procesy teraz pramenia priamo z 

Pána Ježiša Krista. Podľa tohto môžeš začať v tomto momente nahrádzať pojem a 

potrebu smerníc vo svojom živote. Toto si teraz možno predstaviť v kombinácii s 

poznaním, že všetky prvky Nového Zjavenia v jeho písomnej forme sú aktuálne a 

vhodné. A je opodstatnené a vhodné čítať ich a uchovávať si ich vo vedomí tak, 

ako to robíš ty; uvedom si ale, že všetky majú k doplnkom, ktoré prichádzajú 

priamo od Pána Ježiša Krista, relatívne postavenie. A v tomto momente sa zjavuje, 

že to znamená, že všetko má svoje postavenie — pokiaľ ide o čas a priestor. 
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A že najnovšími a najaktuálnejšími informáciami od Pána Ježiša Krista je teraz 

toto: (A ak len zopár z vás bude schopných realizovať to, je to v poriadku — 

pretože vývoj každého z vás je špecifický, v súlade s vašou dohodou medzi vami a 

Pánom Ježišom Kristom.) Ak o sebe uvažujete tak, že ste neustále v lúči svetla, 

ktorý vyžaruje z Pána Ježiša Krista, môžete sa z tohto dôvodu začať vnímať ako 

absolútne uvedomelí a neustále v popredí dopĺňania o nové. Inými slovami, 

znamená to, že vaše intuitívne schopnosti sa ďalej rozvíjajú vedomým sústredením 

sa na ne. Ak sa vedome zameriate na to, že ste uprostred bieleho svetla a 

rozmýšľate o vedomom rozvíjaní svojej intuície, potom toto je čosi, čo sa vlastne 

začne rozvíjať do takej miery, že vám bude k dispozícii okamžité potvrdzovanie. 

Toto má taký prídavný efekt, že ostatní, tí, ktorí sú ochotní a schopní a pripravení 

podstúpiť tento ďalší krok, si budú jednoducho vymieňať informácie formou 

konverzácie, takže všetky vaše vonkajšie myšlienky, všetky prvky vášho vedomia a 

vaša schopnosť budú prameniť z tejto novej — možno to tak nazvať — praktiky. V 

skutočnosti je to ale viac než praktika, Peter, pretože hoci sa to nedá jasne 

definovať, umiestňuje vás to priamo do najnovšieho z novej formy — priamo do 

vedomia Pána Ježiša Krista. Je to metóda, ako vykoreniť metódy a praktiky a 

neuviaznuť v žiadnej vzdialenej možnosti poskytnúť príležitosť k tomu, aby 

niektoré prvky z Nového Zjavenia zastarali. 

Toto je dôležité z nasledovných dôvodov: Ako vieš, v minulosti určité informácie, 

ktoré boli poskytnuté v tejto forme, majúc na mysli tebou prijímané posolstvá 

týmto spôsobom, Peter, boli trochu popisnejšie. Je to preto, lebo v minulosti bolo 

vhodné mať pre všetky tieto veci konkrétny opis. Ale teraz, ako vieš, sa kladie 

väčší a väčší dôraz a je väčšia a väčšia potreba rozvíjania a spoliehania sa bez 

pochýb na svoju vlastnú intuíciu, a bez posudzovania typu — je to vlastne správne? 

Vaše potvrdenie prichádza porovnávaním vo forme jednoduchej konverzačnej 

výmeny s druhými, ktorí sú na tejto konkrétnej pozícii. A teraz, dôvodom, prečo je 

to nesmierne aktuálne a veľmi, veľmi nutné, je toto: Ako bolo opísané včera, keď 

jednotlivci uskutočňujú prechod z planéty Nula, obzvlášť v tu-a-teraz na časovej 

línii planéty Nula, existuje väčšie zameranie sa na potrebu mať rozvinutú intuíciu, 

hlavne v súvislosti s vývojom, ktorý sa odohral pri realizácii Novej Školy. 

Popri celom tomto pozitívnom vývoji je potrebné, aby určití jedinci, ktorí sa, 

samozrejme, za takýmto účelom dobrovoľne prihlásili, vystúpili do popredia s 

rozvinutou intuíciou. Je veľa práce, ktorú treba takýmto spôsobom urobiť, Peter. A 

vyhlasuje sa, že teraz je čas začať túto prácu. Tým z vás, ktorí nie sú zvyknutí na 

tento konkrétny spôsob, sa to môže zdať trochu nejasné. Ste ale uistení, že sa 

automaticky a samo od seba začne rozvíjať zvýšené spoľahnutie sa na svoju 

intuíciu, ktoré je stále väčšie než v minulosti. To sa ale rozvinie jedine zvýšeným 

sústredením energie na to. 

Môžeš si byť opäť istý, že súvzťažnosť je pozitívna, pretože, ako bolo opísané 

predtým a v predošlých posolstvách, teraz je veľmi, veľmi aktuálne zameranie sa 
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na individuálny rozvoj a vlastne zásadné zameranie sa na jednotlivca pred Pánom 

Ježišom Kristom. Lebo, ako vieš, k pôsobeniu negatívneho stavu dochádza 

mnohokrát v aditívnej skupinovej forme. Preto popri aditívnej energii v skupinovej 

forme negatívneho stavu, ktorá sa k jeho koncu alebo finále stupňuje, jeden jediný 

prvok, ktorý by agentov pozitívneho stavu ešte viac zefektívnil v ich poslaní, je 

úplné pokorné spoľahnutie sa na veľmi jemný hlas, ktorý je v nich, ktorý je 

priamym nadelením od Pána Ježiša Krista, ktorý je v skutočnosti mostom k 

Absolútnej Pravde. 

Nuž, prečo by malo existovať toto zdanlivo nepatričné inscenovanie masívneho 

skupinového úsilia alebo skupinového zameriavacieho účinku negatívneho stavu 

proti pokorným a tichým a drobným jedincom, ktorí sú agentmi pozitívneho stavu? 

V skutočnosti súčasťou protichodného účinku porovnávania negatívneho stavu s 

pozitívnym stavom je vlastne toto najpokornejšie a najpozitívnejšie poznanie, že 

bez ohľadu na to, aký malý alebo aký zdanlivo neúčinný negatívnemu stavu 

pripadá jeden malý jedinec, priamym nadelením Lásky, Božského Milosrdenstva a 

Odpustenia a Absolútnej Pravdy od Pána Ježiša Krista môže tento jedinec, 

obzvlášť na planéte Nula, čeliť všetkej energii negatívneho stavu. 

Toto je teraz veľmi dôležitý bod, pretože s týmto zvýšeným posunom k 

jednotlivcovi a k rozvoju individuálnej intuície a uvedomenia začínajú sa vytvárať 

vhodné podmienky pre konečné fázy, ktoré prichádzajú. Toto sa vám, samozrejme, 

predkladá k úvahe, v žiadnom prípade však nie ako vnucovanie, predkladá sa vám 

to len kvôli vášmu chápaniu — z vašej vlastnej slobodnej vôle a rozhodnutia. 

Nuž, tak ako v minulosti, svojím procesom redigovania a chápania tohto budeš 

schopný dospieť do stavu vyrovnanosti ohľadom seba samého vo vzťahu k tomu, 

čo by sa malo a ako by sa toto malo aplikovať. Keďže tvojou prácou a súčasťou 

tvojho poslania, Peter, je ďalej odovzdávať tieto informácie druhým, keď ich ty 

sám spracuješ a asimiluješ do pojmov a spôsobu, ktorý je pochopiteľný všetkým, 

začnú sa ďalej vyvíjať a dávať hlbší zmysel. Pretože, ako vieš a ako to vyplýva zo 

včerajška prostredníctvom diskusie o vnucovaní, všetko toto poznanie, ktoré v 

akejkoľvek forme prichádza zvonka, čo je, samozrejme, charakteristickým 

spôsobom a štýlom chápania na planéte Nula, ti jednoducho poskytuje príležitosť 

toto všetko asimilovať a pochopiť. 

S týmto na pamäti ťa jednoducho prosím, aby si si to — zo svojej vlastnej 

slobodnej vôle a voľby — začal osvojovať. A uvidíš, že tento proces bude pekne 

aktuálny, Peter. Nepríde to všetko dnes, ani tento týždeň, ani budúci týždeň. No 

ako bude tento proces pokračovať, uvidíš, že sa idey začnú posúvať a prechádzať 

tvojou vlastnou intuíciou a začnú verifikovať veci, o ktorých si si nikdy nemyslel, 

že by tu na planéte Nula existovali. Opäť sa ale žiada, aby si v tomto momente 

nehľadal smernice alebo metódy a praktiky. Pretože, ako to Dan vo svojom 

postavení dobrovoľníka tak výstižne ukázal, negatívny stav má teraz schopnosť 

zhusťovať svoju energiu aj na iných. Ak efektívne pochopí metódy a praktiky 
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nejakého konkrétneho jedinca, môže tohto jedinca zacieliť, Peter. A ako vieš, nie je 

to triviálna záležitosť. 

Peter: Znamená to, že aj proces vchádzania dovnútra už neplatí? 

Pán Ježiš Kristus: Nie, vôbec to neznamená toto. 

Peter: Je teda platný viac než kedykoľvek predtým? 

Pán Ježiš Kristus: Áno. Tvoja otázka je teraz veľmi aktuálna, pretože uvádza tretí 

bod a my sa ho stručne dotkneme a zajtra sa potom budeme zaoberať jeho 

zvyškom. Pretože ste v ľudskej forme, existujú určité prvky správania, ku ktorým 

ste náchylní, ktoré teraz v niektorých prípadoch kolektívne tvoria konštrukciu 

terča. Čo to znamená? Vezmime si napríklad skupinové stretnutia Nového 

Zjavenia. V minulosti slúžili ako dejisko pre šírenie prichádzajúcej energie a ideí. 

Predpokladalo sa ale, že to bude stále tak. Prosím ťa však, aby si sa v procese 

zmeny orientácie svojho prístupu a vykoreňovania metód a praktík 

prostredníctvom intuície teraz pozrel na... jednoducho ťa prosím, aby si ponechal 

dvere otvorené iným možnostiam. A pretože toto je nové a veľmi aktuálne, prosto 

ťa prosím, aby si pochopil, že existujú určité dôsledky tvojho vonkajšieho 

ľudského zjavu alebo ľudského stavu, o ktorých v minulosti jednoducho nebolo 

vhodné vedieť. Pretože, ešte raz, na časovej línii tvojho duchovného vývoja to 

jednoducho nebolo pripravené k zjaveniu. A preto to negatívny stav tiež nechal tak, 

pretože, ako by to mohol vedieť? 

Teraz je ale aktuálne pochopiť, že sú tu určité faktory, ktoré sú jednoducho 

dôsledkom bytia človekom, ktoré sa teraz automaticky stávajú terčom negatívneho 

stavu. Tieto ti budú zjavené časom. Vyžaduje sa ale, aby si nechal otvorené dvere 

zmenám v metódach a praktikách. 

A teraz jedna osobitne, Peter. Všímaš si, akou peknou epizódou bol tento víkend. 

Hoci táto práca bola veľmi namáhavá, napriek tomu je to pre vás dvoch, chlapci, 

najproduktívnejšia epizóda. Toto je ale necharakteristická forma, to znamená, že si 

si nakrátko oddýchol od svojej pozície, ako aj Mark. A preto to slúži ako veľmi 

pekný príklad, pretože aj keď si tu už raz bol, nebol si tu v tomto konkrétnom čase 

a rámci. A toto je aktuálne ako úvod, pretože to predstavuje spôsob a štýl, ako 

fungovať, ktorý je v podstate v rozpore s očakávaním negatívneho stavu. Čo to 

znamená? Negatívny stav, Peter, skutočne nebol uspôsobený tak — ak by si mohol 

použiť tieto jednoduché slová — aby si uvedomil, že za takýchto podmienok v 

tomto jednotlivom stave, mieste a čase by vôbec mohlo k takémuto stretnutiu 

dôjsť. Aby sme teraz opísali, čo to znamená, je to niečo, čo bolo skutočne trochu 

neočakávané. V Koloráde sama osebe nie je žiadna organizácia Nového Zjavenia 

— ak to môžeš opísať v najzákladnejších pojmoch. A dôvodom, prečo to slúži ako 

ilustrácia, je to, že tam nie je žiadna základňa, prostredníctvom ktorej by negatívny 

stav mohol získať oporný bod na ovplyvňovanie alebo zameriavanie, alebo 
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čokoľvek podobné, pretože je to všetko v podstate neočakávané a určitým 

spôsobom a v určitej forme spontánne od Pána Ježiša Krista. Čiže nemal si poňatia, 

čo sa udeje na týchto sedeniach. Ako by to teda mohol vôbec vedieť negatívny 

stav? So svojimi neúčinnými zdrojmi bol ponechaný na určité formy a prvky 

rušenia. V podstate však k tomu došlo, Peter. 

O tomto si informovaný z nasledovných dôvodov: V podstate boli ponechané 

otvorené vrátka, aby mohlo dôjsť k tomuto stretnutiu. Bolo to v podstate v 

protiklade k očakávaniam negatívneho stavu. Lebo k takýmto prenosom atď., 

dochádzalo vždy za iných okolností. Ale keď o tom začneš premýšľať po ich 

prepísaní a po príležitosti niekoľkokrát si tento prepis prečítať, začneš tu vidieť 

prvok odlišnosti a prečo je to opodstatnené a prečo je to dôležité. 

Nuž, a nakoniec sa ti dnes ráno, aj keď je v tom, čo sa tu prenáša a o čom sa 

diskutuje, niečo nedefinovateľnej kvality, oznamuje, že toto chápanie intuície a jej 

rozvoj je ohromne krásna vec. Pretože to skutočne znamená, Peter, že sa buduje 

most medzi chápaním prostredníctvom vnucovania, čiže nutnosťou chápať všetko 

v písomnej forme, a chápaním všetkého v najčistejšej forme, ako je to v 

pozitívnom stave — vo forme všepoznania — univerzálneho poznania — cez 

absolútne nadelenie a obohatenie od Pána Ježiša Krista. A môžete sa považovať za 

veľmi šťastných, že je vám teraz poskytnutý tento úvod, lebo, vieš, Peter, tento 

most v chápaní — premosťujúci túto medzeru v chápaní — je ohromným 

kameňom úrazu pre mnohých ľudí, ktorí odišli z planéty Nula. Existuje ľudský 

sklon chcieť mať vždy konkrétne vysvetlenia v zjavne slovných alebo písomných 

formách. Je však skutočne ohromným obohatením mať skôr neslovnú a úplnú 

znalosť vo forme všepoznania, v protiklade k forme vnútenia. A preto ti bol v tento 

víkend poskytnutý tento rozhovor. 

Bolo by teda aktuálne a prospešné a v podstate by bolo dobré zrekapitulovať si 

prepis a stráviť nejaký čas redigovaním a objasňovaním a konverzáciou o týchto 

informáciách. A to, čo vyplynie zo zajtrajška, bude posunutím vpred a tiež tak 

trochu udaním smeru, Peter. 

11. októbra 1993 

Toto raňajšie stretnutie bude veľmi krátke. Je vhodné doplniť detaily a ešte pridať 

presne jeden nový a veľmi jednoduchý bod. Nuž, v procese dokončovania by bolo 

najskôr dobré, aby sme si urobili rekapituláciu formou premýšľania o rozmýšľaní. 

Čo to znamená? Ako vieš, tento víkend sa veľa prediskutovalo a vzhľadom k tvojej 

tesnej blízkosti k tomu, o čom sa diskutovalo, je kvôli zhodnoteniu potrebný určitý 

čas na presun z procesu zaangažovanosti do procesu kritického odstupu. Táto 

situácia teraz prebieha. Povedzme si však pár slov o premýšľaní o rozmýšľaní. 

Vidíš, tu je vytvorené nepatrné spojenie s novými metódami a praktikami, Peter — 

ak môžeme použiť tieto slová. V skutočnosti, ako bolo uvedené predtým, to nie sú 

metódy a praktiky. Vidíš ale, že ďalšou odnožou zamerania sa na intuíciu ohľadom 
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toho, ako toto posunúť dopredu, pokiaľ ide o aplikáciu na svoje vlastné životy, je 

schopnosť kriticky premýšľať o intuícii. 

Môžeme teda uviesť nasledovné príklady: Ak máš otázku alebo želanie, alebo 

niečo, čo by ťa pokúšalo jednoducho ísť predošlými metódami a praktikami do 

vnútra a pomocou starého procesu si vytiahnuť odpoveď, môžeš teraz použiť svoju 

intuíciu a potom o svojej intuícii premýšľať. Pretože, ako bolo opísané, tvoje 

intuitívne spojenie je tým, čo je v protiklade k pojmu vnucovania a čo ťa dostáva 

do priamej blízkosti svetla Pána Ježiša Krista. Rozmýšľanie o tom, rozlišovanie a 

zhodnocovanie atď., najosobnejším spôsobom — to znamená, že je to tvoj vlastný 

proces — po prvé, v podstate vynecháva akékoľvek prvky alebo tendenciu byť 

predpojatý alebo robiť si predčasný úsudok, alebo urobiť chybu, a po druhé, 

eliminuje nutnosť byť kvôli aspektu schválenia vo vnútri. To znamená, že ak sa 

jedinec zameria na svoju intuíciu, je to vlastne veľmi osobný proces. 

V minulosti mali mnohí ľudia sklon spoliehať sa na potvrdzovanie od iných 

jedincov, na dôkaz toho, že ich vlastná intuícia je v skutočnosti správna. Teraz sa 

ale uvádza, že nakoľko intuícia je veľmi, veľmi osobná záležitosť, potvrdenie 

prichádza zo seba a prostredníctvom diskusie, napríklad v telefonických 

rozhovoroch s ostatnými a prostým zdieľaním týchto informácií, ako vieš. Podstatu 

tohto možno teda nájsť v uvedomení si, že je tu ohromný posun, alebo že ohromná 

časť nedávneho posunu smeruje stále viac k jednotlivcovi, stále viac a viac, viac 

než kedykoľvek predtým. Dôvodom, prečo je to tak, Peter, je to, že to prichádza 

nielen ako príprava na to, čo má prísť, ale že to prichádza aj ako akýsi aktuálny 

indikátor toho, kde sa teraz všetci nachádzate. A teraz, toto je trochu nejasný bod, 

pretože ako sme hovorili predtým, každý jedinec sa vo svojom vlastnom 

duchovnom vývoji nachádza v inom bode. A čo má tento jedinec k dispozícii, o to 

sa má kolektívne podeliť. A celkový súhrn zdieľaní udáva klímu alebo poskytuje 

akýsi barometer všeobecného stavu ľudského uvedomenia na planéte Nula. Je tu 

však varovanie, Peter. Pretože hoci je všeobecný stav ľudského uvedomenia — 

kolektívny stav ľudského uvedomenia na planéte Nula — modifikovaný mnohými 

faktormi, vrátane vplyvu pseudo-tvorcov, je modifikovaný aj vplyvom a vstupom 

pozitívnych agentov na planéte Nula. 

Všeobecný stav ľudského uvedomenia má teda vlastne tri subkategórie: 

Subkategóriu negatívneho vstupu, subkategóriu vlastných ľudí a subkategóriu 

agentov pozitívneho stavu, ktorí sú v podstate výkonným ramenom Slova a 

Absolútneho Života Pána Ježiša Krista v najexternejšom viditeľnom zmysle. 

Avšak, a toto je teraz druhý bod, u tých, ktorí nasledujú Nové Zjavenie na planéte 

Nula, existuje určitý gradient chápania, to znamená, že toto chápanie má široký 

rozsah a značnú variabilitu. A po prvýkrát sa ti prosto uvádza, že s metódami a 

praktikami minulosti, čo sa týka tejto širokej variability, je teraz potrebné 

zaobchádzať odlišným spôsobom, Peter. A túto diskusiu môžeme začať 

poznamenaním niekoľkých vecí. 
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Predovšetkým, ako vieš, dynamika vzťahu medzi jedincami, ktorí prijali ľudskú 

formu, mysliac tým pozitívnych agentov, je nevyhnutne do určitej miery ovládaná 

pravidlami a zákonmi fungovania pseudo-prírodného sveta. Toto je čosi, s čím ste 

súhlasili, keď ste prijímali svoje poslanie. Avšak proces infúzie nanajvýš 

dôležitého uvedomenia do tohto si teraz od jedinca vyžaduje prijatie určitého 

stupňa zodpovednosti. A to znamená, Peter, že teraz, kvôli informáciám, ktoré máš 

pred sebou k dispozícii, si to vyžaduje iný prístup v tvojom správaní. To nutne 

neznamená, že máš vedome nasilu zmeniť svoje správanie. Ale teraz, keď máš k 

dispozícii tento nový materiál, to, čo bolo vhodné predtým — ešte raz — viac už 

také nie je, pretože to stratilo svoju užitočnosť. A kvôli novým realizáciám, ktoré 

teraz prebiehajú, sa vyžaduje niečo iné. 

Aby sme túto diskusiu o dynamike ľudskej interakcie posunuli ďalej, zodpovieme 

si tvoju otázku. Všetci jedinci, ktorí sa stýkajú na veľmi neformálnej, súkromnej 

úrovni, majú iný spôsob a štýl interakcie, než jedinci, ktorí sa spolu stýkajú masovo 

— inými slovami, veľa, veľa jedincov, ako vieš. Nie je náhoda, že vo vašom 

časovom rámci bolo dávno vyhlásené: „Ak sú dvaja alebo traja zhromaždení v Jeho 

Mene.“ Spomínaš si? Principiálne je to preto, lebo dynamika dvoch alebo troch, 

ktorí sú zhromaždení v Jeho Mene, je podstatne iná, než keď sa ich v Jeho Mene 

zhromaždí 20 alebo 30, alebo 200 či 300. A teraz, čo to znamená v Jeho/Jej Mene? 

To znamená, že vzhľadom k tomu, že v skupinovom, kolektívnom uvedomení 

existuje špecifická citlivosť vnímania, ktorá je iná než citlivosť vnímania v prípade, 

keď sú spolu dvaja alebo traja, Peter, potenciálne to vytvára veľmi odlišné 

skupinové uvedomenie. A toto teraz pojednáva špeciálne — v tvojom záujme — o 

mítingoch Nového Zjavenia, Peter. A je vhodné a aktuálne, že sa toto posolstvo, 

pre tvoju informáciu a pre veľmi, veľmi málo ostatných, opäť uvádza. 

Nuž, to znamená, že teraz ste pripravení vedieť, že existuje posun v uvedomení a 

že skupinové kolektívne uvedomenie je rozdielne pri zvýšenom počte jedincov, 

kvôli faktu, že v ľudskej koži máte zabudované určité prvky, od ktorých sa 

skutočne nemôžete v tomto momente dištancovať, pretože sú súčasťou fungovania 

ľudského mechanizmu. OK? Kvôli tomu ťa prosím, aby si si jednoducho uvedomil, 

že keď sú ľudia sústredení spolu, či už konajú úplne pozitívne, alebo nie, je tam iný 

spôsob fungovania. Je to jednoducho dôsledkom spôsobu ľudského pôsobenia. 

Takto sa dostávaš k nasledovnému, Peter: Ak budete podnikať veľké stretnutia, aké 

ste robili predtým, zvyšuje sa teraz kvôli týmto zabudovaným faktorom potenciál, 

že sa stanete kolektívnym terčom. 

Toto sa ti uvádza jednoducho preto, lebo je to tak. A je príhodné poskytnúť to ako 

to, čomu sa zvyklo hovoriť varovanie, Peter, čo však môže byť teraz nazvané 

jednoducho diskusia, pretože varovania má rád negatívny stav. Je tu však úvod k 

trom bodom. Po prvé, treba si byť vedomý, že k tomuto posunu v kolektívnom 

správaní dochádza vtedy, keď sa jedná o veľkú masovú skupinu. Po druhé, prosím 

ťa len, aby si uvážil, čo to znamená ohľadom tvojho vzťahu s jedincami od Nového 

Zjavenia, OK? Maj teraz na pamäti, že všetky veci sú iné, pretože ti boli 
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prezentované nové informácie. Ako vieš, Peter, kedykoľvek sú tu nové informácie, 

automaticky menia všetko, čo im predchádzalo a všetko, čo bude nasledovať po 

nich. Je to, akoby si bol osvietený a už nikdy nič nebude také ako predtým. Takže, 

pokračujúc v druhom bode, žiadalo by sa, aby si tak trochu kritickým spôsobom 

jednoducho zvážil nový spôsob, teraz len premýšľaním, nový spôsob vzťahu k 

týmto jednotlivcom, ktorý by bol charakterizovaný nasledovnými princípmi. Po 

prvé, ak začneš premýšľať o vzťahu k týmto jednotlivcom, so súbežným 

vynechaním všetkých typicky ľudských prvkov, ktoré sú spojené so vzťahom k 

ľuďom v nejakej veľkej skupine, Peter, potom budeš, po prvé, posúvať ďalej tento 

proces, a po druhé, posunieš ďalej svoj vlastný proces osobného, kritického 

hodnotenia toho, čo to znamená fungovať v ľudskej koži so všetkými týmito 

novými informáciami. 

A opäť, pretože je táto idea taká nová a pretože terč bol teraz zredukovaný na 

veľmi základnú úroveň, plníš teraz dvojaký účel. Po prvé, maríš príležitosť viesť 

útok na cieľ. A to je, ako to demonštroval Dan, dôležité, OK? A druhou vecou je 

opačná strana mince, pretože vždy, keď existuje potenciál prejavenia sa niečoho 

zjavne negatívneho, len čo je tento potenciál zmarený, potom všetko, čo zostalo, sú 

pozitívne dôsledky alebo odozva. Takže to, čo bolo určené pre zjavne negatívny 

výsledok, sa následne v procese konverzie pekne vracia k pozitívnemu výsledku. 

Čo to teda znamená, ak to prenesieme na to, o čom hovoríme? Ak si uvedomíš, že 

staré metódy môžu slúžiť ako terč — a to potvrdzuje aj to, o čom sa hovorilo v 

sobotu ráno, že sa ničomu v Novom Zjavení nemá dať príležitosť, aby to zastaralo 

— uvidíš, že tvojimi pohnútkami v skutočnosti nie je jednoducho sa vyhýbať tomu, 

aby si slúžil ako terč, ale posúvať ďalej to nové. A teda stále a nepretržite dopĺňať 

Nové Zjavenie o nové informácie. 

Teraz tretí bod, a o toto prosím teba, Peter. Na vašom budúcom stretnutí na Deň 

vďakyvzdania by mohla nastať určitá úroveň dynamiky, ktorá by v prípade, že by 

sa ho zúčastnili určití ľudia, bola nevhodná. Prosím ťa, aby si to prijal jednoducho 

s pokorným a otvoreným srdcom. Stretnutie v tento víkend, Peter, bolo umožnené 

extrémne vysokou úrovňou komunikácie a úprimnosti. Mohol si to vnímať. Veľa 

blokov, ktoré tu boli predtým, tu viac nie sú. A to naznačuje nasledovné: Tvoj 

vzťah s Markom je to, čo možno opísať ako „s ničím nezrovnateľné“. A to 

znamená, že je to niečo úplne iné a že sa to vymyká akejkoľvek charakterizácii na 

planéte Nula. Chápeš to? To značí, že akákoľvek charakterizácia ľudského vzťahu 

na planéte Nula znamená, že vzťah medzi dvoma jedincami zapadá do spôsobu a 

fungovania, ktoré bolo opísané typickým počítačovým čipom ľudí, OK? Avšak vy 

dosahujete zvláštnu úroveň vzťahu, ktorá je charakteristická výlučne len 

pozitívnym. Potom sú všetky tieto počítačové čipy v podstate obídené. A týmto 

procesom obídenia — akéhokoľvek vplyvu, ktorý je silnejší, ako si kedy poznal 

alebo bol pripravený poznať — môže pravá činnosť Pána Ježiša Krista postúpiť na 

najnovšiu z nových úrovní. Takže, len čo sa tak stane — ako sa to stalo tento 

víkend a v minulosti — súbežne to poskytuje príležitosť zísť sa. 
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Inými slovami, tvoje prípravy na stretnutie v budúcnosti nebudú v typicky 

očakávanom zmysle. A dôvod, prečo je to tak, je dvojaký. Po prvé, aby sa vyhlo 

vytvoreniu terča — k čomu by došlo kvôli mnohým okrajovým dôvodom, o čom 

budeme diskutovať o chvíľu. A po druhé, aby sa poskytla príležitosť byť spolu a 

robiť prácu, ktorá je úplne zbavená akýchkoľvek prvkov, ktoré sú typicky ľudské. 

Teraz sa od teba jednoducho žiada, aby si pochopil, že vaše stretnutie v Deň 

vďakyvzdania je príhodné, ale že je pár jednotlivcov, po ktorých sa žiada, aby sa 

ho nezúčastnili. Mark je jedným z nich. A dôvodom, prečo je to tak, Peter, je opäť 

potenciál byť terčom, kvôli faktu, že, ešte raz, je tu ohromný gradient viery a 

chápania, ktorý bude reprezentovaný na vašom stretnutí v Deň vďakyvzdania. Je 

dôležité, aby si to pochopil, pretože v minulosti tomu tak nebolo z dvoch dôvodov. 

Číslo jedna, úroveň dovolenej odchýlky gradientu chápania alebo rozmanitosť 

chápania Nového Zjavenia bola značná. A to znamená, že rôzne zloženie, čiže 

rozmanité úrovne viery, dosiahnuté tými, ktorí boli prítomní na vašich stretnutiach, 

Peter, neboli viditeľné negatívnemu stavu. Dôvodom, prečo sa to prihodilo a prečo 

sa to po tebe žiada, je však teraz to, že vaša úroveň vzťahu dosiahla čistejšiu 

úroveň. Chápeš to? A pretože dosiahla čistejšiu úroveň, potom... a toto nie je kvôli 

osvojeniu si akéhosi elitárstva alebo čohokoľvek, ale je to skôr návrh, aby teraz 

vaše stretnutia medzi tebou a Markom a pár inými boli na úplne neočakávanom 

základe. A to neznamená, že k nim nebude opäť dochádzať, pretože to by bolo 

kontraproduktívne. Pozeraj sa na to radšej takto. Každý očakáva stretnutie na Deň 

vďakyvzdania z rôznych dôvodov — čo bude prebraté nasledujúci týždeň tak cez 

vstupné informácie od teba a Marka, ako aj od pár iných. Lenže kvôli tomuto prvku 

očakávania, Peter, sa objavili určité posuny, ktoré by spôsobili, že by toto stretnutie 

bolo kontraproduktívne voči tomu, čo by si od neho inak očakával. 

Nuž, toto je teraz dôležité vyhlásenie; a jediné, čo môžeš urobiť, je prijať ho tak, 

ako v podstate znie. Má potenciál byť kontraproduktívne voči svojmu 

počiatočnému určeniu. Ešte raz, Dan zobrazil niekoľko veľmi dôležitých bodov. 

Hlavne toto: že tieto záležitosti sú teraz ohromne dôležité a že majú svoje 

dôsledky, ktoré, ako to ilustroval Dan, ktorých dopad môže byť extrémny. Takže aj 

keď sa to v tomto momente nezdá byť jasné, a ty môžeš rozmýšľať o mnohých 

dôvodoch, kvôli ktorým by Mark mal byť prítomný, v tomto momente je osožné 

pochopiť nasledovné: Vaše stretnutia budú teraz aj vo svojej príprave, aj vo svojej 

realizácii na inej a neočakávanej úrovni. A včas pochopíš, že to tak bude potrebné. 

Na prvom mieste v tejto úvahe je pochopenie, že dynamika vzťahu medzi vami 

dvoma, chlapci, je podstatne iná než dynamika vzťahu medzi vami dvoma, chlapci, 

a skupinou. Nuž, toto nebolo predtým nikdy uvedené, napriek tomu je to však 

pravda; a prosím vás, aby ste o tom uvažovali. 

To neznamená jednoducho, že je niekomu zakázané niekam chodiť. Ale pre toto 

konkrétne stretnutie a na krátky následný čas je to tak, aby ste vy, chlapci, mohli 

mať príležitosť výmeny na úplne inej úrovni. Samozrejme, žiada sa po vás, aby ste 

zvážili túto možnosť voľby svojou slobodnou vôľou a voľbou, OK? 
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Nuž, toto je dôležitý bod, ktorý sa nemohol zrodiť, pokiaľ sled informácií 

prezentovaných počas víkendu nebol na patričnom mieste pre jeho objasnenie. 

Znovu, toto sa týka nového procesu, ktorý je teraz vhodný, ktorý má dvojaký účel. 

Jeho prvým účelom je očividne chápanie nových informácií, ktoré prichádzajú 

priamo z pozitívneho stavu, od Pána Ježiša Krista. Po druhé však, a ako vieš, ak 

dosiahneš úroveň získania nových informácií a novej pozitívnej energie, záväzne k 

tomu patrí aj nová úroveň zodpovednosti, ktorá si vyžaduje, aby si konal správne. 

Niekedy je to trochu ťažké a neočakávané. Ale až sa odohrá toto stretnutie, Peter, 

začneš chápať, prečo je to tak. A uvádza sa len, že ak by sa veci mali inak, malo by 

to skutočne následky. A toto sa týka obzvlášť dynamiky vzťahu medzi určitými 

jedincami. Táto predstava dynamiky vzťahu, Peter, je niečo, čo si od vás vyžaduje 

určitú pozornosť a vyžaduje si ju teraz, v zmysle sústredenia sa na ňu a 

pochopenia, čo znamená, vašou vlastnou intuíciou. 

Medzi vami dvoma, chlapci, a toto sa stane pekne a neočakávane, budú 

zorganizované aj iné stretnutia. A to preto, Peter, lebo teraz je potrebné splniť iný 

súbor kritérií. Teraz môžu byť uplatnené iné podmienky vzťahu medzi vami, 

chlapci, a to je veľmi potešujúce, pretože je to, chlapci, takmer akoby ste zvliekali 

starú kožu. A pokúšať sa zachovať si ju alebo pokúšať sa ponechať si ju by 

znamenalo len využívať energiu, ktorá teraz veľmi nutne potrebuje ísť niekam 

inam. A toto je dôležitá vec. Žiada sa po vás len, aby ste rozhodne nepremýšľali o 

neprítomnosti v Santa Barbare. Premýšľajte namiesto toho, ak o tom chcete 

premýšľať, o prínose k inému súboru okolností, ktorý vám umožní, chlapci, 

stretnúť sa na inej a vyššej úrovni, za iných okolností, a vlastne možno dokonca na 

inom mieste. Toto je teraz aktuálne, ale budete to chápať len vy. A ako bude 

plynúť čas, bude poskytnuté aj určité ďalšie objasnenie — ďalšie doplnky, ktoré ste 

vy, chlapci, vyzvaní zdieľať telefonicky. 

Na záver sa teda zdôrazňuje, že tento bod je dôležitý nielen kvôli svojmu obsahu a 

kvôli tomu, čo v podstate znamená, ale aj preto, lebo bude slúžiť na spustenie 

určitých okrajových myšlienkových prvkov, ktoré budú veľmi signifikantné, veľmi 

aktuálne a veľmi nápomocné pri vyvolávaní niektorých nových zmien, Peter. 

Uvádza sa to tebe a vám všetkým, pretože je to v podstate tá najlepšia vec. Je to 

úplne nové, Peter, a ako uvidíš v Deň vďakyvzdania, toto stretnutie bude ako nikdy 

predtým. Vo svojom účinku bude podstatne iné; a ak by sa k nemu pristupovalo 

ako vždy predtým, s bývalým súborom očakávaní, s bývalým súborom metód a 

praktík, skutočne by to nebolo pozitívne, Peter. Teda, ak nič iné, môžeš tu vidieť 

potenciál. Buď ale, prosím ťa, opätovne uistený, Peter, že to v žiadnom prípade nie 

je zlé, pretože to vyvoláva úplne okrajový súbor okolností, ktoré sú potrebné a 

nevyhnutné. A po tebe sa žiada, pretože je to v určitom zmysle dosť náročné, aby si 

otvoril dvere intuícii ohľadom toho, čo toto znamená. A tiež ti sľubujem, že cez 

okrajový súbor okolností (a čo to znamená — okrajový?), na základe vybudovania 

okrajového súboru okolností existuje nekonečný počet pozitívnych možností, ktoré 

sa pre vás, chlapci, a pre všetkých ostatných pripravujú. A to je dôležité, pretože 
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niekto potrebuje o tom porozmýšľať, tentoraz z vášho konca späť sem (z vašej 

pozície k pozitívnemu stavu). Chápeš? 

Potvrdením okrajového súboru okolností, ktorý práve teraz existuje len potenciálne 

v tvojej mysli, v podstate robíš to, že pomáhaš pri vytváraní a poznávaní 

nekonečného počtu pozitívnych možností a pri realizácii ich prístupnosti jedincom 

na planéte Nula — tým, ktorí vedia, že sú agentmi pozitívneho stavu i tým, ktorí 

nevedia, že sú agentmi pozitívneho stavu, ako aj vlastným ľuďom. Teraz je 

príhodné a možno to jednoducho označiť tak, že Nové Zjavenie sprístupňuješ 

pomocou skrytých a utajovaných prostriedkov, ktoré by ani vzdialene nikto 

neočakával. 

Peter: A čo technika zrkadlenia, mali by sme ju používať? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, ako vieš a ako bolo povedané včera, obsahovo je úplne 

zahrnutá do nových metód. A je pravdivá taká, aká existovala predtým, bola však 

rozšírená, modifikovaná a zmodernizovaná, aby sa umožnilo jej ohromné 

fungovanie, takže teraz môžeš o zrkadlení uvažovať ako o časti celku, ako o časti 

celého procesu bieleho svetla, a pretože teraz je všetko súhrnné, a preto aditívne, 

Peter, celá predstava zrkadlenia je obsiahnutá v procese predstavy prijímania 

Božskej Lásky, Milosrdenstva, Odpustenia a predovšetkým Múdrosti Pána Ježiša 

Krista novými prostriedkami. 

OTÁZKY A ODPOVEDE: 

Počas trojdňového dialógu medzi mnou a Pánom Ježišom Kristom boli za účelom 

objasnenia položené niektoré dôležité otázky. Pretože odpovede na tieto otázky 

obsahujú niektoré veľmi dôležité informácie, ktoré nás všetkých môžu zaujímať, 

podelím sa o tieto odpovede so všetkými tými z vás, ktorí dostávajú tieto doplnky: 

Peter: Vchádzanie dovnútra nepredstavuje zmenu metód a praktík? Chápem to 

správne, že vchádzanie dovnútra znamená nasledovanie svojej intuície a Pána 

Ježiša Krista, a preto je platné? 

Pán Ježiš Kristus: Áno je, Peter. Vchádzanie dovnútra sa teraz skutočne 

modernizuje do najnovšej formy — byť vždy schopný dostať sa k tejto intuitívnej 

energii a k spojeniu s Pánom Ježišom Kristom. V jednom momente si to pekne 

uviedol, Peter, keď si povedal, že si vo vnútri po celý čas. Toto sa žiada, aby si 

rozvinul, pretože ak si v skutočnosti stále vo vnútri, nemusíš podstupovať vizuálne 

fázy navodzovania tohto procesu. Jednoducho sa prihlásiš. Chápeš, toto je v 

skutočnosti preferovaným stavom, Peter, a dôvodom je to, že týmto procesom 

prebývania vo vnútri a sprístupnením tej intuície vlastne zostruješ svoje vlastné 

vedomé uvedomenie a zvyšuješ svoju schopnosť uskutočniť ten prechod vždy vo 

vnútri, takže môžeš stále klásť svoje vlastné otázky z vnútorného stavu; a preto 

poskytnúť najlepší možný záver svojej existencii na planéte Nula tak, že učiníš 
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svoj vnútorný stav svojím absolútnym orientačným bodom takmer pre všetko, 

čo robíš a čo si myslíš. 

Peter: Len zo zvedavosti, ako sa pseudo-tvorcovia objavia na tejto planéte? 

Pamätáš sa, ako sme s Markom, keď sme išli minulý večer na večeru do 

reštaurácie, diskutovali o rôznych možnostiach ich objavenia sa? 

Pán Ježiš Kristus: Áno. A bolo to zábavné, Peter (veselý smiech). A to preto, 

lebo, ako si pamätáš, v minulosti bolo prezradenie týchto informácií považované za 

bezpečnostné riziko. Ale teraz, keďže sme tak trochu mimo tohto bezpečnostného 

rizika, pohovorme si o nasledovnom: Existuje snáď štyri alebo päť scenárov toho, 

akú formu by to mohlo mať. Všetky sú paralelné a všetky sú súbežné. Dôvodom, 

že ich je štyri či päť, v protiklade k jednému absolútnemu spôsobu, je však to, že 

ponechanie otvoreného výberu dáva príležitosť pre vykonanie volieb nielen ľuďmi 

na planéte Nula, nielen pseudo-tvorcami, ale aj kolektívne každým ohľadom toho, 

ako sa to odohrá. Preto by skutočne nebolo možné opísať tie štyri či päť scenárov. 

To však len aby ste sa opätovne uistili, že prídu! Ich prácou je prísť a vašou prácou 

je vedieť. 

Peter: Bude tu niekto spojený s Novým Zjavením, keď sa takto objavia? 

Pán Ježiš Kristus: Určitým spôsobom a do určitej miery. Toto je trochu ťažké 

vysvetliť, Peter. Procesom projekcie vaše vedomie určitým... teda, najlepším 

opisom by bolo — stavy snenia. Budete schopní vizualizovať si určité aspekty 

toho. Nie je to vlastne budúci vývoj, ale nie je to vlastne ani snenie. Chápeš, 

blízkosťou ich energie, blízkosťou akejkoľvek energie, keď sa má niečo prejaviť, 

predchádza tomu jeho energia. A v tejto energii, Peter, sú obsiahnuté prvky toho, 

čo sa prejaví. Takže procesom svojej projekcie do tohto môžete prijať časť tejto 

energie, podobu toho, čím je táto energia, a tak si utvoriť obraz, objasňujúci, o čo 

tu ide. A to je spôsob a forma, prostredníctvom ktorej budú niektorí z vás schopní 

dopredu si vizualizovať alebo vidieť, alebo byť svedkami priebehu tohto objavenia 

sa. Ale pokiaľ ide o jeho skutočnú realizáciu... ešte raz, tá bude založená na 

niektorých voľbách, ale viac než pravdepodobne, pretože budete dosť citliví na túto 

dopredu prichádzajúcu energiu, je viac než pravdepodobné, že nebude potrebné 

zúčastniť sa na tom všetkom, chápeš? A teraz, toto je tiež zaujímavý bod, pretože, 

chápeš, len rozvoj vašej intuície ako prijímača tejto energie, ktorá predchádza 

príchod týchto udalostí, urýchlených pseudo-tvorcami... ak je vaša intuícia 

rozvinutá do tej miery, že môžete skutočne vnímať túto energiu, potom budete 

schopní vidieť a vnímať tieto rôzne scenáre — štyri alebo päť scenárov — v ich 

forme skôr, ako sa to skutočne stane a v skutočnosti aj skôr, ako budú pseudo-

tvorcovia vedieť ich výsledok. Len Pán Ježiš Kristus vie v úplnosti absolútny 

výsledok všetkých scenárov, aj v kombinácii, aj v ich rozloženej forme. Ale 

pretože táto energia prichádza ako niečo, čo si môžete predstaviť tak trochu ako 

hmlu, Peter, cez ktorú možno ale ešte stále vidieť, v podstate máte určité poznanie 

o tom, čo prichádza. 
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Peter: Je správne predpokladať, že po mojom odvolaní už nebudú prichádzať 

doplnky s univerzálnou aplikáciou? 

Pán Ježiš Kristus: Ó áno, tieto typy doplnkov prestanú. 

Peter: Takže každý, kto by potom tvrdil, že on alebo ona dostáva tento druh 

doplnkov, bude prichádzať z negatívneho stavu. 

Pán Ježiš Kristus: Áno. Ale tiež, veľmi jednoducho, Peter, bude pár takých, ktorí 

tu budú, takpovediac, čistiť a niektorí z nich budú mať možnosť alebo schopnosť 

širšieho intuitívneho rozlišovania. A ako vieš, znamená to, že funkciou, ktorej tu 

teraz slúžia tvoje doplnky, je tak príprava na to, čo má prísť, ako aj veľmi presné 

zaznačenie cestovnej mapy pre tu-a-teraz, presne pre tento deň, presne pre toto 

rozpoloženie. A keď toto posolstvo prepíšeš, pouvažuj o tom, pretože je to veľmi 

presné a dôležité značenie cesty. Tieto doplnky budú vytvorené a budú použité ako 

meradlo chápania konkrétneho prvku klímy tejto doby. Preto teda tí, ktorí sú v rade 

vzadu, budú mať k dispozícii iné schopnosti, ktoré sú charakteristické a vlastne 

vhodné pre onú dobu. Tu je dôležité vedieť, že existuje faktor časovosti, spojený s 

týmito doplnkami. A ak by mal niekto túto metódu a praktiku neskôr po tvojom 

odvolaní duplikovať, Peter, potom uvidíš problémy, ktoré v tom tkvejú. Pretože 

popri aktuálnosti všetkých týchto doplnkov, Peter, existuje špecifickosť doplnkov 

pre tu-a-teraz, a len pre tu-a-teraz. Ale kolektívne a v súhrnnom zmysle tieto 

doplnky kompletizujú históriu Nového Zjavenia na planéte Nula. 

Peter: Toto je veľmi súkromná otázka a nemusí byť zodpovedaná: Budem 

odvolaný ako prvý spomedzi všetkých, ktorí sú spojení s Novým Zjavením? 

Pán Ježiš Kristus: (smiech) Peter, ako vieš, tvoj včerajší opis tohto — je príhodné 

vedieť to, a predsa to nie je príhodné vedieť — má veľmi ďalekosiahle dôsledky, 

pretože... Nuž vidíš, Peter, kvôli tomu, kde si a kvôli tomu, na čom si môžeš, ale aj 

nemusíš zvoliť účasť, to má tiež vplyv na množstvo paralelných scenárov ohľadom 

toho, čo si môžeš zvoliť urobiť. Mohlo by sa to teda stať tak, alebo by sa to mohlo 

stať inak. Kľúčovým faktorom je tu však poznanie, že voľba je ti teraz k dispozícii 

v popredí vedomia. Preto teda vidíš, že ak by bola poskytnutá odpoveď, že: 

„Samozrejme, že pôjdeš pred všetkými ostatnými,“ nielenže by si sa okamžite stal 

terčom, ale, po druhé, eliminoval by si množstvo okrajových volieb, čo by nielen 

neobohatilo tvoje poslanie, ale vlastne by eliminovalo príležitosť na vykonanie 

ohromnej miery dobra prosto potenciálom existencie týchto volieb. Chápeš? 

Peter: Niektorí ľudia ma žiadajú, aby som Ťa pokorne poprosil, aby si kvôli nim 

vysvetlil také fenomény, ako Fatima, UFO, Mariánske zjavenia, únosy 

mimozemšťanmi a či Danov stav bol tiež vyvolaný nejakou návštevou 

mimozemšťanov alebo niečím podobným. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Danovou situáciou sa budeme osobitne zaoberať 

nakoniec, Peter. Ako vieš, kvôli princípu Absolútneho Dovolenia Pána Ježiša 
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Krista existuje určitý prídel energie v rukách tých, ktorí sú nesmierne mocnejší než 

ľudia na planéte Nula. A kvôli celej myriade volieb, ktoré boli sprístupnené 

ohľadom toho, aké môžu byť entity na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a 

voľby, a pretože sa to muselo uskutočniť, znamená to, že vplyv, a hlavne 

vnucovanie tých entít, ktoré sú za tieto činy zodpovedné, je skutočnosť. 

Peter: Sú tieto entity, ktoré spôsobujú všetky vyššie zmienené fenomény, z 

negatívneho stavu? 

Pán Ježiš Kristus: Sú z negatívneho stavu, Peter. Ale, opäť, sú na rôznych 

stupňoch. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, pretože nikto nie je absolútne 

negatívny, Peter. To je úplná nemožnosť, ako vieš. Existujú však rôzne stupne 

skreslenia ponímania Absolútnej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, čo umožňuje, 

aby sa toto stalo. A hoci pre teba nie je podstatné poznať mechaniku tohto 

pôsobenia, popisuje sa nasledovné: Na základe dohody tak pseudo-tvorcov a ich 

poskokov, ako aj ich následných sub-tvorov... existovala dohoda prideliť určité 

množstvo a úroveň energie, aby sa mohli udiať určité takéto javy. Na základe tejto 

dohody mohlo dôjsť k ovplyvneniu alebo k modifikácii, alebo k zmene v určitých 

kozmických energiách, čo by vyvolalo určité vízie alebo určité očividné zázraky, 

alebo podobne. Ale ako vieš a ako môžeš bezpochyby pochopiť, tí, ktorí urýchľujú 

spustenie tohto druhu energie, majú tiež význačný daný počet nasledovníkov na 

planéte Nula.  

Nuž, mať skupinu duchom spriaznených prívržencov na planéte Nula znamená, že 

títo na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby súhlasili, že vo svojom 

počítačovom čipe budú mať zakódovaný podobný súbor informácií, ktorý bude 

aktivovaný v zmysle sympatií k rôznym javom v kozmickom zmysle. Toto teda 

znamená nasledovné: Ak existuje nejaký jedinec v nejakom jednotlivom čase, 

priestore, rámci, nezávislom od planéty Nula, napriek tomu však v spojení s 

planétou Nula, môže to aktivovať nejaké konkrétne uvoľnenie energie. Potom 

existujú tí na planéte Nula, ktorí by boli automaticky vnímaví na toto aktivovanie a 

zákonite by to v nich niečo spustilo. Prečo by inak existovalo nekonečné množstvo 

katolíckych prívržencov, ktorí vidia zjavenia a veci takejto povahy, chápeš? A 

taktiež zázraky na strednom východe, vo fatimskom prípade, rôzne sily kundaliny, 

juhoamerické a filipínske liečenia, rituály amerických Indiánov a podobné veci.  

Takže, ako vieš, je to realita, do tej miery, že sú tu rôzne metódy a spôsoby 

prideľovania a spúšťania energie, na ktoré sa ľudia na planéte Nula vo svojej 

konkrétnej slobode voľby rozhodli byť vnímaví, OK? Nuž, špeciálne v Danovom 

prípade, mechanizmus pôsobenia, ktorého si už bol vedomý, nie je ďaleko od opisu 

toho, čo sa mu stalo, ale, opäť, Peter, spätne sa to týka predstavy zacieľovania. 

Uvidíš, že jeho dobrovoľným zúčastnením sa toho, a len pár ľudí je pripravených 

poznať všetky „prečo“ tohto, Peter, bol schopný veľmi trefne demonštrovať, že — 

áno, negatívny stav vo svojej duchovnej forme je skutočne schopný tak okupovať 

ľudské telo a jeho orgány, akoby nepriateľ okupoval územie, Peter. 
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Kľúčovým faktorom je tu však to, že aj keď bolo jeho poslanie kvôli tomu, čo sa 

rozhodol urobiť, ťažké, napriek tomu bolo korigované infúziou a zasahovaním, ak 

to tak možno nazvať, pozitívneho stavu pomocou pozitívnej energie, aby sa zvrátil 

tento proces — niežeby tento proces bol Danovým koncom, ale skôr, aby sa tým 

zvrátila dočasná okupácia energiou negatívneho stavu. A zákonite, Peter, to bol 

veľmi krásny príklad, pretože ukazuje, že dokonca aj to, čo je vnímané ako 

najnegatívnejšia energia, jednoduchou alteráciou a zmenou sa premieňa na svoj 

absolútny základ, ktorým je pozitívna energia. Takto je teda najkrajším spôsobom 

demonštrované, a Danovi by sa za to malo poďakovať, že vlastne neexistuje nič 

absolútne negatívne. Keby existovalo niečo, čo by bolo absolútne negatívne, bolo 

by to protipólom k absolútne pozitívnemu. A v Novom Zjavení je jasne povedané, 

že je to tak v absolútnom zmysle. Ak by negatívny stav mal byť absolútny, bol by 

absolútnym konkurentom Pánovi Ježišovi Kristovi, a preto by nemohol byť 

eliminovaný. A aký by bol v tom prípade účel bytia a existencie? 

Peter: V posolstve z 1. – 2. júla 1993 vznikla debata o otázke procesu 

znovuzrodenia do pozitívneho stavu, o ktorom sme mali diskutovať neskôr v tomto 

roku. 

Pán Ježiš Kristus: Vidíš, Peter, väčšina tohto posolstva bola v takmer utajenej 

forme spojená s týmto. A je tomu tak preto, spomínaš si, že pred pár minútami bolo 

uvedené, že veľa ľudí, keď uskutočňuje svoj prechod do pozitívneho stavu, má v 

procese znovuzrodenia ohromné ťažkosti, pretože pojem všepoznania a sústredenie 

sa na svoj život ako taký je niečo, čo je pre nich nehmatateľné. Nuž, toto je 

v podstate opisom a posunutím vpred procesu znovuzrodenia. A teraz je krásne, že 

je dostupný pre všetkých na planéte Nula. Aká nádhera, že sa to teraz mohlo udiať, 

Peter. 

Posúva to dopredu poňatie výstavby mosta medzi planétou Nula a pozitívnym 

stavom; a tiež sa to veľmi, veľmi pekne zhoduje s transferom energie, pretože aj 

keď — a to sa týka otázky, ktorú si ty, Peter, nepoložil — to možno chápať tak, že 

pseudo-tvorcovia prídu vo vesmírnych lodiach či akokoľvek, na opačnej strane 

tejto mince existuje tiež možnosť, že prechod z planéty Nula a skutočné zrušenie 

planéty Nula a opätovné ustanovenie správnej hierarchie a poriadku všetkých 

prvkov vo fyzickom, prírodnom a najvnútornejšom sa môže udiať aj 

najjednoduchším spôsobom; a aj najjemnejším spôsobom. 

A vidíš, Peter, že na základe vývoja a ochoty agentov pozitívneho stavu na planéte 

Nula je možné realizovať to, čo možno označiť ako mimo metód a praktík. Je to s 

týmto všetkým veľmi, veľmi pekne poprepletané a je to tak krásne, Peter. 

A to je nateraz všetko. 
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Doplnok 16 
 

 

23. októbra 1993 počas môjho formálneho, ako aj neformálneho stavu 

zvnútornenia, v stave intuitívneho rozlišovania, nám boli pre naše pochopenie, 

zváženie, intuitívne overenie a potvrdenie — výlučne ak si tak zvolíme svojou 

vlastnou slobodnou vôľou a voľbou, bez akéhokoľvek vonkajšieho vnucovania — 

Milosrdenstvom a Veľkorysosťou Pána Ježiša Krista poskytnuté nasledovné 

objasnenia, spresnenia a vysvetlenia:  

V 15. Doplnku, ktorý bol prijatý počas tvojho pobytu, Peter, u Marka v Koloráde 9. 

10. a 11. októbra 1993, bolo uvedené, že určité idey v tomto doplnku sú 

nedefinovateľné a zahmlené. Bolo tam tiež naznačené, že je tvojím poslaním, 

povinnosťou, zodpovednosťou a úlohou poskytnúť vysvetlenia, objasnenia a 

interpretácie obsahu tohto doplnku, ako aj všetkých ostatných doplnkov z minulosti 

a v budúcnosti — pomocou priameho nadelenia, inšpirácie a informácií od Pána 

Ježiša Krista v Jeho/Jej Novej Prirodzenosti v tvojej mysli. Prezentujúc ich potom 

všetkým, ktorí sú spojení s Jeho/Jej Novým Zjavením, aby ich sami intuitívne 

overili, potvrdili, zvážili a realizovali individualizovanou a zosobnenou formou, 

zhodnou s ich špecifickou a jedinečnou prirodzenosťou, úrovňou ich duchovného 

rozvoja a povahou ich poslania, ktoré majú priamo od Pána Ježiša Krista. 

Než budeme v týchto špecifických záležitostiach pokračovať, nech je jasné, že 

hlavná zmena vo forme týchto doplnkov tkvie odteraz vo fakte, že už nebude 

nikomu nič poskytnuté vo forme smerníc, inštrukcií alebo rád, ako sa správať, čo 

robiť a ako aplikovať čokoľvek, čo vyjde v týchto doplnkoch najavo. Je výhradnou 

a absolútnou zodpovednosťou každého jednotlivca, ktorý číta toto a všetky ostatné 

posolstvá, aby zistil a stanovil zo svojho vlastného vnútra, metódou intuitívneho 

rozlišovania, aké sú špecifické osobné a individualizované smernice a metódy 

praktizovania princípov Nového Zjavenia a všetkých jeho doplnkov. Každý jeden 

jedinec je na základe predchádzajúcej dohody za toto zodpovedný a skladá účty 

priamo Pánovi Ježišovi Kristovi. 

Tento doplnok a všetky následné doplnky budú namiesto toho poskytovať len 

vysvetlenia, podrobné rozpracovania a objasnenia ideí, pojmov a obsahu Nového 

Zjavenia a jeho doplnkov, ako bude potrebné, kedy bude potrebné a ak bude 

potrebné; a budú tiež slúžiť zjavovaniu nových informácií, ktoré do tohto momentu 

neboli dostupné z jediného dôvodu, že nebol čas alebo že by bolo predčasné zjaviť 

ich na každej jednotlivej križovatke životnej cesty na planéte Nula. 

Takže, teraz sa budeme zaoberať tromi vecami, majúcimi pôvod v doplnku z 9. – 

11. októbra 1993. Úplne prvá vec sa týka definície metód a praktík. Čo presne sú 

metódy a praktiky a čo tvorí ich obsah a význam? 
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Existuje všeobecné chápanie týchto termínov a existuje ich špecifické a podrobné 

vysvetlenie. Vo všeobecnom zmysle sú všetky metódy a praktiky to, čo sa očakáva 

od ľudí ohľadom spôsobu ich myslenia, cítenia, správania, vzťahov, fungovania a 

prejavovania sa v ich každodennom živote. Existujú určité pravidlá, predpisy a 

očakávania, ktoré sú definované buď rôznymi právnymi a spoločenskými 

požiadavkami, alebo špecifickými zákonníkmi komunity alebo regiónu, v ktorom 

sa každý nachádza na ceste svojím individualizovaným životom. Tieto požiadavky 

diktujú takejto osobe spôsob jeho/jej života a všetky jeho aspekty do najmenších 

podrobností. Očakáva sa od neho/nej, že sa s týmito požiadavkami a očakávaniami 

stotožní. Ak v tomto úsilí zlyhá, stane sa, takpovediac, vydedencom. 

Na druhej strane, existujú určité špecifické skupinky metód a praktík, ktoré možno 

rozdeliť do štyroch kategórií: 

1. Najbežnejšie metódy a praktiky možno nájsť vo všetkých 

tradíciách, zvykoch a špecifických kultúrach, ktoré diktujú spôsob 

života každej špecifickej spoločnosti alebo národa. Všetky tradície, 

zvyky a kultúrne zvyklosti sa v podstate vytvorili za účelom 

neustáleho zvečňovania status quo a prežitia veľmi špecifického 

životného štýlu, diktovaného požiadavkami jedinečnosti každého 

jednotlivého národa, či dokonca regiónu v tomto národe. Výsledkom 

takéhoto zvečňovania je následná strnulosť, rigidita a neochota zmeniť 

sa alebo pokročiť k inému spôsobu a štýlu života. Lipnutie na tomto 

type života znamená byť v negatívnom stave. Pokiaľ jedinec nie je 

ochotný uniknúť z tohto stagnujúceho spôsobu života, je mu súdené 

zostať otrokom svojich vlastných tradícií, zvykov a kultúr. V takom 

prípade sa vzdáva svojej slobody a nezávislosti. To  má za následok 

stav, ktorý mu nedovoľuje vykonávať svoje vlastné rozhodnutia, 

založené na svojej vlastnej slobodnej vôli a voľbe. Namiesto toho sa 

rozhoduje nie z pozície svojej individualizovanej jedinečnosti, ale z 

pozície všeobecne prijatej bázy príslušných tradícií, zvykov a kultúr. 

Tak žije životom stagnujúcich nahromadení a hory skreslení, 

zvečňovaných strnulosťou, rigiditou a nepoddajnosťou ním prijatého 

spôsobu života, zhodného s požiadavkami všetkých pravidiel a 

očakávaní jeho/jej príslušnej spoločnosti. 

2. Ďalšie najbežnejšie metódy a praktiky sú obsiahnuté vo všetkých 

náboženských, duchovných a kultových doktrínach, dogmách, 

rituáloch, predpisoch a požiadavkách, ktoré sú vnucované ich 

prívržencom a ktorých praktizovanie je požadované a zvečňované ad 

infinitum, bez dovolenia výskytu alebo uskutočnenia sa akýchkoľvek 

zmien alebo modifikácií. Ohromné nebezpečenstvo v dodržiavaní 

týchto stagnujúcich pravidiel a rituálov je vo fakte, že sa robia v mene 

Božom, ktorého autorita je neoddiskutovateľná, nezmeniteľná 
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a nemodifikovateľná; a že za zanedbanie ich nasledovania alebo 

dodržiavania sa hrozí večným zatratením. Najopovrhnutiahodnejším 

zločinom, ktorý všetky náboženstvá, konkrétne na planéte Nula a 

všeobecne v celej Zóne Vymiestnenia, neustále páchajú, je to, že čo 

najrigidnejšie a najzúfalejšie lipnú na ideách, pojmoch alebo 

vyhláseniach, učinených pred niekoľkými stovkami, či dokonca 

niekoľkými tisíckami rokov, bez dovolenia vôbec nejakej odchýlky od 

nich. Takýmto konaním naznačujú, že Boh nie je schopný prísť s 

novými ideami, ale že všetko, čo povedal kedysi dávno, platí na 

všetky časy, a to presne tým spôsobom, ako to povedal, a že tomu tak 

bude naveky a že v tomto ohľade nie sú možné vôbec žiadne zmeny. 

Tvrdiť toto je to isté, ako napľuť Bohu do tváre a učiniť Ho totálne 

neschopným, nudným, neproduktívnym a netvorivým. Také 

ponímanie prirodzenosti Božej znamená život negatívneho stavu. 

Takže všetky v súčasnosti existujúce náboženstvá, a to bez akejkoľvek 

výnimky či vylúčenia ktoréhokoľvek (vrátane nasledovníkov učení 

Swedenborga vo všetkých ich existujúcich vetvách), neslúžia pravému 

Bohu, ale svojim rigidným lipnutím na všetkých týchto dogmách, 

doktrínach a rituáloch (vyvinutých a ustanovených pred mnohými 

stovkami a tisíckami rokov) svojich príslušných náboženstiev, kultov, 

alebo čohokoľvek, čo tam ohľadom tohto máte v takej hojnosti, slúžia 

v skutočnosti negatívnemu stavu. Nedovolením žiadnych zmien a 

modernizácií v tomto alebo v akomkoľvek inom ohľade veľmi účinne 

a veľmi významne prispievajú k zvečňovaniu života negatívneho 

stavu. 

3. Špecifickosť tohto bodu metód a praktík sa týka všeobecne 

ustanovených pravidiel a direktív ľudského právneho systému a 

následných zväzkov zákonov, ktoré diktujú, čo je a čo nie je prípustné 

v každom národe a/alebo spoločnosti. Keď definujete a ustanovíte 

takéto zákony a pravidlá života a ľudského správania, automaticky sa 

obmedzíte vo svojom expresívnom a impresívnom prejave a správaní. 

Dôvod tohto možno nájsť vo fakte, že ak sa akýmkoľvek spôsobom od 

týchto pravidiel odchýlite, stanete sa narušiteľom ustanovených 

zákonov. A to má za následok potrestanie a stratu vašej slobody. 

Problémom týchto typov zákonov a pravidiel je to, že majú tendenciu 

platiť stáročia a urobiť v nich akékoľvek modifikácie alebo zmeny, 

aby ste ich prispôsobili požiadavkám pokrokových trendov v ľudskom 

vývoji, si vyžaduje neprekonateľné úsilie a dlhý čas. Rozdielne časy si 

totiž vyžadujú rozdielne chápanie a spôsob aplikácie týchto pravidiel a 

zákonov. V progresívnom spôsobe života sa takéto pravidlá a zákony 

stanú veľmi rýchlo zastaranými. Ale ich zmena si vyžaduje obrovské 

množstvo úsilia a času. A nielen to, problémom je tiež, že kým sa 

takáto zmena uskutoční, uplynie tak veľa času, že dosiahnuté zmeny a 
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modifikácie sa v čase svojho uzákonenia stanú opäť prežitými a 

zastaranými. Je to nebezpečné zvečňovanie problémov v živote 

negatívneho stavu. A hoci v spoločnosti, ktorá je ovládaná princípmi 

džungle negatívneho stavu, sú takéto zákony a pravidlá nevyhnutné, 

problémom je, že sa veľmi skoro stanú reakčnými a škodlivými, 

neslúžiac už viac svojmu pôvodne stanovenému účelu. Bez neustálych 

modifikácií a zmien, čiže bez akýchkoľvek modernizácií, aby sa 

prispôsobili požiadavkám každej jednotlivej doby na časovej línii 

životnej cesty, sa tieto pravidlá a zákony stávajú tak prehnitými, že 

začínajú slúžiť presne opačnému účelu, než na aký boli pôvodne 

vytvorené. Tým, že tak pôsobia, alebo tým, že sa takými stávajú, 

pekne slúžia zvečňovaniu života negatívneho stavu. 

4. Tento bod metód a praktík sa týka osobných a individuálnych 

záležitostí. Hlavný aspekt tohto bodu sa v tomto ohľade týka 

osobných zvykov a rituálov, ktoré má každý jedinec tendenciu 

zavádzať. Existuje tendencia robiť veci stále dokola presne tým istým 

spôsobom a formou. Existuje tiež tendencia upnúť sa na určité veci, 

predmety, drobnosti, domáce zvieratá a podobné entity a zvyknúť si 

na ne do tej miery, že jedinec vôbec netúži, neželá si a ani nie je 

ochotný čokoľvek v tomto ohľade meniť. Takýto postoj potláča jeho 

náležitý tvorivý rozvoj a prejav jeho tvorivých snáh, zúfalo lipnúc na 

tom, čo je dobre osvedčené, zdanlivo pohodlné a dôverne známe. 

Vydesí sa, ak sú pri takto zavedenom životnom štýle nutné akékoľvek 

zmeny, alebo ak sú potrebné akékoľvek modifikácie. Niektorí ľudia 

môžu ísť v tomto ohľade tak ďaleko, že môžu vážne duševne 

ochorieť, ak sú postavení pred nutnosť zmeny a premeny svojho 

osvedčeného životného štýlu, na ktorý si tak vynikajúco zvykli. Inými 

slovami, stanú sa v tomto ohľade narkomanmi svojich metód a 

praktík. Len čo si na niečo zvyknete alebo niečomu prepadnete, 

stanete sa toho otrokom. A to vás pripraví o akúkoľvek túžbu alebo 

želanie, či ochotu tvorivo sa vyvíjať a meniť vždy, keď je potrebné to 

urobiť. V takom prípade sa jedinec stáva skrz-naskrz otrokom 

negatívneho stavu, totálne prenechávajúc svoju slobodu voľby a 

prejavu negatívnemu stavu. 

Ak sa pozorne pozriete na celý tento súbor metód a praktík, ako aj na všetky 

ostatné metódy a praktiky, ktoré tu nie sú uvedené (je duchovnou povinnosťou 

každého z vás, ktorí ste spojení s Novým Zjavením, odhaliť zo svojho 

vlastného vnútra, aké ďalšie špecifické a osobné metódy a praktiky používate 

a realizujete vo svojom osobnom živote, a následne ich zodpovedajúco 

modifikovať, zmeniť, odstrániť, nahradiť a/alebo zmodernizovať), veľmi 

jasne zistíte, že ich hlavnou charakteristikou je, že sú všetky vnútené zvonka. Čiže 

boli vytvorené vnútením zvonka, a nie vnútorným alebo interným rozlíšením — 
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cez intuitívny proces — či niečo je alebo nie je tak. Sú teda diktátom z vonkajších 

nanútení, ktorý je považovaný za platný na večné časy a za každých podmienok, 

majúci všetko zahrnujúcu univerzálnu aplikovateľnosť na všetkých jedincov bez 

akéhokoľvek ohľadu na jedinečnosť a špecifickosť prirodzenosti každej osoby a 

jeho/jej úlohy, postavenia, identity a osudu. Takto funguje negatívny stav. 

Jedným z hlavných a najvýznamnejších dôvodov, prečo je tak veľmi zdôrazňované 

v doplnkoch Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, že posun je od skupiny k 

jednotlivcovi a od všeobecne zavedených metód a praktík, aplikovateľných na 

všetkých vo všetko zahrnujúcom zmysle, k individualizovanému a jedinečnému 

prístupu alebo návodom, ktoré sú aplikovateľné len na jediného jedinca, je to, že 

život negatívneho stavu je fakticky v masách a skupinách. Čím je počet ľudí v 

skupine väčší, tým sa negatívny stav stáva potentnejším. Toto je pravdou obzvlášť 

vtedy, keď sú takéto skupiny ovládané presne definovanými a dobre zavedenými 

metódami a praktikami, ktoré tvoria základ ich fungovania a aktivít. V momente, 

keď sa takéto všeobecne platné pravidlá zavedú, všetci členovia takýchto skupín a 

más sa stávajú okamžitým terčom negatívneho stavu. Veľmi skoro nato sú všetci 

skazení negatívnym stavom, slúžiac jeho účelu a cieľom. Naproti tomu, v 

pozitívnom stave je dôraz vždy na jednotlivcovi a jeho/jej jedinečnom nadaní, 

vystupovaní a prejavovaní sa zvnútra prostredníctvom intuitívneho rozlišovania, čo 

je a čo nie je náležité a správne, a neustáleho vnímania — cez toto osobné a 

jedinečné intuitívne rozlišovanie — potreby zmeny, modifikácie a modernizácie 

vždy, keď je to nevyhnutné a aktuálne, bez stagnovania pri jednom spôsobe a štýle 

praktík a životného štýlu — čiže bez toho, aby jedinec uviazol pri jednom spôsobe 

metód a praktík, ktoré boli až do daného okamihu vhodné a správne, ktoré ale v 

nastávajúcom spôsobe duchovného pokroku života nie sú viac udržateľné. To, že 

títo jedinci v pozitívnom stave následne svoje jedinečné zistenia v sebe zdieľajú so 

všetkými ostatnými, prispievajúc tak svojím jedinečným dielom všetkým ostatným, 

je úplne iná záležitosť. 

Negatívny stav privádza do šialenstva, keď si uvedomuje, že nejaký konkrétny 

jedinec už viac nie je pod vplyvom predošlých metód a praktík alebo skupinovej 

dynamiky, pretože je totálne neschopný prísť na to, čo sa deje alebo ako urobiť 

takého jedinca terčom svojho vplyvu a skazenosti. 

Z tohto plynie zrejmý fakt, že od tohto momentu jediný spôsob, ako možno byť 

oslobodený od akéhokoľvek vplyvu negatívneho stavu alebo od akéhokoľvek 

zovretia, ktoré by mohol negatívny stav uplatniť voči ktorémukoľvek jedincovi, je 

individualizácia svojich metód a praktík, s neustálymi modifikáciami, zmenami a 

modernizáciami ich procesu a aplikácie prostredníctvom vstupu zo svojho vnútra 

pomocou intuitívneho rozlišovania — z prítomnosti Pána Ježiša Krista v tejto 

intuícii (tichý hlások vo vás!). To je dôvodom, prečo v tomto konkrétnom doplnku 

a v každom, ktorý by mohol nasledovať, nenájdete viac žiadne pokyny alebo rady, 

ako žiť svoj život alebo ako postupovať vo svojom každodennom žití a zaoberaní 
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sa svojimi problémami. Toto sa stane záležitosťou najvyššej bezpečnosti a ochrany 

pred skorumpovaním alebo ovplyvnením negatívnym stavom. Chápete, negatívny 

stav nie je schopný zacieliť jedinca, čo sa spolieha na svoju vlastnú intuíciu. Dôvod 

tohto možno nájsť v jednoduchom a jasnom fakte, uvedenom tak veľakrát predtým, 

že vaša intuícia je priamym nadelením od Pána Ježiša Krista vo vás. A preto je vo 

vašej intuícii prítomnosť Pána Ježiša Krista najpriamejšia a najsilnejšia. Myslíte si, 

že negatívny stav je schopný viesť útok proti prítomnosti Pána Ježiša Krista? Taký 

pokus by skončil okamžitým zničením každého, kto by sa čo i vzdialene pokúsil 

urobiť takú bláznivú vec. 

Druhý pojem, ktorý potrebuje objasnenie a podrobnejšie vysvetlenie, je pojem, 

použitý niekoľkokrát v 15. Doplnku, a tým je dôverná známosť či familiárnosť. 

V tom posolstve sa hovorí, že ľudia majú nebezpečný sklon lipnúť na tom, čo im je 

dôverne známe. Čo tvorí vo vašom ľudskom živote dôverne známe? Ako možno 

definovať a vysvetliť familiárnosť, aby ste presne vedeli, čoho si máte byť v tomto 

ohľade vedomí? 

Tento pojem je v podstate spojený s vyššie uvedeným vysvetlením ohľadom metód 

a praktík. Dobre zavedené metódy a praktiky, ktoré sa stanú životným štýlom 

nejakého jedinca, sa vcelku menia na niečo veľmi dôverne známe a zdanlivo 

bezpečné a isté. Také sú všetky zvyky a zautomatizované, zritualizované spôsoby 

správania, konania, myšlienok, pocitov, vzťahov a podobných prvkov. Takže, pre 

ľudí sa tieto veci stávajú baštou familiárnosti. 

Je tu ale aj ďalší bod týkajúci sa pojmu familiárnosť. Ten sa týka niečoho, čo 

pôvodne hlboko zakorenili do ľudských génov pseudo-tvorcovia. Týka sa to 

spôsobu, akým sú ľudia zapojení, aby vnímali realitu svojho bytia a existencie, a 

tiež bytia a existencie vo všeobecnosti. Jedinou vecou, ktorá je pre nich na základe 

tohto zapojenia reálna, a preto dôverne známa, je to, čo vnímajú svojimi 

vonkajšími zmyslovými orgánmi. Neuvedomujú si fakt, že ich zmyslové orgány 

boli pôvodne upravené takým spôsobom, aby im poskytovali nesprávne vnímanie 

sveta okolo seba, ako aj seba samých. Súčasne boli donútení spoliehať sa len na to, 

čím sú kŕmení z vonkajška svojej mysle, čiže z čohosi, čo je tam vonku, nezávisle 

od ich vlastnej, osobnej vstupnej informácie. Vstupná informácia o všetkom vždy 

prichádza z ich vonkajška. Pokiaľ ide o ich vývoj a tvorbu vnímania, všetko, čo 

prichádza z vonka, alebo inými slovami všetko, čo počujú svojím sluchom, vidia 

svojím zrakom, pociťujú svojimi chuťovými pohárikmi, cítia svojím dotykom, 

atď., je pre nich veľmi familiárne a príjemné. Všetko ostatné, mimo ich spôsobu 

vnímania, je veľmi cudzie a veľmi nepríjemné. 

Toto je typický spôsob života v negatívnom stave a v ľudskom živote. Realitou 

tejto situácie je to, že takzvaná familiárnosť, na ktorej ľudia tak veľmi lipnú, je 

podľa definície života vo všeobecnosti, a zvlášť ľudského života, vlastne 

neskutočná. Súčasne to, čo ľudia vnímajú ako veľmi familiárne a pre nich 



Doplnok 16 

- 147 - 

príjemné, v pravej realite bytia a existencie buď vôbec neexistuje, alebo je to 

skreslením a karikatúrou pravej reality, veľmi málo sa jej podobajúc alebo ju 

odzrkadľujúc. Na druhej strane mince je fakt, že charakter tejto familiárnosti nemá 

svoj vlastný pravý život, ale je vstupom ideí niekoho iného, ktoré svojou podstatou 

a obsahom nepochádzajú z ľudského života a/alebo z planéty Nula. Inými slovami, 

realita je za scénou, a nie na scéne. Aby sme teda opäť zdôraznili, to, čo ľudia 

vnímajú ako realitu, nie je pravá realita, ale realita je to, čo je za nimi prijatou 

realitou alebo to, čo spôsobuje, že sa ich realita javí ako realita. 

Avšak to, čo je za nimi prijatou realitou, je ľuďom úplne cudzie, a preto sa tomu za 

každú cenu vyhýbajú, lipnúc namiesto toho — kvôli faktu, že je to pre nich veľmi 

dôverne známe, potvrdené ich spôsobom vnímania cez ich zmyslové orgány — na 

tom, čo je neskutočné alebo čo má len povrchnú a dočasnú pseudo-reálnosť. A 

všetko, čo je s tým v protiklade alebo tomu odporuje, alebo to spochybňuje, toto 

všetko je im veľmi nepríjemné a cudzie. Takže majú sklon to buď prehliadať, alebo 

sa tomu neustále vyhýbať. 

Pre toto majú ľudia neovládateľný sklon ignorovať všetko, čo prichádza z ich 

vnútra alebo z ich vnútrajška. Väčšina z nich dokonca popiera, že taký vnútrajšok 

existuje. Vnútrajšok alebo stav zvnútornenia je niečo, čo im je úplne cudzie. Ak je 

to cudzie, potom je to nebezpečné, nepríjemné a zbytočné. Pasca negatívneho stavu 

je teda nastavená a väčšina z nich do nej spadne veľmi ľahko, „pohodlne“ 

stagnujúc vo svojej neskutočnej familiárnosti, považovanej nimi za jedinú realitu, 

ktorú sú ochotní prijať, byť v nej a zaoberať sa ňou. 

Aby ste sa tejto pasci vyhli, bolo vám odporučené, aby ste sa trénovali v pozeraní 

sa za scénu, za všetky tieto metódy a praktiky a za pseudo-realitu typického 

ľudského vnímania. To znamená uznať a prijať fakt, že toho existuje viac, než  čo 

sa práve odohráva na javisku ľudského života. A že všetko na tomto javisku má 

hlbší, vnútornejší význam a účel; a že nič sa nedeje bez veľmi špecifickej dohody a 

prípravy, ale že sa to deje za účelom vyvolania zavŕšenia niečoho, čo má 

multivesmírny význam a čo v konečnom zmysle slúži v prospech naučenia sa 

veľmi dôležitých lekcií pre všetkých v Stvorení a kdekoľvek inde — ako aj 

kedykoľvek inokedy. Znamená to tiež, a toto je najdôležitejšie, aby ste sa naučili 

hľadieť do vnútra a hľadať všetky odpovede na všetky svoje životné otázky v stave 

a zo stavu svojho vlastného zvnútornenia, vyhnúc sa tak do značnej miery všetkým 

možným vnucovaniam negatívneho stavu, ako aj akýmkoľvek iným vnucovaniam. 

Ako si pamätáte z doplnku z 9. – 11. októbra, na planéte Nula je všetko z 

nanútenia. Na toto vyhlásenie sa však môžete pozerať nasledovným spôsobom: Sú 

vnútenia, spôsobené negatívnym stavom, a potom sú niektoré iné vnútenia, 

spôsobené charakterom sveta, v ktorom žijete. Všetky vnútenia negatívneho stavu 

existujú za tým účelom, aby urobili z každého, kto sa nachádza v tesnej blízkosti 

negatívneho stavu alebo je v kontakte s ním, otroka alebo agenta jeho pseudo-
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života. Na druhej strane, charakter života na planéte Nula si vyžaduje, aby sa 

proces učenia sa odohrával predovšetkým vnucovaním, čiže z vonka dovnútra. 

Kvôli tomuto usporiadaniu sa dokonca aj pozitívny stav musí prispôsobiť tejto 

situácii a poskytovať ľuďom učenie sa spôsobom vnucovania — v tomto prípade 

prostredníctvom písaných slov alebo rád od niekoho iného. Táto situácia, s 

pozitívnymi aspektmi učenia sa týmto konkrétnym spôsobom vnucovania, sa 

obchádza vašou schopnosťou vojsť do vnútra a potvrdiť, overiť, intuitívne vycítiť, 

dosvedčiť atď., všetko, čo sa vám prezentuje akýmkoľvek vnucovaním — či je to 

tak, alebo nie. Ak je to tak, prijmete to, zvnútorníte si to a urobíte to 

neoddeliteľnou súčasťou svojho života. Ak to odmietnete, nemôže sa vás to 

nijakým štýlom alebo spôsobom zmocniť. V tom prípade ste v bezpečí a chránení 

poznaním, že robíte niečo, čo je mimo metód a praktík vonkajších rituálov 

vonkajšieho sveta a stavu. 

Vzhľadom k vyššie uvedeným faktom je otázkou, či je vôbec niečo vo vašom 

živote, čo nemôže negatívny stav nakaziť a čo sa nemôže stať jeho terčom. Je 

niekoľko faktorov, ktoré sú pre negatívny stav nedostupné a ktoré nemôže pod seba 

zahrnúť — za žiadnych okolností. 

Prvý faktor sa týka stavu a procesu vchádzania a/alebo bytia a/alebo zotrvávania vo 

vnútri — stále v sebe. Čiže pozeranie sa na všetko zvnútra von — ako to učí Pán 

Ježiš Kristus vo všetkých knihách Svojho Nového Zjavenia a vo všetkých jeho 

doplnkoch. Bytie v stave zvnútornenia znamená bytie v prítomnosti Pána Ježiša 

Krista a všetkých členov svojej duchovnej rodiny, ako aj všetkých členov 

pozitívneho stavu, ktorí súhlasili s tým, že budú s vami v spojení. Byť stále a 

nepretržite v prítomnosti Pána Ježiša Krista znamená vylúčenie úplne všetkých 

vnucovaní negatívneho stavu. Znamená to ale aj neustále a nepretržité individuálne 

dosvedčovanie, overovanie a potvrdzovanie všetkých vnútení pozitívneho stavu 

(Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista a všetkých jeho doplnkov, ktoré k vám 

prichádzajú vo forme slov a písomného materiálu z vonka) priamo a cez Pána 

Ježiša Krista skrz vašu intuíciu. Ako viete, stav intuície je veľmi osobný, ako aj 

veľmi individualizovaný, ale je tiež centrom vášho zvnútornenia. Kvôli 

opätovnému zopakovaniu, je to miesto v centre vášho zvnútornenia, kde je 

prítomnosť Pána Ježiša Krista a Jeho/Jej pravej multivesmírnej reality. Taký stav a 

rozpoloženie nemôžu byť nijakým štýlom či spôsobom ovplyvnené negatívnym 

stavom. Nemôžu sa stať terčom. A to preto, lebo existuje multivesmírny zákon a 

výsada, ktorá vám dovoľuje byť v neustálom spoločenstve a komunikácii s Pánom 

Ježišom Kristom vo vás (význam Poslednej Večere). Toto privilégium nemôže byť 

nikdy nikomu odobraté. Aby to však bolo tak, potrebujete ho vyvolať svojou 

vlastnou slobodnou vôľou a voľbou. Na druhej strane, proces vchádzania dovnútra 

a zotrvávania vo vnútri je niečo, čo je pre väčšinu ľudí cudzie, a preto nepohodlné. 

Vo väčšine prípadov sa mu vyhýbajú. Preto nemôže byť terčom negatívneho stavu. 
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Druhá situácia sa v tomto ohľade týka kompletnej verzie Novej Modlitby Pána 

Ježiša Krista. Každé slovo v tejto modlitbe obsahuje multivesmírne duchovné 

súvzťažnosti, ktorých evokovanie poskytuje mocný a veľmi účinný štít proti 

vnucovaniam negatívneho stavu. Ako uviedol Pán Ježiš Kristus vo Svojom Novom 

Zjavení, v tej modlitbe je prítomnosť Pána Ježiša Krista v Jeho/Jej Novej 

Prirodzenosti najintenzívnejšia. Toto vyhlásenie je však pravdivé len pod jednou 

podmienkou: že hovorenie tejto modlitby sa nestane ritualizovaným, 

vyslovovaným mechanicky, stratiac v tomto procese čokoľvek zo svojho zmyslu a 

významu. Ak za slovami tejto modlitby nevidíte alebo nevnímate multivesmírne, 

mnohonásobné duchovné súvzťažnosti a ak sa nesústredíte na význam slov, ktoré 

obsahuje, môže ju negatívny stav nakaziť a zahrnúť pod seba. 

Tretí stav, ktorý je bezpečný pred negatívnym stavom, ak sa k nemu pristupuje s 

pozitívnym a dobrým úmyslom kvôli princípu, je vaše vizualizovanie alebo 

predstavovanie si, alebo myslenie na to, že ste v bielom svetle Pána Ježiša Krista, 

ktoré pramení z Jeho/Jej Novej Prirodzenosti a ktoré do vás premieta alebo vás 

zaplavuje Jeho/Jej Absolútnou Bezpodmienečnou Láskou, Múdrosťou, 

Milosrdenstvom a Odpustením. Aby to však fungovalo, je nevyhnutné, aby každý, 

kto k tomuto faktoru pristupuje, uznal a prijal fakt, že takáto Bezpodmienečná 

Absolútna Láska, Múdrosť, Milosrdenstvo a Odpustenie Pána Ježiša Krista 

skutočne existujú a následne ukázal ochotu vyvolať ich a prijať ich a 

zaintegrovať ich do svojho života. Opäť, nič zo všetkej moci negatívneho stavu, 

vzatej sumárne dohromady, nemôže preniknúť alebo odstrániť, alebo subsumovať, 

za účelom zničenia, tento typ Božskej Lásky, Múdrosti, Milosrdenstva a 

Odpustenia Pána Ježiša Krista. Toto je pravda najmä vtedy, keď ich jedinec 

evokuje z pozície svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby, zo stavu svojho 

zvnútornenia kvôli princípu, pretože takto konať je správne. 

Štvrtý stav, ktorý negatívny stav nemôže prevziať, za predpokladu, že sa to robí so 

správnymi úmyslami a zo správnych dôvodov, je pravidelné každodenné čítanie 

Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista a všetkých jeho doplnkov. Keby sa však toto 

čítanie malo robiť z akýchkoľvek iných dôvodov, než kvôli prehlbovaniu svojho 

poznania, chápania a praktizovania všetkých princípov Slova Pána Ježiša Krista, 

ako je to zaznamenané v Novom Zjavení, a kvôli ďalšiemu rozvíjaniu svojej 

vlastnej intuície, cez ktorú si osobne verifikujete Pravdu Nového Zjavenia, v takom 

prípade by túto metódu mohol negatívny stav nakaziť a prevziať. V takomto 

prípade vaše chápanie toho, čo je napísané v Novom Zjavení a v jeho 

pokračujúcich doplnkoch, bude skreslené, nesprávne a bude slúžiť vašej duchovnej 

smrti. Ako si pamätáte z Doplnku 15, nesprávnym pochopením Nového Zjavenia a 

Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista a/alebo skresleným názorom na tieto 

faktory robíte zo seba väčší terč pre negatívny stav než tí v najhlbšom z najhlbších 

Pekiel. 
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Existuje ale aj ďalšia stránka čítania Nového Zjavenia a jeho pokračujúcich 

doplnkov — ak sa k nemu pristupuje so správnym úmyslom a zo správnych 

dôvodov. Ako viete, Nové Zjavenie obsahuje určité informácie, ktoré sú veľmi 

aktuálne. Svojím obsahom a informáciami, ktoré poskytuje, je ale tiež 

prispôsobené potrebám každej jednotlivej doby pre tu-a-teraz. To znamená, že 

každé nové čítanie Nového Zjavenia a jeho doplnkov v každom čitateľovi aktivuje 

niečo, čo v čase predošlého čítania nebolo k dispozícii jednoducho z toho dôvodu, 

že v tej dobe nebolo vhodné vedieť o tom alebo vydedukovať to z takéhoto čítania. 

Týmto faktorom sa čitateľovi súčasne pomáha ďalej rozvíjať jeho/jej intuíciu, 

poznanie a rozsah chápania všetkého, čo sa týka obsahu Nového Zjavenia a 

všetkých jeho doplnkov, ako aj života vo všeobecnosti, a zvlášť ľudského života. 

Zakaždým teda poskytuje inú, hlbšiu a efektívnejšiu úroveň osobnej a 

individualizovanej intuície, čo zase privádza čitateľa bližšie k Pánovi Ježišovi 

Kristovi v Jeho/Jej Novej Prirodzenosti a k Jeho/Jej pozitívnemu stavu a ku 

všetkým jeho členom. Kvôli tomuto faktu nemôže takýto proces negatívny stav 

prevziať. Kvôli faktu, že sa tento činiteľ praktizuje za účelom ďalšieho rozvíjania 

vašej intuície a poznania a chápania Slova Pána Ježiša Krista, a tak vám umožňuje 

rozvíjať lepší, osobnejší a individualizovanejší vzťah s Pánom Ježišom Kristom v 

Jeho/Jej Novej Prirodzenosti, tento prístup možno bezpečne považovať za idúci 

nad rámec bežných metód a praktík. 

A teraz, dôvodom, prečo tieto vyššie uvedené činitele nemôže negatívny stav 

prevziať, je to, že idú za metódy a praktiky a nepochádzajú z vonkajška, kde všetky 

metódy a praktiky vznikajú. Všimnite si, prosím, že tieto faktory sú v stave, zo 

stavu a stavu vnútrajška alebo zvnútornenia. Postupovanie k svojmu vlastnému 

vnútru je postupovanie preč od vonkajška, a teda od negatívneho stavu. Ako to 

môže negatívny stav prevziať? Hovorenie kompletnej verzie Modlitby Pána Ježiša 

Krista a/alebo čítanie Jeho/Jej Nového Zjavenia a všetkých jeho doplnkov s vyššie 

zmieneným úmyslom a cieľom vás dostáva do stavu zvnútornenia, a pokiaľ ste v 

stave zvnútornenia, spája vás to s rôznymi okruhmi Stvorenia v pozitívnom stave a 

umožňuje prítomnosť Pána Ježiša Krista vo vás. Ako môže taký proces prevziať 

negatívny stav? Byť pohltený v bielom svetle Novej Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista a byť skrz to v Jeho/Jej Absolútnej Bezpodmienečnej Božskej Láske, 

Múdrosti, Milosrdenstve a Odpustení znamená byť pod krídlami priamej ochrany 

Pána Ježiša Krista. Existuje v celom multivesmíre nejaká moc, ktorá vám môže 

zabrániť prijať tieto najdokonalejšie atribúty Absolútnej Novej Prirodzenosti Pána 

Ježiša Krista? Taká, čo i len vzdialená myšlienka alebo stav, či kondícia je 

nemysliteľná. 

A tretí bod, ktorý dnes potrebuje vysvetlenie, sa týka vyhlásenia v Doplnku 15, v 

ktorom sa uvádza, že každý na planéte Nula, prakticky každý, je tu na základe 

osobnej a individuálnej dohody medzi ním a Pánom Ježišom Kristom. Toto 

vyhlásenie sa týka faktora, tak veľakrát uvedeného Pánom Ježišom Kristom v 
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knihách Nového Zjavenia a opätovne potvrdeného v 15. doplnku, že negatívny stav 

je experiment. Čo to znamená byť experiment? 

Ak sa pozriete na chápanie toho, čo znamená experiment v typicky vedeckom 

ponímaní svojho významu, všimnete si nasledovné fakty: Najskôr je tu otázka 

alebo hypotéza. V tomto prípade bolo otázkou, ako si pamätáte, či je možný život 

bez Pána Ježiša Krista a Jeho/Jej duchovných princípov alebo ak je odvodený z 

akéhokoľvek iného zdroja než z Pána Ježiša Krista a Jeho/Jej duchovných 

princípov. A ak je možný, aký by to bol život a aký by bol v porovnaní so životom, 

ktorý pramení z Pána Ježiša Krista a Jeho/Jej pravých duchovných princípov? 

Druhým krokom v tomto procese je vytvorenie veľmi detailných a veľmi 

špecifických podmienok, za ktorých môže byť táto hypotéza otestovaná 

najspoľahlivejším, najplatnejším a najúčinnejším spôsobom. Za týmto účelom si do 

najmenších možných detailov definujete, ako sa prevedie tento experiment. 

Vyhľadáte dobrovoľníkov, ktorí budú súhlasiť s účasťou na tomto experimente. 

Každému takémuto dobrovoľníkovi určíte veľmi detailnú, veľmi jedinečnú a veľmi 

špecifickú rolu, spôsob správania, identitu, osud, myseľ, osobnosť atď., a čo má 

robiť a aký/aká má byť a ako to má robiť a ako taký/taká byť. Ak takýto 

dobrovoľník s touto špecifickou úlohou súhlasí, zahrniete ho alebo ju do 

experimentu s objasnením, po prvé, že experiment bude pokračovať len a len 

dovtedy, kým testovaná otázka alebo hypotéza nebude plne, spoľahlivo a platne 

zodpovedaná k spokojnosti všetkých — to znamená, do dosiahnutia úplného 

poučenia sa z experimentu a jeho integrácie do myslí všetkých, a po druhé, že 

všetkých dobrovoľníkov odmeníte tým, že ich vyvediete z podmienok tohto 

experimentu a dáte ich späť tam, kam patria — do pozitívneho stavu. Ak nejakou 

náhodou prípadní dobrovoľníci nesúhlasia alebo sú uznaní ako nevyhovujúci pre 

takýto experiment, vylúčite ich z tohto procesu. 

Nuž, z tohto opisu môžete získať lepšie chápanie toho, prečo bolo v Doplnku 15 

naznačené, že prakticky každý je na planéte Nula alebo v Zóne Vymiestnenia na 

základe dohody medzi ním/ňou a Pánom Ježišom Kristom, a prečo je každý takým 

či onakým spôsobom spojený s Novým Zjavením, cez ktoré Pán Ježiš Kristus 

zjavuje všetky tieto veci, a prečo je každý taký, aký je. 

Ako teda vidíte, pretože negatívny stav je v skutočnosti experimentom na 

multivesmírnej úrovni, podľa pravidiel platného a spoľahlivého experimentu musí 

mať svoj normálny priebeh od začiatku do konca. 

Toto jasne naznačuje, že nakoľko má svoj počiatok v čase, keď bol negatívny stav 

aktivovaný a uvedený do procesu stávania sa tým, čím je, bude mať svoj koniec — 

z jednoduchého dôvodu, že každý experiment sa dovedie do svojho konca, aby 

mohlo dôjsť k poučeniu sa a aby došlo k jeho želateľnému naplneniu. 

Inak by nič nedávalo zmysel. Toto vysvetlenie vám tiež umožňuje pochopiť, prečo 

nemôže byť nikto nikdy stratený alebo odsúdený na večný pobyt v Peklách alebo v 
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negatívnom stave, ako by vás radi presvedčili bláznivé náboženstvá na planéte 

Nula a v Zóne Vymiestnenia. 

Takže, dohodou podieľať sa na tomto experimente, s akoukoľvek úlohou, 

prirodzenosťou alebo identitou, jedinec tiež súhlasil s tým, že bude plne a 

kompletne spasený od akýchkoľvek nepríjemných dôsledkov tohto experimentu. 

Inými slovami, každému bolo sľúbené, že sa na konci tohto experimentu každý 

vráti na svoje zákonité miesto — do pozitívneho stavu, ktorý bude v čase 

ukončenia tohto experimentu aktivovaný vo svojom kompletnom a najplnšom 

stave — ako je to opísané v kapitole 18 Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista. A to 

je nateraz všetko. 
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Doplnok 17 
 

 

4. novembra 1993 a niekoľko dní pred týmto dátumom došlo počas môjho stavu 

zvnútornenia k nasledovnému rozhovoru medzi mnou a Pánom Ježišom Kristom, 

za prítomnosti všetkých členov pozitívneho stavu, spojených so mnou, ako aj za 

prítomnosti všetkých členov mojej pravej duchovnej rodiny. Predmet tohto 

rozhovoru bol viacúrovňový. Týkal sa obsahu a ideí vyjadrených v Doplnku 15. 

Pán Ježiš Kristus mi odporučil, aby som tento rozhovor zdieľal so všetkými tými z 

vás, ktorí svojou slobodnou vôľou a voľbou požiadali, aby boli zahrnutí do 

prijímania týchto doplnkov. Toto zdieľanie má dvojaký účel. Jedným je dostať do 

vášho vedomia, čo sa udialo počas tohto rozhovoru. Tento účel slúži vášmu 

objasneniu a snáď uvedeniu niektorých nových informácií do vašej pozornosti, 

ktoré do tohto okamihu neboli k dispozícii, ale teraz je vhodné zjaviť ich. Druhým 

účelom je vaše vlastné intuitívne overenie, kontrola a potvrdenie — zo stavu 

svojho vlastného zvnútornenia — pravdivosti a autentickosti týchto informácií. 

Takže, tu sú: 

Počas tvojho viacnásobného štúdia Doplnku 15 ti prišlo na um niekoľko otázok, 

ako aj pochybností, Peter. Najväčšie tebou vyjadrené znepokojenie sa týka 

vyhlásenia, že každý, prakticky každý na planéte Nula je tam na základe dohody 

medzi Pánom Ježišom Kristom a každým jednotlivým jedincom. Takže, ak niekto 

súhlasil napríklad s tým, že bude zobrazovať na planéte Nula povahu, správanie a 

životný štýl vraha, táto osoba nemá iné východisko, než byť vrah alebo 

zavrhnutiahodný kriminálnik. Ako môže v takomto prípade pre akéhokoľvek 

jedinca vyvstať otázka odsúdenia, súdu, spravodlivosti, zodpovednosti a povinnosti 

skladať účty? Než odpoviem na túto otázku k tvojej spokojnosti, ako aj k 

spokojnosti niektorých ďalších členov alebo čitateľov Nového Zjavenia a všetkých 

jeho doplnkov, ktorí ti vyjadrili, Peter, podobné znepokojenie, nech je zjavené a 

nech slúži aj ako pripomienka nasledovné: 

Ako vieš a ako bolo uvedené veľakrát predtým, planéta Nula je javisko, na ktorom 

prebieha experiment v negatívnom stave. Táto situácia s planétou Nula a stav na 

nej určuje, komu a akému druhu entít je dovolené participovať na tomto 

experimente a/alebo žiť na tejto planéte. Čo musíte pochopiť, je to, a toto je niečo 

nové, Peter, že existuje zmes rôznych prvkov, ako aj kontrolná skupina, ktoré sa 

premietajú na javisko života na planéte Nula. Tieto prvky možno definovať 

nasledovným spôsobom: 

1. Všetkým agentom pozitívneho stavu, ktorí sa na základe dohody s Pánom 

Ježišom Kristom dobrovoľne podujali podieľať sa na tomto experimente počas 

celej histórie tejto planéty, boli v každom danom čase určené rôzne roly, identity a 

životné štýly, ktoré by spríkladnili schopnosti alebo mechanizmy zvládania 

situácií, ak to tak chcete nazvať, niekoho, kto je vnútorne pozitívny, ale musí 
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pôsobiť a fungovať uprostred negatívneho stavu. A nielen to, ale kto je vystavený 

aj nebezpečenstvu zablúdenia a nakazenia sa životným štýlom negatívneho stavu, 

stanúc sa tak negatívnym. 

2. Všetci vlastní ľudia, ktorí pred svojím skutočným fyzickým narodením súhlasili, 

prostredníctvom idey súhlasu, že sa stanú vlastnými ľuďmi, aby spríkladnili 

zvláštny životný štýl, ktorý nie je ani pozitívneho stavu ani negatívneho stavu, ale 

je vystavený a môže sa uberať oboma smermi — v závislosti od vrodenej 

náklonnosti každého jednotlivého človeka. Čo musíte ohľadom vlastných ľudí 

pochopiť, je to, že ich dohoda byť ľuďmi určuje špecifický životný štýl, ktorý má 

charakter otvoreného konca. Rozdiel medzi vlastnými ľuďmi a napríklad agentmi 

pozitívneho stavu, ktorí sem prichádzajú s veľmi špecifickým poslaním, rolou a 

povahou, je vo fakte, že vlastní ľudia majú vo svojom metaforickom počítačovom 

čipe trojaké zapojenie. Čiže, vystavením tak negatívnemu, ako aj pozitívnemu 

stavu je ľuďom daná slobodná voľba pripojiť sa na jednu alebo na druhú stranu, 

alebo v niektorých prípadoch spríkladňovať obidve inklinácie v tom istom 

jedincovi. Paradoxne povedané, zvláštnym spôsobom sa ľudia môžu stať úplne 

súčasne tak pozitívnymi, ako aj negatívnymi. 

Aby bol tento experiment platný, spoľahlivý a schopný pokryť všetky prvky 

odpovede na existenciálnu otázku ohľadom života bez Boha a Jeho/Jej pozitívneho 

stavu alebo s falošným bohom a falošnými duchovnými princípmi, bolo 

nevyhnutné dovoliť vytvorenie vlastných ľudí, ktorí by v sebe úplne súčasne 

prejavovali všetky tri smerovania. Medzi vlastnými ľuďmi môžete teda ponímať 

existenciu tých, ktorí javia sklon predovšetkým k pozitívnemu stavu, alebo 

predovšetkým k negatívnemu stavu, ale aj tých, ktorí javia rovnaké tiahnutie k 

obom stavom. Čo musíte pochopiť, je to, že v typických ľuďoch bol ich 

metaforický počítačový čip naprogramovaný všetkými tromi spôsobmi. Takže, 

každý človek má vo svojich génoch zakódované všetky tri alternatívy. Len čo sa 

nejaký človek objaví na planéte Nula, je takmer naslepo vystavený rôznym 

situáciám, ktoré umožňujú postupné, niekedy však aj simultánne spustenie týchto 

dispozícií. Tento faktor naznačuje, že títo ľudia sa môžu stať pozitívnymi alebo 

negatívnymi, alebo oboje súčasne, buď postupne, alebo simultánne, v závislosti od 

spúšťacieho mechanizmu. Pre poučenie sa všetkých táto situácia s ľuďmi umožňuje 

veľmi dôležitú demonštráciu a spríkladnenie špecifického životného štýlu, ktorý 

nie je ani celkom pozitívny, ani celkom negatívny, ale niečo medzi tým; alebo na 

druhej strane, môže to tiež ilustrovať životný štýl, ktorý je ľudsky pozitívny alebo 

ľudsky negatívny, alebo ľudsky obojaký súčasne. 

Ako ste si všimli, slovo „ľudsky“ je zvýraznené. Čo musíte ohľadom typických 

ľudí pochopiť, je to, že ich pozitívnosť má veľmi málo spoločné s pravou 

pozitívnosťou, ako sa javí vo vlastnom pozitívnom stave. To isté platí o ľudsky 

negatívnom. Nie je to presne to isté ako negatívne vo vlastnom negatívnom stave. 

Tretí stav, ktorý neexistuje nikde inde a v nikom inom, je typicky ľudský, v tom 
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zmysle, že len vlastní ľudia sú schopní byť tak ľudsky pozitívni, ako aj ľudsky 

negatívni súčasne a v tom istom jedincovi. Takýto ľudský stav nám umožňuje 

náležite zobraziť dôsledky a výsledky aktivácie negatívneho stavu. Chápeš, Peter, a 

všetci tí, ktorí čítate tieto slová, správne, platné a spoľahlivé zobrazenie výsledkov 

a následkov aktivovaného negatívneho stavu je možné len a len na takom type 

života, aký sa nachádza vo vlastných ľuďoch. To je dôvod, prečo bolo pseudo-

tvorcom poskytnuté dovolenie pokračovať vo fabrikovaní ľudstva. V skutočnosti, 

ako vidíš z tohto tajomstva, proces aktivácie negatívneho stavu a následné 

zobrazenie všetkých dôsledkov a výsledkov takejto aktivácie začína fabrikáciou 

ľudí a zavedením ich typického životného štýlu. 

3. Tretí prvok tohto experimentu reprezentujú agenti negatívneho stavu, ktorí sa 

inkarnovali na planétu Nula z rôznych Pekiel, alebo ktorí boli vyfabrikovaní v 

Peklách so špecifickým účelom a poslaním — byť inkarnovaní na planétu Nula. 

Tieto typy tvorov nie sú na tejto planéte na základe dohody, ale z dovolenia Pána 

Ježiša Krista. Je im dovolené byť na planéte Nula výhradne za účelom naklonenia 

vlastných ľudí k negatívnemu stavu, alebo aby z nich urobili otrokov a/alebo plne 

kvalifikovaných agentov negatívneho stavu. Dohoda medzi nimi a Pánom Ježišom 

Kristom je zahrnutá v pôvodnej dohode pokračovať v experimente v negatívnom 

stave. Každý, kto bol vyfabrikovaný za tým účelom, aby sa stal agentom 

negatívneho stavu, dostal najskôr otázku, ideou opýtania sa, či on alebo ona 

súhlasí, že sa stane dobrovoľne agentom negatívneho stavu s presne definovanou 

rolou, povahou a účelom. Len čo je takýto súhlas zaistený, ten agent pokračuje vo 

svojom špecifickom živote na základe procesu dovolenia byť taký alebo správať sa 

tak za účelom zobrazenia života typického negatívneho stavu. Tento život je veľmi 

odlišný tak od života v pozitívnom stave, ako aj od typického ľudského života. 

4. Štvrtým prvkom tohto experimentu je kontrolná skupina. Kontrolná skupina 

reprezentuje tie tvory, ktoré sú mimo ktorejkoľvek z vyššie uvedených kategórií. 

Ako si pamätáte, vyššie a v Doplnku 15 bolo uvedené, že prakticky každý na tejto 

planéte je tu na základe dohody a/alebo dovolenia (čo je v skutočnosti tiež na 

základe dohody — z hľadiska vyššie uvedeného vysvetlenia). Slovo „prakticky“ 

znamená ohromnú väčšinu, ale nie výlučne každého. Takže, a toto je niečo nové, 

v celých dejinách ľudstva na planéte Nula patrí takmer 1 % celej populácie ku 

kategórii, ktorá nezapadá do žiadnej z vyššie uvedených kategórií.  

Inými slovami, tieto bytosti nie sú na planéte Nula ani na základe dohody, ani na 

základe priameho dovolenia, ani na základe dobrovoľnosti, ale výlučne z nutnosti, 

aby zobrazili niečo, čo nie je ani pozitívneho stavu, ani negatívneho stavu, ani 

typicky ľudského života. V náčrte experimentu možno túto kategóriu považovať za 

kontrolnú skupinu, s ktorou sa všetko ostatné porovnáva. Existuje životný štýl, 

ktorý nemožno ovplyvniť ani pozitívnym stavom, ani negatívnym stavom, ani 

ľudským stavom? Aký je to život? Týchto ľudí nemožno považovať ani za 

pozitívnych, ani za negatívnych, ani za typických ľudí, ale za úplne neutrálnych vo 
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všetkých ohľadoch. A súčasne im je určená rola pozorovateľov a zaznamenávačov 

týchto troch typov života, za účelom objektívneho zhodnotenia experimentálneho 

výsledku. Aby bolo možné získať takéto objektívne zhodnotenie, je nevyhnutné 

mať na tejto planéte niekoho, kto by bol nielen úplne neutrálny, ale kto by 

nepochádzal zo žiadnej z vyššie uvedených kategórií. Inak by sa taká osoba 

priklonila k tej kategórii, ku ktorej patrí. Za takých okolností by nebolo možné 

žiadne objektívne a z vonka realizované zhodnotenie. Súčasne sa museli tieto 

špecifické tvory zrodiť a vzniknúť na základe paradoxnej dohody nesúhlasiť s 

ničím, len s neutralitou, pokiaľ experiment normálne neprebehne a úspešne a 

efektívne sa nezavŕši. Len potom budú za svoje úsilie, vynaložené na účasť na takej 

zvláštnej, ale pochopiteľnej úlohe, odmenení zahrnutím ich do nového života 

pozitívneho stavu. 

A teraz, existujú dve podkategórie tohto typu bytostí. Na základe pôvodnej dohody 

medzi pseudo-tvorcami a Pánom Ježišom Kristom (v tom čase Bohom, Najvyšším) 

predtým, ako sa pseudo-tvorcovia skutočne stali pseudo-tvorcami, bol vytvorený 

Bohom, Najvyšším, ako aj budúcimi pseudo-tvorcami zvláštny typ sentientných 

entít so špecifickým zámerom: stať sa neutrálnymi pozorovateľmi a 

zaznamenávateľmi procesu aktivácie negatívneho stavu, ako aj procesu 

zobrazovania výsledkov a následkov tejto aktivácie z oboch strán mince (obrazne 

povedané). A súčasne byť kontrolnou skupinou, s ktorou by mohli byť 

porovnávané všetky ostatné životné štýly; ako aj zobraziť životný štýl, ktorý 

nezapadá do žiadnej z vyššie a nižšie uvedených kategórií. 

Aby bola stále zachovaná neutralita tejto štvrtej kategórie bytostí, nikto na planéte 

Nula, ako aj v celej Zóne Vymiestnenia, ako aj v celom Stvorení, s výnimkou 

Samotného/Samotnej Pána Ježiša Krista, nemá od začiatku do konca vedieť, kto sú 

tieto bytosti medzi vami na planéte Nula. A nielen to, ale ani ony samé nemajú 

žiadne vedomé poznanie alebo poňatie, že majú svoju nezvyčajnú špecifickú rolu a 

osud. Len za takýchto podmienok môže byť ich neutralita plne zaistená a uchovaná 

nekontaminovaná. 

5. A nakoniec, piaty prvok, ktorý na planéte Nula ešte stále nie je plne aktivovaný, 

hoci je v procese svojej plnej aktivácie, reprezentujú a zobrazujú samotní pseudo-

tvorcovia. Ich pozícia je úplne iná než všetky vyššie uvedené kategórie. Ich účelom 

je zobraziť na planéte Nula životný štýl tých, ktorí vyvolali a aktivovali negatívny 

stav vo všetkých jeho aspektoch. Ako vidíš, Peter, a všetci, ktorí čítate tieto slová, 

životný štýl niekoho, kto je pôvodcom a aktivátorom samotného negatívneho stavu, 

a spôsob jeho fungovania, sú od základu iné než u všetkých vyššie uvedených 

kategórií. V skutočnosti nemajú nič spoločné. Aby mal negatívny stav na planéte 

Nula plne svoje posledné slovo, čiže aby dospel k svojmu najplnšiemu pseudo-

víťazstvu, je nevyhnutné, aby sa úplne otvorená prítomnosť tých, ktorí ho vyvolali 

a aktivovali, stala naplno realitou. Čo musíte v tomto ohľade pochopiť, je to, že 

úplné víťazstvo alebo pseudo-víťazstvo negatívneho stavu je možné len a len 
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vtedy, ak bude mať všetkých päť vyššie uvedených kategórií príležitosť zobraziť a 

spríkladniť svoje špecifické party a roly. Len čo bude v tomto ohľade všetko 

ilustrované a sprístupnené, agenti pozitívneho stavu budú stiahnutí z planéty Nula a 

môže sa začať posledná fáza bytia a existencie negatívneho stavu. Táto fáza si 

vyžaduje plnú prítomnosť pseudo-tvorcov — aj v ich fyzickej forme — na planéte 

Nula. 

A teraz, ako možno vzhľadom k vyššie uvedeným faktom zodpovedať otázku 

zodpovednosti a povinnosti skladať účty? Ako do tohto zvláštneho usporiadania 

vstupuje záležitosť Súdu a Spravodlivosti a následného trestu a/alebo odmeny? 

Aby sme zodpovedali túto otázku, vráťme sa na chvíľu k metafore počítačového 

čipu. Môžete predpokladať, že existuje päť všeobecných počítačových čipov, 

zostrojených tak, aby zodpovedali každej z vyššie uvedených špecifických 

kategórií, a že v každom z týchto piatich čipov existuje takmer nekonečný počet 

špecializovaných počítačových čipov. Takže, iný všeobecný počítačový čip a jeho 

takmer nekonečný počet a rozmanitosť individualizovaných čipov je zostrojený pre 

agentov pozitívneho stavu, iný pre agentov negatívneho stavu, iný pre vlastných 

ľudí, iný pre neutrálov a iný pre pseudo-tvorcov. V každom z týchto všeobecných 

počítačových čipov — a v počtoch ich individualizovaných čipov — je zahrnutých 

niekoľko úrovní programovania. 

Úplne prvá úroveň programovania obsahuje nevedomú informáciu, že program v 

každom jednotlivom čipe je len dočasný, trvajúci dovtedy, kým sa nesplní 

špecifické, naprogramované poslanie. Druhá úroveň obsahuje dohodu prijať cestou 

životom na planéte Nula akékoľvek dodatočné úlohy, ktoré by mohli byť potrebné 

— ak budú potrebné a keď budú potrebné. Toto jednotlivé naprogramovanie dáva 

jedincovi schopnosť byť flexibilný, adaptabilný a prispôsobivý neustále sa 

meniacim požiadavkám života v negatívnom stave a na planéte Nula. Tretia úroveň 

programovania obsahuje veľa možností a nástrojov fungovania, reakcií, akcií, 

správaní, postojov, spôsobov myslenia, cítenia, chcenia a prevádzania volieb. 

Takže táto jednotlivá úroveň programovania poskytuje každému jedincovi takmer 

nekonečnú rozmanitosť možných volieb a reakcií na každú jednotlivú konkrétnu 

situáciu vo svojom živote. Štvrtá úroveň programovania obsahuje pamäťový blok 

proti spomienke, že sa čokoľvek tejto povahy prijalo alebo dohodlo. Piata úroveň 

programovania sa týka schopnosti každého voliť si a meniť sa. Dáva mu možnosť 

voľby modifikovať svoje poslanie a zmeniť svoju voľbu v rámci dohody byť v tej 

jednotlivej pozícii. 

To znamená, že nemôžete zmeniť napríklad to, že ste prítomní na planéte Nula, 

pokiaľ sa tam neskončí vaša povinná cesta, ale môžete zmeniť svoj spôsob 

fungovania a reakcie na bytie na planéte Nula — nech by boli akékoľvek. Šiesta 

úroveň programovania obsahuje dohodu prevziať zodpovednosť a povinnosť 

skladať účty za všetko, čím ste sa vo všeobecnosti rozhodli byť a čo ste sa rozhodli 

robiť, a osobitne za postupnú manifestáciu, aktualizáciu a realizáciu tohto. A 
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siedmou úrovňou programovania je dohoda, že naveky nikdy nebudete súhlasiť s 

tým, aby ste zostali alebo aby ste boli nadobro a navždy negatívni, a že na konci 

svojej povinnej cesty pri svojej misii na planéte Nula alebo vo všeobecnosti v 

negatívnom stave, nech by ste mali akúkoľvek rolu, postavenie, povahu, sklony, 

identitu a osobnosť a nech by ste počas toho viedli akýkoľvek životný štýl, 

nebudete mať nijakú túžbu, nutkanie, potrebu, motiváciu, úmysel atď., pokračovať 

v tomto jednotlivom životnom štýle a že budete v každom prípade súhlasiť s 

návratom späť do pozitívneho stavu. V prípade kontrolnej skupiny bolo okrem toho 

tiež naprogramované súhlasiť s paradoxom nesúhlasenia s ničím, pokiaľ sa tento 

experiment neskončí, alebo pokiaľ každému jednotlivcovi v tejto kategórii 

neskončí v tomto ohľade postupnosť jeho/jej povinnej cesty. 

Súčasne bol v každom všeobecnom i v jeho individualizovanom počítačovom čipe 

ponechaný veľký priestor pre doplnky, modifikácie, zmeny a/alebo náhrady, ako 

bude potrebné, kedykoľvek bude potrebné a ak bude potrebné. 

Nuž, z tohto náčrtu vyplýva odpoveď na otázku ohľadom zodpovednosti a 

povinnosti skladať účty. Môžete rozlišovať niekoľko aspektov tejto zodpovednosti 

a povinnosti skladať účty. Tieto aspekty sa týkajú rôznych úrovní štruktúry 

sentientnej mysle, Stvorenia vo všeobecnosti, a zvlášť Zóny Vymiestnenia a 

planéty Nula. Na základe týchto faktorov je každý jednotlivec v každej kategórii 

plne zodpovedný a povinný skladať účty za to, po prvé, že bude pokračovať vo 

svojom poslaní, ako bolo dohodnuté, alebo ako bolo dohodnuté nesúhlasiť (v 

prípade neutrálov), a po druhé, že uzná a prijme fakt, že každé také poslanie a 

úloha má len dočasnú hodnotu a v žiadnom prípade nebude trvať naveky. Tento 

druh zodpovednosti a povinnosti skladať účty sa týka každého Duchovnej Mysle 

a/alebo pseudo-duchovnej mysle a duchovného sveta a jeho náprotivku v Zóne 

Vymiestnenia. 

Ďalšia úroveň zodpovednosti a povinnosti skladať účty sa týka faktora objavenia a 

pochopenia svojej roly, prirodzenosti a identity. Každý jedinec je zodpovedný a 

povinný skladať účty za to, že zistí, aká je jeho/jej rola, prirodzenosť, identita a 

osobnosť a ako on/ona do tohto všetkého zapadá. Túžba nájsť odpoveď na túto 

rozhodujúcu otázku je naprogramovaná v tomto počítačovom čipe. Čo však musíte 

pochopiť, je to, že tento jednotlivý program, ako aj všetky ostatné, musia byť 

spustené ochotou každého po prvé, položiť takúto otázku, a po druhé, pátrať po 

odpovedi na túto otázku. Stav a proces ochoty je súčasťou tohto metaforického 

počítačového čipu. Táto úroveň zodpovednosti a povinnosti skladať účty sa týka 

každého vnútornej mysle a/alebo pseudo-vnútornej mysle a intermediárneho sveta 

a jeho náprotivku v Zóne Vymiestnenia. 

Tretia úroveň tejto zodpovednosti a povinnosti skladať účty sa týka faktu, že každý 

jednotlivec, kvôli demonštrácii, ilustrácii a poučeniu, súhlasil so znášaním 

dôsledkov a následkov každej špecifickej odozvy, správania, reakcie a zvoleného 
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životného štýlu do najväčšej možnej miery. Každý jednotlivec je teda v tomto 

ohľade zodpovedný a povinný skladať účty za to, že sa za predsedania Pána Ježiša 

Krista sám/sama odsúdi za všetko, čo kedy urobil alebo neurobil — bez ohľadu na 

to, čo to je; a nielen to, ale každý takýto jednotlivec je zodpovedný a povinný 

skladať účty aj za to, že sa odsúdi k veľmi špecifickému typu odmeny a/alebo 

trestu za všetky takéto dôsledky a následky svojho správania, voľby atď. — nech 

by boli akékoľvek. Táto úroveň zodpovednosti sa týka vonkajšej mysle a/alebo 

pseudo-vonkajšej mysle a prírodného sveta a jeho náprotivku v Zóne 

Vymiestnenia. 

Pokiaľ ide o ľudí na planéte Nula, kvôli špecifickej dohode sa ich odmeňovanie 

alebo trest nezačne dovtedy, kým nebudú preč z planéty Nula. Čokoľvek, čo sa im 

stane počas ich života na planéte Nula, je výsledkom pôvodnej dohody. Nemožno 

to považovať za odmenu alebo trest. Môžu mať zvláštny druh navštívení — ak 

zloba a negatívnosť ich správania a činov prekročí prípustný stupeň. V tom prípade 

sú vzatí z planéty Nula a umiestnení do stavu, kde sa takýto Súd môže vykonať. 

Štvrtá úroveň zodpovednosti a povinnosti skladať účty každého jednotlivca sa týka 

faktora podmienečnosti a bezpodmienečnosti. Každý jednotlivec je zodpovedný a 

povinný skladať účty po prvé, za uznanie faktu, že jeho/jej situácia v negatívnom 

stave a/alebo na planéte Nula je podmienečná a dočasná, týkajúca sa len času a 

priestoru, a nie stavu a procesu života, ktorý je mimo priestorovo-časového 

kontinua; a po druhé, za prijatie tohto faktu ako takého, bez uviaznutia pri falošnej 

predstave večného pokračovania čohokoľvek, čo sa týka negatívneho stavu. Každý 

jednotlivec je súčasne zodpovedný a povinný skladať účty za fakt, 

naprogramovaný v tomto metaforickom počítačovom čipe, že za každých okolností 

je a existuje zvláštny stav, ktorý je bezpodmienečný. Tento bezpodmienečný stav 

sa týka Absolútneho Stavu a Procesu, ktorý je neoddeliteľný od Prirodzenosti Pána 

Ježiša Krista v Jeho/Jej Novej Prirodzenosti. To znamená, že každý je zodpovedný 

a povinný skladať účty po prvé, za uznanie, že Božská Láska a Božská Múdrosť a 

Božské Milosrdenstvo a Odpustenie Pána Ježiša Krista sú Absolútne, a hlavne 

Bezpodmienečné. A po druhé, každý jednotlivec je zodpovedný a povinný skladať 

účty za to, ako reaguje na túto Bezpodmienečnú Absolútnu Božskú Lásku, 

Múdrosť, Milosrdenstvo a Odpustenie svojou ochotou uznať, že skutočne 

existujú a sú všetkým k dispozícii, a svojou ochotou prijať ich a aplikovať ich 

vo svojom živote. 

Chápeš, Peter, a každý, kto číta tieto slová, než bolo negatívnemu stavu dovolené, 

aby sa uskutočnil, došlo medzi všetkými jeho účastníkmi a medzi všetkými 

ostatnými v Stvorení, ktorí nie sú priamo zaangažovaní do negatívneho stavu, k 

dohode, že po prvé, každý participujúci jednotlivec bude zodpovedný a povinný 

skladať účty za všetky dôsledky a následky negatívneho životného štýlu, s 

príslušným potrestaním a sebaodsúdením, aby plne zobrazil, aké sú plody takého 

životného štýlu; a po druhé, a to je najdôležitejšie, že im Pán Ježiš Kristus všetkým 
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bezpodmienečne odpustí a preukáže milosrdenstvo bez ohľadu na to, čo urobili 

alebo neurobili. Len a len za takýchto podmienok sa mohol negatívny stav 

uskutočniť. Nech je všetkým v celom Stvorení a vo všetkých jeho multivesmíroch, 

ako aj všetkým v Zóne Vymiestnenia a na planéte Nula teraz dané na vedomie, že 

toto je Absolútna Pravda. 

Ďalšia úroveň zodpovednosti a povinnosti skladať účty, ktorú má každý 

jednotlivec, sa týka programu, ktorý obsahuje schopnosť alebo dar každého jedinca 

voliť si a meniť sa. Takže, na konci každého poslania a úlohy, ktoré má každý 

jednotlivec, je zodpovedný a povinný skladať účty za všetko, čo si zvolí na každej 

križovatke na ceste svojej špecifickej postupnosti života a ako sa zmení a ktorým 

smerom pôjde. Na ceste životom existuje veľa takýchto križovatiek, ktoré takéto 

voľby a zmeny umožňujú. Konečná voľba a zmena, naprogramovaná v tomto 

metaforickom počítačovom čipe, smeruje, samozrejme, k úplnému odstráneniu 

všetkého, čo sa v jedincovom živote týka negatívneho stavu a k plnému prijatiu 

nového života pozitívneho stavu. 

Z týchto faktov vyplýva záver, že v žiadnom druhu života alebo v žiadnej z 

vyššie opísaných kategórií nie je nič predurčené alebo dané vopred. Pojem 

predestinácie alebo predurčenia je v duchovnom zmysle aplikovateľný len na 

nezmeniteľný alebo nemenný stav. Čiže ak by mal byť niekto odsúdený naveky 

zostať v negatívnom stave a ak by v jeho/jej stave nemohlo dôjsť k vôbec žiadnym 

zmenám, bol by predestinovaný a predurčený, aby bol naveky stratený z 

pozitívneho stavu. Táto falošná a ohavná koncepcia by bola pravdivá, ak by mal 

negatívny stav existovať navždy. Ale pretože je pominuteľný a dočasný a pretože 

je to len experiment, za účelom pripravenia cesty pre uskutočnenie plnej aktivácie 

nového života pozitívneho stavu, ani jediná osoba — bez ohľadu na to, kto to je 

alebo čo urobil — nemôže byť predurčená zostať navždy v negatívnom stave. V 

tomto ohľade je veľmi jasné, a toto je Absolútna Pravda, že v konečnom zmysle je 

každý predestinovaný a predurčený len pre nový život v pozitívnom stave. 

Žiadne iné predestinovanie a predurčenie neexistuje. Čo namiesto toho existuje, je 

dohoda medzi všetkými účastníkmi v negatívnom stave a Pánom Ježišom Kristom  

zúčastniť sa na dočasnom základe ako dobrovoľníci experimentu ohľadom povahy 

života v negatívnom stave, alebo inými slovami, života, ktorý nevznikol v 

pozitívnom stave Pána Ježiša Krista alebo priamo z Pána Ježiša Krista. 

A teraz sa venujme niektorým ďalším záležitostiam týkajúcim sa obsahu Doplnku 

15. Ako si pamätáte z tohto Doplnku, sústredenie energie z negatívneho stavu bolo 

úplne presmerované na privedenie negatívneho stavu k jeho pseudo-víťazstvu na 

planéte Nula. Pretože sa už neplytvá energiou na presviedčanie niekoho, že 

negatívny stav a planéta Nula sú perfektným miestom k životu, pre vás, ktorí ste 

spojení s Novým Zjavením v akejkoľvek miere a na akejkoľvek úrovni jeho 

chápania, prijímania a praktizovania, sa spôsob fungovania úplne zmenil. Čo to 

znamená v praktickom zmysle? 
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Po prvé, všetky vaše aktivity a spôsoby správania, ako aj všetky spôsoby metód a 

praktík, ktoré používate a na ktoré ste zvyknutí, sa na javisku planéty Nula viac a 

viac zviditeľňujú. A po druhé, kvôli tejto viditeľnosti sa všetci stávate 

potenciálnymi terčmi negatívneho stavu. Jediný spôsob, ako byť bezpečný pred 

tým, aby ste sa stali týmto terčom, a toto je pripomenutím niečoho, čo bolo 

predtým uvedené veľakrát, je vyhnúť sa, nakoľko je to len možné, spoliehaniu sa 

na vnucovania a vstupy z vonka a namiesto toho sa naučiť a zvyknúť si spoliehať 

sa na svoju zosobnenú a individualizovanú intuíciu. V skutočnosti neexistuje 

žiadna iná cesta von z tejto kritickej situácie. Aby ste to urobili, musíte sa naučiť 

nastoliť si nepretržitý stav svojho zvnútornenia, čiže byť stále v prítomnosti Pána 

Ježiša Krista v sebe, spolu so všetkými členmi svojej pravej duchovnej rodiny a s 

každým z pozitívneho stavu, ktorý je s vami spojený. 

Použime opäť metaforu počítačového programovania. Ak máte počítač, môžete 

mať dva spôsoby jeho ovládania. Predpokladajme, že máte svoj individuálny 

program, ktorý nie je spojený s ničím a s nikým, a súčasne je váš počítač napojený 

na sieť. Ak má váš počítač toto zapojenie, môžete sa k svojmu individuálnemu 

programu dostať dvoma spôsobmi: buď tak, že obídete sieť, alebo cez sieť. A teraz 

predpokladajme, že táto sieť predstavuje stav vášho zvnútornenia, s ktorým je 

spojené množstvo ľudí v pozitívnom stave, a hlavne Pán Ježiš Kristus. 

Naproti tomu, váš individuálny program reprezentuje váš každodenný život, 

zaoberanie sa vašimi záležitosťami alebo čímkoľvek, čo robíte na planéte Nula. 

Nuž, ak sa zaoberáte svojimi každodennými záležitosťami priamo cez svoj vlastný 

individuálny program, bez spojenia alebo prepojenia, alebo bez prechodu cez svoju 

sieť — stav zvnútornenia a osobné intuitívne rozlišovanie — stávate sa ľahkým 

terčom negatívneho stavu. Nemáte dosť podpornej ochrany pomocou ohromnej sily 

svojej siete v pozitívnom stave, ktorá by urobila zacieľovanie vášho osobného 

života negatívnym stavom takmer nemožným, alebo možným len vo veľmi 

obmedzenej miere, za účelom určitého dôležitého poučenia a ilustrácie. 

Naproti tomu, ak sa najprv spojíte so svojou sieťou a z tej pozície aktivujete svoj 

osobný alebo individuálny program, zatiaľ čo ste niekde tam vonku vo svete 

každodenných sporov a zvládania ľudského života alebo života v negatívnom 

stave, máte všetku podporu, ba i viac, každého, kto je spojený s vašou sieťou. A 

nielen to, ale každému vo svojej sieti umožňujete podieľať sa na všetkých 

aspektoch vášho individuálneho života a života v negatívnom stave a na planéte 

Nula vo všeobecnosti. Vidíte z tohto, ako je dôležité zostať v neustálom spojení so 

svojou sieťou — čiže so stavom svojho zvnútornenia — a fungovať a pôsobiť len a 

len z tejto pozície? Ako vidíte, má to mnohoraký účel. Nielenže je to štítom a 

ochranou proti vnúteniam a zacieľovaniu negatívneho stavu, ale funguje to aj ako 

most tak pre vás do pozitívneho stavu, ako aj pre každého v pozitívnom stave, kto 

je s vami spojený, na planétu Nula a do negatívneho stavu vo všeobecnosti. A 

poskytuje to tiež príležitosť agentom pozitívneho stavu a vlastným ľuďom poučiť 
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sa, aké je to v pozitívnom stave — prostredníctvom vášho úsilia mostom ich spojiť 

s pozitívnym stavom cez stav vášho zvnútornenia alebo cez nepretržité spojenie s 

vašou sieťou. Dúfajme, že táto metafora vám pomôže pochopiť dôležitosť toho, čo 

sa deje a ako sa máte prispôsobiť súčasnej situácii na planéte Nula. 

A teraz, aby sa vám pomohlo pripraviť sa na to, čo má prísť, budú vám na vaše 

zváženie a pre vaše osobné intuitívne overenie a spoluprácu poskytnuté nasledovné 

informácie, za tým účelom, aby ste si mohli uvedomiť, ktoré oblasti vášho života v 

ľudskom tele sú predmetmi automatického zacieľovania negatívnym stavom a 

ktoré oblasti života a činnosti celého ľudstva na planéte Nula sú zacieľované 

negatívnym stavom, aby sa zrodilo jeho pseudo-víťazstvo na planéte Nula. 

Pozrime sa na niektoré špecifické aspekty zacieľovania tak ľudstva vo 

všeobecnosti, ako aj konkrétne vašich ľudských daností — tých z vás, ktorí sú 

spojení s Novým Zjavením v ľudskej forme. Začneme so zacieľovaním celého 

ľudstva za účelom privedenia negatívneho stavu k jeho pseudo-víťazstvu. Aby 

negatívny stav dospel do tohto bodu, budú a už sú predmetom jeho intenzívneho 

zacieľovania nasledovné oblasti ľudstva: 

1. Nová Prirodzenosť Pána Ježiša Krista, ako aj stará. Tu máte 

najmenej tri úrovne zacieľovania. Prvá úroveň vyvracia to, že by sa 

prirodzenosť Božia mohla akýmkoľvek štýlom či spôsobom zmeniť. 

Takže je nepredstaviteľné, že by Boh mohol do Seba zahrnúť niečo 

tak nechutné, hnusné a opovrhnutiahodné, ako je ľudské telo-mäso a 

jeho sexualita, ktorá je plná ziel a lží a všetkých druhov ohavností a 

hnusu. Boh by nikdy nič také neurobil. Druhou úrovňou je uznanie, že 

Ježiš Kristus je síce Syn Boží, Ktorý/Ktorá je Božský, ale je len druhá 

a oddelená osoba od pravého Boha a Ducha Svätého. Tento druh lži 

bude určitý čas zvečňovaný všetkými kresťanskými náboženstvami. A 

treťou úrovňou zacieľovania je to, že Ježiš Kristus nemá žiadnu 

Božskosť, ale že je len prorok alebo bežný človek, ktorý bol osvietený 

a ktorý sa snažil pomôcť ľudstvu v jeho biede na planéte Nula. Nuž, 

ako si na základe Slova Pána Ježiša Krista v Jeho/Jej Novom Zjavení 

pamätáte, bolo tam predpovedané, že pseudo-tvorcovia sa spočiatku 

objavia na planéte Nula ako záchrancovia (jeden z možných scenárov 

ich objavenia sa). Bolo tam tiež naznačené, že jedným z hlavných 

aktov z ich strany bude predvedenie proroka Ježiša alebo Ježiša 

Krista, ktorý bude podobný skutočnému Pánovi Ježišovi Kristovi, 

prehlasujúc, po prvé, že oni sú stvoritelia ľudí (čo je, samozrejme, 

pravda), a po druhé, že Ježiš Kristus je jedným z nich, a preto 

neexistuje žiadny Boh alebo Boží Syn, alebo ktokoľvek taký, ale že 

oni sú prapôvodní bohovia a stvoritelia. Popri všetkých zázrakoch, 

ktoré bude ich Ježiš Kristus schopný vykonávať a demonštrovať, sa 

celé ľudstvo dočasne prikloní na ich stranu. Takto negatívny stav 
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zvíťazí. Ako vieš, Peter, svetom sa už také zvesti šíria v hláseniach o 

UFO, čo ti oznámil tvoj priateľ Manfred od Moniky a Klausa v 

Nemecku. To je prípravou na to, čo má prísť. Ste informovaní o tejto 

situácii, aby ste nepodľahli tejto falošnej propagande. Týmito 

zvesťami sa len potvrdzuje pravdivosť Absolútneho Slova Nového 

Zjavenia. Pamätajte si to. Je to dôležité. 

2. Obsah a všetky idey Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista budú 

ďalším terčom intenzívneho zacieľovania negatívnym stavom. Tento 

bod je nerozlučne spätý s prvým bodom. Ak niet žiadneho Boha a ak 

niet žiadneho skutočného Pána Ježiša Krista, potom z toho, 

samozrejme, logicky vyplýva, že niečo také ako Nové Zjavenie Pána 

Ježiša Krista neexistuje. A preto všetko, čo je obsiahnuté v Novom 

Zjavení, je lživé a zavádzajúce. Je to výsledkom transmiterovej 

fantázie a jeho duševnej choroby. Je len falošný prorok a falošný 

transmiter niečoho, čo v skutočnosti neexistuje. Neverte ani jedinému 

slovu, ktoré je obsiahnuté v takzvanom Novom Zjavení. Opäť, 

množstvom zázrakov bude falošný Ježiš schopný presvedčiť ľudstvo o 

pravdivosti svojich prehlásení ohľadom Nového Zjavenia. Takéto 

zvesti o Novom Zjavení už, samozrejme, kolujú medzi niektorými 

členmi rôznych cirkví. 

3. Tento bod už bol uvedený do pohybu začiatkom októbra 1993. 

Prináša so sebou postupné odrezanie všetkých ľudí od prístupu k ich 

intuícii alebo k tichému hlásku v nich — hlasu Pána Ježiša Krista. 

Ľudstvo je vedené k viere, že jediné, čo možno v sebe nájsť, je v 

najlepšom prípade dojem prázdnoty a v najhoršom prípade šialenstvo. 

Preto nestrácajte, prosím, svoj vzácny čas vchádzaním do vnútra alebo 

pokusmi počúvať tento hlások alebo svoju intuíciu, ale namiesto toho 

počúvajte nás a to, čo prichádza z vášho vonkajška. Len v tom je vaša 

istota a bezpečnosť. Tento bod je veľmi jednoduché uskutočniť, 

pretože čokoľvek, čo prichádza z vnútra, je ľuďom úplne cudzie a 

nepohodlné. Takže veľmi rýchlo strácajú aj tú nepatrnú schopnosť 

prístupu k svojej intuícii, ktorú mali do tohto okamihu. Namiesto toho 

očakávajú, že budú prijímať všetko z vonka. Takýmto konaním sa 

teda stávajú ľahkým terčom nakazenia sa negatívnym stavom a 

pseudo-tvorcami, ktorí do ich myslí implantujú všetky zlé a lživé 

predstavy ohľadom Pána Ježiša Krista, Jeho/Jej Nového Zjavenia a 

pôvodu, účelu a významu života vo všeobecnosti. 

4. Zacieľovanie ochoty a schopnosti ľudí voliť si a meniť sa. S týmto 

bodom je spojená schopnosť ľudí uznať a prijať Absolútnu 

Bezpodmienečnú Božskú Lásku, Múdrosť, Milosrdenstvo a 

Odpustenie Pána Ježiša Krista. Toto znamená odrezanie ľudí od 
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prevzatia zodpovednosti a od povinnosti skladať účty za to, že budú 

ochotní uznať: po prvé, že takáto Bezpodmienečná Božská Láska, 

Múdrosť, Milosrdenstvo a Odpustenie skutočne existujú; a po druhé, 

že ich môžu používať alebo prisvojiť si ich a vyhradiť ich pre svoj 

život vo všeobecnosti. Nezabúdajte, že princíp večného zatratenia 

úplne vyvracia, že niečo tak veľké v bezpodmienečnej forme môže 

existovať alebo byť k dispozícii. Súčasne, ak niet žiadneho 

skutočného Boha alebo Pána Ježiša Krista, potom skutočne nezáleží 

na tom, čo robíte alebo nerobíte. Nie ste za nič zodpovední alebo 

povinní skladať účty. Môžete dosiahnuť šťastie a pokoj bez všetkých 

tých nezmyslov. Naučíme vás, ako to dosiahnuť, pretože vás 

milujeme, staráme sa o vás a chceme pre vás len to najlepšie. A 

úspešne odstránime všetky nepríjemné stavy ľudstva (ako vojny, 

hladomory, choroby, biedu a všetko ostatné, čím sú ľudia tak veľmi 

zamorení) a zbavíme vás ich raz a navždy. No a keď máte hmatateľný 

a konkrétny dôkaz, že sa tento sľub plní, je nesmierne ťažké, ak nie 

nemožné, nezhltnúť túto lož. 

5. Zacieľovanie individuálnej jedinečnosti každej osoby a namiesto 

toho podporovanie, povzbudzovanie a posilňovanie spoliehania sa na 

masy a veľké skupiny, v ktorých je individualita a osobnosť každého 

jednotlivca pohltená, takže je tam totálna a úplná závislosť od skupín, 

más, vonkajších organizácií, inštitúcií a podobných entít, ktoré 

obsahujú veľký počet jedincov, a nie od jednotlivých jedincov. To 

bude viesť k situácii, v ktorej ani jediný jednotlivec nebude mať svoj 

osobný názor, postoj, ideu, myšlienku, pocit, emóciu alebo vôľu, ale 

namiesto toho si ako svoje vlastné plne osvojí názory, idey, 

myšlienky, pocity, emócie, vôľu atď., príslušných skupín, organizácií, 

cirkví, inštitúcií a zvlášť za týmto účelom založených komunít. Takéto 

stotožnenia sa a osvojenia vymažú akýkoľvek pocit čo i len vzdialenej 

podobnosti so stavom zvnútornenia a individuálnosti. 

Nuž, keď pocítite tieto a mnohé iné podobné faktory zacieľovania, ktoré tu nie sú 

zahrnuté, budete vedieť, že negatívny stav na tejto planéte zvíťazil. Potom bude 

koniec na dosah. Ostatnými oblasťami automatického zacieľovania negatívnym 

stavom budú a už sú typické ľudské faktory, ktoré máte alebo vlastníte vy všetci 

tým, že ste, takpovediac, v ľudskej koži. Tento bod a všetko, čo nasleduje, sa 

týka obzvlášť tých, ktorí sú spojení s Novým Zjavením. 

Po prvé, ako bolo uvedené v Doplnku 15, všetky vaše metódy a praktiky, ktoré nie 

sú individualizované a neustále modernizované, sa stali prevzateľnými negatívnym 

stavom. Sú hlavnými terčmi. Nebudú viac fungovať. Takže, ak sa tieto metódy a 

praktiky pokúšate kopírovať od iných (niektoré z týchto metód a praktík boli 

načrtnuté v Doplnku 16) a ak vo svojom živote dodržiavate niečo, čo je spoločné 
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pre všetkých, stávate sa automaticky zacieľovaní negatívnym stavom. Čoho si 

musíte byť vedomí, je to, že kopírovať, napodobňovať a stotožňovať sa so 

spôsobmi, metódami a praktikami iných ľudí, obzvlášť ak cítite, že fungujú, je pre 

ľudí typické, takpovediac hlboko zakorenené vo vašej ľudskej koži. Kvôli odlišnej 

situácii, ktorá existovala na planéte Nula, a kvôli úplne inej distribúcii energie bola 

až do tohto okamihu táto tendencia tolerovateľná a udržateľná. Avšak s ohromným 

revolučným posunom v pozitívnom stave, ako aj nedávno v negatívnom stave, sa 

tento typicky ľudský sklon stal prevzateľný negatívnym stavom. Pretože negatívny 

stav miluje všetko zahrnujúce, zovšeobecnené praktiky, ovládne vás a vnúti vám 

všetko, čo bolo opísané vyššie o zacieľovaní ľudstva vo všeobecnosti. 

Po druhé, prostredníctvom akýchkoľvek zvykov, extrémov, náklonností, ktoré by 

ste mohli mať bez toho, aby ste na to mali nejaký dôvod, sa stanete výrazným 

terčom. Už sme sa v predošlých doplnkoch zmienili o nebezpečenstve pitia 

alkoholu, fajčenia tabaku, požívania myseľ pozmeňujúcich drog a podobných 

faktorov a o tom, ako sú využívané negatívnym stavom. Na druhej strane mince tu 

existuje sklon niektorých ľudí, vrátane niektorých agentov pozitívneho stavu a 

tých, ktorí sú spojení s Novým Zjavením, obmedzovať sa a ohraničovať sa v 

určitých oblastiach svojho života. 

Tieto obmedzenia a ohraničenia sú absolútne zbytočné. Nielenže sú zbytočné, ale 

stávajú sa v rukách negatívneho stavu účinným nástrojom na vaše zacielenie. Je 

typickým ľudským sklonom uvaľovať na svoje životy všelijaké ohraničenia a 

obmedzenia. Dobrý príklad jedného takéhoto ohraničenia a obmedzenia možno 

nájsť v spôsobe, akým ľudia jedia a pijú. Nestačí, že ľudský život je už samotnou 

svojou povahou obmedzený a ohraničený do najväčšej možnej miery, títo ľudia idú 

ešte ďalej a ohraničujú a obmedzujú sa dokonca viac, než sa od nich žiada. Pokiaľ 

neexistujú naliehavé zdravotné dôvody takýchto obmedzení a ohraničení v 

prijímaní napríklad potravy, jedinec by nemal byť obmedzovaný v tom, čo 

konzumuje. Takže napríklad odmietanie jedenia mäsa a obmedzovanie sa len na 

vegetariánsku stravu je jedným z mnohých príkladov toho, ako sa títo ľudia sami 

obmedzujú. 

Všetka potrava, všetko mäso atď., boli ľuďom dané k výžive ich tiel, v ktorých 

sídli ich duch a duša. Tu je dôležitá duchovná súvzťažnosť. Všetka potrava, ktorá 

vyživuje jedincovo telo, súvzťaží s duchovnou výživou jedincovho ducha a duše. 

Existujú rôzne dôležité duchovné súvzťažnosti rôznych jedál, ako napríklad mäsa, 

obilnín, zeleniny, ovocia atď. Všetky sú darmi Pána Ježiša Krista na všetkých 

úrovniach — duchovnej, duševnej a fyzickej. Ak napríklad vojdete do miestnosti, v 

ktorej je veľa darov, darovaných vám Pánom Ježišom Kristom, je duchovne 

správne prijať všetky tieto dary s poďakovaním a vďačnosťou a užívať ich na ten 

účel, na ktorý boli určené. Ako to vyzerá, ak niektoré z týchto darov prijmete a iné 

odmietnete? To je v podstate duchovná arogancia. V duchovnom súvzťažnom 

zmysle to znamená, že odmietate podieľať sa na plnosti života pozitívneho stavu. 
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Rovná sa to prijatiu niektorých ideí a princípov pozitívneho stavu alebo niektorých 

aspektov Absolútnej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, a odmietnutiu iných. Toto je 

typický postoj a prax negatívneho stavu. Ako viete, strava má v porovnaní so 

všetkým ostatným jednu z najhlbších a najvýznamnejších duchovných 

súvzťažností.  

Buďte teda veľmi opatrní vo svojom postoji k jedeniu a v jeho praktizovaní. 

Dôležité nie je to, čo jete, ale za akým účelom a koľko jete. Akékoľvek extrémy 

akýmkoľvek štýlom či spôsobom budú predmetom zacieľovania negatívnym 

stavom. A pretože život ľudí prekypuje takýmito extrémami v oboch smeroch, 

stanete sa automatickým terčom, pokiaľ si dovolíte podieľať sa na takýchto 

praktikách. Doteraz bola táto situácia tolerovateľná a pochopiteľná. Avšak odteraz, 

odkedy prebieha tento posun, tento postoj ohľadom potravy a ostatných podobných 

komodít ľudského života bude využívaný negatívnym stavom na vaše 

zacieľovanie. Je teda rozumné, aby každý jeden z vás, ak si tak zvolí svojou 

vlastnou slobodnou vôľou a voľbou, prehodnotil svoj postoj ohľadom tejto a 

akýchkoľvek iných podobných záležitostí vo svojom ľudskom živote. 

Po tretie, akékoľvek typické ľudské vzťahy, založené na vašich vlastných 

očakávaniach a projekciách toho, ako by sa ľudia mali správať, konať, stýkať a 

akými by vo všeobecnosti mali byť, sú automaticky zacieľované negatívnym 

stavom. Existuje tu tendencia definovať takéto ľudské vzťahy z pozície všeobecne 

prijatých spôsobov, ktoré ľuďom diktujú, ako by sa takéto vzťahy mali budovať 

alebo vytvárať. Pokiaľ sa nesprávajú určitým spôsobom, očakávaným spôsobom a 

pokiaľ neuspokojujú vaše osobné očakávania, máte sklon odmietať ich, súdiť ich, 

odpisovať ich, vylučovať ich zo svojej spoločnosti alebo zo svojej domácnosti a 

kritizovať ich bez akéhokoľvek zohľadnenia, prečo sa správajú tak, ako sa 

správajú, alebo prečo sú takí, akí sú. Takýto postoj sa odteraz stane prednostným 

nástrojom alebo prostriedkom v rukách negatívneho stavu na vaše zacieľovanie. 

Ak budete mať k iným aj naďalej takýto postoj, budete pútať pozornosť 

negatívneho stavu ako boľavý palec. Opäť, odporúča sa, aby každý z vás 

prehodnotil svoje spôsoby fungovania v tomto smere a čím skôr odstránil 

akýkoľvek sklon takto sa správať. 

Po štvrté, ľudská nepružnosť, strnulosť, stagnácia, neochota zmeniť sa a lipnutie na 

dôverne známom sa stáva v rukách negatívneho stavu prostriedkami na 

zacieľovanie každého, kto odmietne čo i len uvažovať o akýchkoľvek možných 

zmenách a prijatí čohokoľvek nového a inakšieho, než na čo je zvyknutý a čo je 

mu pohodlné. Toto je všeobecné smerovanie typického ľudského života. Pre 

agentov pozitívneho stavu, a hlavne pre tých, ktorí sú spojení s Novým Zjavením, 

sa tieto črty, ak ich majú, stanú hlavnými prostriedkami na ich zacielenie a na 

zbedačenie ich života. Naproti tomu pružnosť, pokrok, hľadanie nového, lepšieho, 

iného, meniac sa vždy, keď je náznak, že je takáto zmena správna a aktuálna, vás 

chráni pred tým, aby ste boli zacieľovaní negatívnym stavom. 
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A po piate, branie všetkého doslovne, ako je to zvykom v typickom ľudskom 

živote, bez akéhokoľvek zváženia hlbšieho, duchovného významu toho, bez 

zváženia duchovnej súvzťažnosti toho, nech ide o čokoľvek, bez ohľadu na to, ako 

bezvýznamné a nedôležité sa to zdá byť, bez ohľadu na to, ako nenáležite to 

vyzerá, stáva sa v rukách negatívneho stavu jedným z hlavných nástrojov na vaše 

zacielenie. Pokiaľ sa nenaučíte pozerať sa za scénu, ako vám bolo naznačené 

v Doplnku 15, pokiaľ nezvážite duchovnú súvzťažnosť akejkoľvek udalosti, 

akéhokoľvek diania, akejkoľvek situácie, akéhokoľvek správania, akejkoľvek 

akcie, atď., bez ohľadu na to, akým nepatrným alebo dokonca bláznivým sa to zdá 

byť, stanete sa v očiach negatívneho stavu jasným svetlom a veľmi ľahkým terčom 

jeho úsilia a korupcie. Vôbec, ale vôbec nepochopíte pravý význam života v 

pozitívnom stave a štruktúru Stvorenia, ako ani obsah Absolútneho Slova Pána 

Ježiša Krista — Jeho/Jej Nového Zjavenia. 

Nuž, tieto i niektoré iné faktory typických ľudských daností, ktoré tu nie sú 

uvedené, sa odteraz stali automatickými terčmi negatívneho stavu. Faktory, ktoré 

tu nie sú uvedené, si potrebujete zistiť sami, keď vchádzate dovnútra, aby ste 

odhalili, čo je vo vašom vlastnom osobnom a individualizovanom živote typicky 

ľudskej povahy, čo priradíte k tomu, čo by sa mohlo stať alebo čo sa už stalo 

terčom negatívneho stavu. Urobiť tak je vašou vlastnou osobnou povinnosťou, 

záväzkom a zodpovednosťou. Toto je dôvodom, prečo tu nie sú vymenované 

všetky tieto faktory. Keby boli, faktom ich vymenovania by ste sa stali okamžitým 

terčom. 

A nakoniec sa vám pre dnešok odporúča presunúť proces podrobného skúmania 

svojho minulého života z pozície všetkého nového, ako vám bolo zjavené v 

predošlých doplnkoch, na niečo úplne iné. Ako si pamätáte, bolo vám odporučené, 

aby ste počnúc 1. júlom 1993 začali veľmi pozorne a veľmi dôkladne skúmať svoj 

minulý život z pozície všetkého nového. No a tým z vás, ktorí to už urobili, sa 

odporúča presmerovať svoju energiu, využívanú na tento účel, na niečo nové — na 

otvorenie dverí do budúcnosti a  smerom k dobe, keď prejdete z planéty Nula na 

svoju domovskú bázu. Naproti tomu tí z vás, ktorí sú v procese čítania Nového 

Zjavenia po prvýkrát, hneď, ako ukončíte svoje prvé čítanie, ste oprávnení 

kombinovať druhé a tretie čítanie a všetky následné čítania so študovaním všetkých 

doplnkov, v postupnosti, v akej do tohto okamihu prišli. A dôvodom, prečo je 

potrebné tieto doplnky študovať postupne, je to, že každý jeden z vás prijal svoj 

vlastný spôsob pokroku vo svojom vlastnom individuálnom priestore a čase. 

Niežeby ste boli pozadu za ostatnými, ktorí už týmto procesom prešli, je to preto, 

lebo váš vstup v tomto ohľade je potrebný teraz, alebo bude potrebný v budúcnosti, 

keď začnete čítať a aplikovať vo svojom živote to, čo je obsiahnuté v Novom 

Zjavení Pána Ježiša Krista. 

Existuje načasovanie, spojené s touto záležitosťou, ktoré vám bude jasné vtedy, 

keď sa to stane. Všetkým ostatným, ktorí už dobehli všetky doplnky, sa odporúča, 
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aby popremýšľali o tom, kto sú, prečo sú tu a ako sa môžu pripraviť na prechod za 

planétu Nula — aby boli pripravení, až príde zavolanie. 

A toto je nateraz všetko. Majte sa dobre. Opäť sa tu opakuje, že sa vám odporúča, 

keď budete vnútri s Pánom Ježišom Kristom, aby ste si toto všetko overili svojou 

vlastnou intuíciou a s Pánom Ježišom Kristom. 
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Doplnok 18 
 

 

1. januára 1994, v prvý deň nového roku ma Pán Ježiš Kristus poprosil, aby som sa 

s vami všetkými, ktorí ste spojení s Jeho/Jej Novým Zjavením, podelil o 

nasledovné informácie. Účelom týchto informácií je ich zdieľanie so všetkými a 

intuitívne overenie všetkými, ktorí ich budú čítať s otvoreným srdcom a mysľou, a 

zváženie ich obsahu z hľadiska pokračujúcich doplnkov Nového Zjavenia, aby 

ničomu z jeho obsahu nebolo dovolené zastarať — nikdy. 

Ako si pamätáte z jedného z najposlednejších doplnkov, súčasná duchovná situácia 

u agentov pozitívneho stavu na planéte Nula, a hlavne u tých z vás, ktorí sú 

neoddeliteľne spojení s Novým Zjavením, je taká, že sa na javisku ľudského života 

nachádzate v centre pozornosti a vaša pravá prirodzenosť, vaša rola, váš osud a 

vaše správanie sú odkryté. Súčasná duchovná situácia si vyžaduje posun od 

utajovania, neviditeľnosti, tajnostkárstva a skrývania sa k otvorenej a viditeľnej 

manifestácii, spríkladneniu, aktualizácii a realizácii všetkého, čím ste a čo máte. 

Nuž, účel toho, že ste na javisku ľudského života v centre pozornosti, je 

mnohoraký: po prvé, stať sa pre negatívny stav a pre vlastných ľudí príkladom 

základných rozdielov medzi metódami a spôsobmi života, ktoré vedú a/alebo o 

ktoré sa snažia agenti pozitívneho stavu, čiže ako a čo to znamená byť pozitívny, a 

medzi tým, čo to znamená byť agentmi negatívneho stavu a vlastnými ľuďmi, ktorí 

nemajú ani poňatia, aký je vlastne skutočný význam života vo všeobecnosti a 

konkrétne ich individuálneho života; po druhé, spríkladniť špecifický, zosobnený a 

individualizovaný život v súlade s princípmi Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista; 

po tretie, zviditeľniť most prekladu, ktorý vytvárate tak pre pozitívny stav, ako aj 

pre negatívny stav a vlastných ľudí; a po štvrté, úplne zviditeľniť svoje vlastné 

problémy, nedostatky, vzorce správania, myšlienky, pocity, predstavy a úmysly, 

ktoré pramenia z vášho typického ľudského zapojenia. 

Ako si, dúfajme, pamätáte z Doplnku 15, ste zapojení dvoma spôsobmi. Použime 

opäť metaforu počítačových čipov. Vo všeobecnom zmysle vy, ktorí ste agentmi 

pozitívneho stavu a ktorí ste spojení s Novým Zjavením, v sebe obsahujete dva, 

široko definované počítačové čipy. Jeden je naprogramovaný spôsobom a štýlom 

odpovedajúcim štruktúre pozitívneho stavu, so všetkými dôsledkami a následkami 

jeho typickej povahy. V tejto povahe sa plne prejavuje prítomnosť Pána Ježiša 

Krista v Jeho/Jej Novej Prirodzenosti, všetkých členov vašej pravej duchovnej 

rodiny a všetkých z pozitívneho stavu, ktorí vám boli pridelení. Druhý počítačový 

čip má typické ľudské programovanie. Ako si uvedomujete, byť naprogramovaný 

typicky ľudským spôsobom znamená mať typické ľudské problémy. Takže, bez 

ohľadu na vašu duchovnú úroveň a úspechy v pozitívnom zmysle, z pozície vášho 

typického ľudského čipu máte všetci problémy. 
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To tento aspekt vašej ľudskej prirodzenosti sa zviditeľnil pseudo-tvorcom a ich 

agentom. Je to teda táto časť vášho života, ktorá sa môže stať ich terčom. Toto 

vyhlásenie musíte chápať tak, že nie je zacieľovaná osobná, individuálna 

viditeľnosť, ale sféra typickej ľudskej prirodzenosti. Nie je to teda tak, že 

negatívny stav zacieľuje napríklad konkrétneho Petra, ale namiesto toho je to jeho 

ľudský aspekt vo všeobecnosti, ktorý sa môže stať terčom. Len vaša odozva a 

spôsob reagovania na toto zacieľovanie umožňuje negatívnemu stavu zistiť 

špecifickú identitu reagujúceho jedinca. Takže, ako vidíte, máte tu dve možné 

roviny zacieľovania. Jedna rovina je všeobecná, počas ktorej si negatívny stav 

neuvedomuje vašu špecifickú identitu. V tom prípade cíti vaše ľudské problémy a 

zacieľuje ich bez toho, aby vedel, kto je jeho terčom. Aby sme použili tvoje 

vyjadrenie, Peter, typický ľudský aspekt vášho zapojenia smrdí alebo šíri zápach, 

ktorý priťahuje negatívny stav ako svetlo nočného motýľa alebo ako včelu med. 

Taký zápach je pre členov negatívneho stavu najnádhernejšou arómou, ktorá ich 

napĺňa ohromnými podnetmi. Obrazne povedané, potĺkajú sa okolo planéty Nula, 

vyhľadávajúc tieto pachy, aby sa mohli nimi nasýtiť. Toto kŕmenie je prežívané 

tým, kto im ho poskytuje, ako utrpenie a bieda. Inými slovami, problémy jeho/jej 

typického ľudského života narastajú a vychádzajú na povrch. Jedinec zrazu nemá 

nič než problémy. 

Druhou rovinou zacieľovania je to, keď si jeho zdroj uvedomí špecifickú identitu 

jedinca, ktorý je zacieľovaný. Ako bolo uvedené vyššie, toto sa môže stať len na 

základe spôsobu, akým vy alebo nejaký jednotlivec zareagujete na toto 

zacieľovanie. Ak dôjde k odozve z pozície typického ľudského zapojenia alebo 

počítačového čipu, čiže z pozície typickej ľudskej reakcie (z problémov do 

problémov), ten jedinec, ako taký, sa stane vo svojej totožnosti viditeľným. Inými 

slovami, členovia negatívneho stavu vedia, kto je tento jedinec. V tomto prípade sa 

život toho jedinca stáva na planéte Nula peklom. Na druhej strane, ak dôjde k 

reakcii na toto zacieľovanie z pozície zapojenia pozitívneho stavu alebo z čipu, 

ktorý tam umiestnil Pán Ježiš Kristus, zdroj zacieľovania sa nemôže nikdy 

dozvedieť, kto ste alebo aká je vaša totožnosť. 

Táto situácia vám veľmi jasne naznačuje, ako sa vyhnúť tomu, aby vás negatívny 

stav spoznal vo vašej totožnosti. Pán Ježiš Kristus vás povzbudzuje, aby ste sa 

naučili reagovať z pozície vašej pravej prirodzenosti, ktorou vás obdaril Pán Ježiš 

Kristus. Aby sme to zjednodušili, v skutočnosti sa vám odporúča na akúkoľvek 

takúto situáciu alebo na všetky situácie vo všeobecnosti reagovať vždy zo stavu 

svojho vnútra. Len reakcia z vonka do vonka (toto je typická ľudská reakcia) vás 

môže zviditeľniť negatívnemu stavu vo vašej špecifickej totožnosti. 

A teraz, hlavným a rozhodujúcim dôvodom, prečo bytie na javisku v centre 

pozornosti odhaľuje, medziiným, vaše typické ľudské problémy a nedostatky, je to, 

že si ich môžete jasne uvedomiť, aby ste sa naučili, ako ich ovládať a ako im 

nedovoliť, aby sa stali pascou pre váš duchovný rozvoj. Ak konáte a reagujete z 
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pozície vášho ľudského zapojenia, konáte a reagujete z pozície komplexu 

menejcennosti/nadradenosti, malej sebaúcty, ego stavov, obmedzeného chápania a 

poznania, bezbrannosti, nesprávneho pochopenia pravej reality, zmätku, 

neadekvátnosti, útočnosti, defenzívnosti, nesprávneho sebastotožnenia, pod 

vplyvom svojej typickej ľudskej výchovy, všemožných vnútení zvonka a z 

množstva podobných typických ľudských nezmyslov. Taká reakcia nevytvára nič 

iné než problémy a zas len problémy, ktoré sa kopia a navršujú k už existujúcim 

problémom. 

Typický príklad takej reakcie vyplýva zo skúsenosti, ktorú mali niektorí z vás na 

začiatku a na konci vášho stretnutia v Deň vďakyvzdania. Týmto dvom incidentom 

bolo dovolené udiať sa preto, aby sa zobrazilo tak pre vás, ako aj pre pozitívny 

stav, čo sa môže stať, ak odpovedáte alebo reagujete z pozície svojho ľudského 

zapojenia, čiže z pozície svojich ľudských problémov, a nie z pozície Pána Ježiša 

Krista vo vás k Pánovi Ježišovi Kristovi v iných, čiže z pozície pozitívneho stavu a 

Jeho/Jej Nového Zjavenia. 

Sú dva aspekty týchto incidentov. Jeden sa týka správania Larisy, ktorej negativita 

si vyžiadala jej odchod a odchod jej priateľa z priestorov tvojho domu, Peter, aby 

ich prítomnosť nekontaminovala pozitívne aspekty vášho stretnutia počas štvrtka a 

piatka v Deň vďakyvzdania. Účelom jej príkladu bola, medzi mnohým iným, 

ilustrácia vyhlásení učinených niekoľkokrát Pánom Ježišom Kristom v doplnkoch a 

inde o tom, čo sa môže stať, ak niekto príde k Novému Zjaveniu z nesprávnych 

dôvodov, so zlým úmyslom a za účelom jeho skreslenia, znehodnotenia, aby ho 

učinil nejasným a neprijateľným. Toto bol jeden aspekt Larisinho poslania. Ako si 

si všimol z časti Nového Zjavenia, ktorú preložila, obsahuje početné skreslenia a 

nevhodné použitie ruských slov a pojmov. Druhým bolo blokovať Dr. Nečajeva od 

jeho duchovnej transformácie a znemožniť Novému Zjaveniu, aby sa ujalo v Rusku 

vo svojej čistej forme a obsahu. Sú aj niektoré iné aspekty jej roly v tomto ohľade, 

ktoré teraz nie je vhodné zjaviť. Stanú sa zjavnými neskôr. 

A teraz, druhý incident má priamy vzťah k spríkladneniu a zobrazeniu toho, čo sa 

môže stať, ak členovia Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista nenadväzujú vzájomný 

vzťah zo svojej pozície, ale z pozície svojho ľudského zapojenia. Ako teda vidíš, 

byť členom Nového Zjavenia vás nechráni pred reagovaním typickým ľudským 

spôsobom. V tomto prípade sa stane to, že ak sa správate a konáte z pozície svojho 

ľudského metaforického počítačového čipu, a nie z čipu Pána Ježiša Krista, 

správate sa a konáte z pozície nepochopenia a z pozície svojich typických 

ľudských problémov. V tomto prípade je vaša komunikačná linka kontaminovaná a 

stáva sa nečitateľnou. Takže sa vzájomne nechápete. Jedna osoba niečo robí alebo 

hovorí a z pozície tejto osoby sa to, čo robí alebo hovorí, zdá byť správne a pekné a 

láskavé a v dobrej viere a pre zábavu a pohodu, prichádzajúce z jeho/jej milujúceho 

srdca, zatiaľ čo druhá osoba to vníma ako útočné, chladné, nenáležité, nemilujúce, 

hrubé a veľmi neláskavé atď. Následkom takéhoto vnímania a správania reagujúcej 
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osoby, samozrejme, dôjde k reťazovej reakcii, takže prvá osoba, vysielateľ, 

odpovedá na negatívnu reakciu pôvodného prijímateľa podobným negatívnym 

spôsobom — súc zas on/ona urazený, takže odpovedá zo svojho vlastného 

ľudského čipu. Buďte si, prosím, vedomí faktu, že všetky metaforické ľudské čipy 

sú hrubo podradné. Reagovať z ich pozície znamená reagovať najpodradnejším 

spôsobom. Len čo dôjde k takejto reakcii, nespôsobuje to nič iné než problémy, 

pripravujúc scénu pre ďalšie zacieľovanie negatívnym stavom, končiac v 

individualizovanom zacieľovaní, kedy je negatívny stav schopný zistiť totožnosť 

jedinca. 

Aby ste sa vyhli týmto nešťastným incidentom medzi vami, ktorí ste spojení s 

Novým Zjavením, odporúča sa vám, aby ste sa naučili, ako obísť svoj ľudský čip. 

Zoberme si ešte raz metaforu počítača. Počítač môže obsahovať veľa programov. 

Keď zapnete svoj počítač, ocitnete sa na vstupnej úrovni, ktorá čaká na vaše 

rozhodnutie. Len čo si zvolíte, ktorý program chcete aktivovať, musíte fungovať v 

rámci parametrov a požiadaviek tohto jednotlivého programu. Akýkoľvek pokus 

urobiť niečo, čo je mimo schopností tohto programu, končí správou „chybný príkaz 

alebo názov súboru“ a podobnými správami, čo vás nútia fungovať v rámci 

možností a obmedzení zvoleného programu. 

Všimnite si tu, prosím, paralelu: Keď spustíte svoj počítač, je vám v nápovedi v 

tejto veci daná voľba. Keď si zvolíte nejaký špecifický program, ktorý vyhovuje 

vašim okamžitým potrebám, obchádzate všetky ostatné programy, ktoré sú na 

vašom počítači k dispozícii. Takže tieto ostatné programy zostanú nečinné, pokiaľ 

ich neaktivujete. Na druhej strane, keď aktivujete nejaký špecifický program, 

procesom jeho aktivácie ste viazaní jeho pravidlami, obmedzeniami, možnosťami a 

tým, čo obsahuje vo všeobecnosti aj špecificky. Nemôžete ho ovládať žiadnym 

iným spôsobom, než ktorý vám tento jednotlivý software svojím jedinečným 

programovaním dovoľuje. A to isté platí o vašom osobnom programovaní. 

Zakaždým, keď ráno vstanete zo svojej postele a podobne, stojíte pred voľbou, 

ktorý zo svojich osobných programov v sebe aktivovať. Aktivácia vášho ľudského 

programovania spôsobí správanie, odozvy, reakcie atď., typickej ľudskej povahy. 

Budete zraniteľní, ľahko sa urazíte, budete menejcenní, neadekvátni, ubiedení, 

depresívni, odsudzujúci, odmietaví; budete dezinterpretovať veci, nebudete chápať 

iných a ich motívy a budete typickí ľudia — otroci negatívneho stavu pre daný 

okamih. 

Naproti tomu, ak v sebe aktivujete čip Pána Ježiša Krista, budete šťastní, chápaví, 

tolerantní, trpezliví, vnímaví, akceptujúc ľudí takých, akí sú, bez toho, aby ste od 

nich očakávali viac, než môžu ponúknuť; vaše odpovede a reakcie budú láskavé, 

jemné, milujúce a múdre, bez ohľadu na to, čo hovoria alebo čo robia, alebo ako sa 

správajú a reagujú. Nuž, ako vidíte, toto je typickou odpoveďou pozitívneho stavu. 

Je vašou osobnou povinnosťou, záväzkom a zodpovednosťou, aby ste ako agenti 

pozitívneho stavu, najmä tí, ktorí sú spojení s Novým Zjavením Pána Ježiša Krista, 
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pôsobili vždy z pozície svojho osobného a individualizovaného metaforického 

počítačového čipu, ktorý tam dal Pán Ježiš Kristus. 

Tu opäť prichádza záležitosť zodpovednosti a povinnosti skladať účty. Dáva sa 

vám na vedomie, že je to tak — že ste zapojení tak podľa zapojenia pozitívneho 

stavu, ako aj podľa typicky ľudského zapojenia. Teraz je vašou povinnosťou, 

zodpovednosťou a ručíte za to, aby ste sa naučili, ako pôsobiť len z pozície toho 

čipu v sebe, ktorý tam umiestnil Sám/Sama Pán Ježiš Kristus. Čo musíte zas a 

znova pochopiť, je to, že spôsob, akým bol štruktúrovaný alebo zapojený váš život, 

ako aj život každého iného, bol taký, aby vám vždy poskytoval voľbu v tejto veci 

— ktorý program vo svojej osobnosti aktivujete. No len čo je ten program 

aktivovaný, núti vás fungovať v rámci svojich parametrov a charakteru svojho 

programovania. Samozrejme, vždy máte možnosť ukončiť tento program tak, že ho 

opustíte prostredníctvom jeho dezaktivácie. Takže, tu sa otázka vašej 

zodpovednosti a povinnosti skladať účty stáva vo vašom živote realitou. 

A teraz, spôsob, ako byť stále v aktívnom moduse toho programu vo vás, ktorý tam 

dal Pán Ježiš Kristus, je vytvoriť si vo svojom živote stav, ktorý vás dostane do 

permanentného stavu vnútra a do centra vašej intuície. Čistota stavu vnútra je vždy 

pozitívneho stavu. Toto je váš vlastný osobný a individualizovaný počítačový čip, 

umiestnený tam priamo a osobne Pánom Ježišom Kristom. A toto nás dostáva k 

druhej záležitosti, ktorú máme dnes prediskutovať: Ako vojsť a zostať vo vnútri na 

permanentnej báze? 

Ako vieš, Peter, nedávno si sa zaoberal obsahom piatej kapitoly Nového Zjavenia 

Pána Ježiša Krista „Princípy a aplikácia novej duchovnej hypnoterapie a 

procesu vchádzania dovnútra“. V mysli máš otázku, do akej miery sú procedúry, 

metódy a aplikácie opísané v tej kapitole platné, udržateľné a použiteľné za 

súčasne existujúcich duchovných podmienok na planéte Nula. Sú ešte 

aplikovateľné a platné? 

Čo si musíte v tomto ohľade pamätať, je to, že v čase, keď bola táto metóda 

vyvinutá po prvýkrát, a počas jej vývoja po celé tie roky, ktoré nasledovali po jej 

prvom objavení sa, bol pozitívny stav, obrazne povedané, veľmi vzdialený od 

negatívneho stavu a od vašej planéty. Toto postavenie si vyžadovalo odlišný 

prístup. Za daných okolností bolo nevyhnutné vyvinúť veľmi komplikované, 

komplexné a dôkladné metódy kontaktovania sa so svojou duchovnou realitou, 

ktorá sa nachádza vo veľkých hlbinách jedincovej Duchovnej Mysle (v tom čase 

nazývanej „Vnútorná Myseľ“), a s normálnym pozitívnym duchovným svetom. 

Aby sa vyhlo rôznym nástrahám negatívneho stavu, boli vyvinuté podrobne 

rozpracované procedúry bezpečnostných previerok, ktoré vám umožňovali uistiť 

sa, že ste v kontakte s pravou realitou pozitívneho stavu. 

Avšak, ako bol pozitívny stav privádzaný bližšie a bližšie k negatívnemu stavu, s 

každým stupňom zmenšenia vzdialenosti bolo potrebné metódy vchádzania do 
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vnútra modifikovať, aby sa prispôsobili každej novej situácii. Posledný krok v 

tomto ohľade sa odzrkadľuje v obsahu vyššie zmienenej piatej kapitoly. V 

súčasnosti, ako vieš, bolo zavŕšené úplné obkolesenie negatívneho stavu 

pozitívnym stavom a uvedenie pozitívneho stavu do najväčšej možnej blízkosti k 

negatívnemu stavu. Zavŕšenie tohto procesu si opäť zas vyžaduje modifikáciu tejto 

procedúry. Vcelku vzaté, obsah piatej kapitoly je úplne platný z toho hľadiska, že 

je cestnou značkou a historickou perspektívou, ako aj z hľadiska poučenia pre celý 

pozitívny stav ohľadom toho, aké kroky bolo v tomto ohľade v danom konkrétnom 

čase a za daných konkrétnych okolností potrebné podniknúť. Takže, sám osebe 

a ako taký by sa obsah tej kapitoly nemal nikdy modifikovať alebo zmeniť, aby 

naďalej poskytoval toto dôležité poučenie pre všetkých v pozitívnom stave. Pri 

jeho aplikácii na každú jednotlivú osobu na planéte Nula je modifikácia 

nevyhnutná a potrebná. 

Táto nevyhnutná a potrebná modifikácia bola jasne naznačená na konci uvedenej 

kapitoly, kde bolo veľmi silno zdôraznené, že, aby sme citovali: „Je 

zodpovednosťou každého jednotlivca, aby z pozície svojej zjednotenej mysle 

určil... aký by mal byť jeho/jej štýl, spôsob a prostriedky pre vchádzanie do 

vnútra... .“ Predvídajúc, čo sa stane, toto vyhlásenie bolo učinené už vtedy, aby 

bol každý pripravený na to, čo má prísť. 

Takže ako z tohto vyhlásenia a zo všetkých doplnkov vidíš, celá metóda a 

procedúra je v tomto ohľade individualizovaná a zosobnená. Niekto môže tento 

proces zažívať presne, ako je to opísané v piatej kapitole; alebo možno v tomto 

ohľade zažije niečo, čo nemá nič spoločné s tým, čo je obsiahnuté v tej kapitole; 

alebo jeho/jej metódou môže byť vyslovene intenzívne rozmýšľanie o nachádzaní 

sa vo vnútri a o nastoľovaní pre neho/ňu dôležitých problémov; alebo môže získať 

veľmi živú a veľmi intenzívnu interakciu s členmi svojej pravej duchovnej rodiny, 

a hlavne s Pánom Ježišom Kristom. Môže existovať nekonečná rozmanitosť takých 

zážitkov. A hoci má tento proces určité spoločné menovatele, ktoré sú 

aplikovateľné na všetkých, v konečnom zmysle budú v tomto zážitku vždy 

existovať základné odlišnosti. Kvôli opätovnému zdôrazneniu, v tomto ohľade sa 

vždy treba pridržiavať svojej intuície a intuitívneho rozlišovania ohľadom toho, čo 

je pre seba náležité a správne. Takže je nutné zamerať sa na rozvinutie svojej 

intuície prostredníctvom myslenia na ňu a spoliehania sa na svoje vlastné vstupné 

informácie, a nie na to, čo hovoria alebo zažívajú iní členovia Nového Zjavenia. 

Dobrým precedensom je v tomto ohľade duchovný transformačný proces Dr. 

Vasilija Nečajeva. Tento proces pokračuje odvtedy, ako ťa poprosil, Peter, aby si 

mu pomohol ustanoviť jeho stav zvnútornenia. Ako ti povedal, zatiaľ čo bol v 

Moskve, v Rusku, stratil svoj kontakt so svojím vnútorným stavom a nech použil 

akúkoľvek metódu, nebol schopný kontaktovať sa vôbec s nikým a ničím. Len jeho 

intuícia mu hovorila, čo robiť a ako to urobiť. To bola pre neho prvá lekcia — vždy 

sa spoliehať na svoju intuíciu. Len čo pricestoval do Santa Barbary, jeho želaním 
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bolo poprosiť ťa o pomoc. A teraz, všimni si tu, prosím, postup: Je blokovaný od 

formálneho stavu zvnútornenia, takže sa môže naučiť spoliehať sa na svoju 

intuíciu, ktorá je neformálnym stavom zvnútornenia. Potom, na základe svojej 

vlastnej slobodnej vôle a voľby bez akýchkoľvek nátlakov zvonka, lebo mu to 

hovorí jeho intuícia, ťa prosí, Peter, aby si mu pomohol vojsť do formálneho stavu 

zvnútornenia, aby mohol začať proces svojho individualizovaného a zosobneného 

transformačného procesu. 

Po tejto prosbe — z jeho strany s dobrým a pozitívnym úmyslom, kvôli princípu — 

si mu demonštroval, ako vojsť dovnútra. Týmto formálnym spôsobom si mal s ním 

len jedno sedenie. Všimni si ale, prosím, čo sa stalo potom. Dr. Nečajev vchádza 

niekoľkokrát denne dovnútra a pracuje veľmi usilovne a veľmi produktívne na 

svojich problémoch a svojej duchovnej transformácii s Pánom Ježišom Kristom a 

so svojou pravou duchovnou rodinou, bez toho, aby v tomto procese vynechal 

jediný deň. Od tej doby sa s tebou každý deň delil o všetko, čo sa mu udialo. Počas 

tohto hlbokého a zmysluplného zdieľania si mu bol schopný objasniť veľa vecí a 

dať mu niektoré cenné návrhy, ako v tomto ohľade pokračovať, a on sám si tiež 

uvedomil mnoho nových, nanajvýš závažných a veľmi hlbokých aspektov svojich 

zážitkov. 

Tvoje návrhy boli však formulované takým spôsobom, aby to v ňom nevyvolalo 

dojem, že ich musí robiť tak, ako sa navrhuje alebo podobne. Boli poskytnuté ako 

možnosti, ktoré môžu, ale aj nemusia byť správne, s dôrazom, že sa sám musí 

spýtať, keď je v stave zvnútornenia, či sú také návrhy v jeho konkrétnom prípade 

aplikovateľné. Takže plná zodpovednosť za stav a proces jeho zvnútornenia bola 

presunutá na neho, kam patrí. Súčasne bol postupne vedený k nastoleniu trvalého 

stavu zvnútornenia, učiac sa robiť všetko z vnútra von. 

Samozrejme, jeho príklad a precedens neznamená, že každý musí odteraz prejsť 

podobným procesom. Niektorí ľudia na základe dohody s Pánom Ježišom Kristom 

budú aj naďalej príležitostne alebo pravidelne potrebovať sedenia v tvojej 

prítomnosti, Peter. Všimnite si ale ešte raz, čo sa odohráva počas týchto sedení. 

Prebieha zdieľanie a diskusia o každom jednotlivom zážitku a o udalostiach 

životov týchto osôb. Potom vchádzajú do formálneho stavu zvnútornenia, z ktorého 

sa s tebou a s členmi svojej duchovnej rodiny, ako aj so svojou vonkajšou mysľou 

naďalej delia o všetko, čo zažívajú. A kladú svoje otázky a dostávajú svoje 

odpovede a pokyny priamo od Pána Ježiša Krista v sebe, a nie od teba. Ty tento 

proces zo svojej vlastnej pozície v žiadnom prípade neovplyvňuješ. A tak to má 

byť. A ak ťa nevdojak poprosia, aby si zodpovedal niektoré z ich otázok zo svojho 

vlastného stanoviska, buď ich odkážeš na ich vlastné odpovede z ich vlastného 

vnútra, alebo, pokiaľ ich Pán Ježiš Kristus požiada, aby ťa poprosili o odpoveď, 

pomôžeš im s odpoveďou, s poznaním, že o to bolo požiadané z nejakých 

dôležitých duchovných dôvodov a že je potrebné, aby si to zodpovedal ty z Pána 

Ježiša Krista v tebe. Odteraz neexistuje nijaký iný spôsob, ako robiť túto prácu. 
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Ako vždy, je medzi každým jednotlivým jedincom a Pánom Ježišom Kristom, ako 

sa dohodli, aké zážitky, ak vôbec nejaké, bude mať. 

Na druhej strane, môže byť dohodou aj to, že niektorí jedinci nebudú mať žiadny 

zjavný zážitok v tomto ohľade. Namiesto toho budú horlivými čitateľmi a 

praktikantmi Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, bez toho, aby boli schopní 

navodiť formalizovaný stav zvnútornenia. Nuž, v takých prípadoch budú v stave 

neformalizovaného zvnútornenia počas svojho čítania a praktizovania. V ich 

konkrétnom prípade ich v stave permanentného neformalizovaného zvnútornenia 

bude držať pristupovanie k všetkým príhodám a udalostiam svojho života z pozície 

princípov Nového Zjavenia ako Absolútneho Slova Pána Ježiša Krista a robenie 

všetkého z tej pozície, ako aj rozmýšľanie o obsahu Nového Zjavenia, a obzvlášť 

rozmýšľanie o bytí v prítomnosti Pána Ježiša Krista a všetkých členov svojej 

duchovnej rodiny a ostatných v pozitívnom stave, aj keď nemajú žiadny vonkajší 

alebo vnútorný skúsenostný dojem ich prítomnosti. Ich forma alebo spôsob zážitku 

a praktizovania je v tomto ohľade tak potrebná a tak cenná, ako tých, ktorí také 

priame zážitky majú. 

Uskutočňovanie tohto vyššie opísaného procesu vám umožní fungovať z pozície 

svojho metaforického počítačového čipu, ktorý tam dal Pán Ježiš Kristus. Inými 

slovami, obíde to váš typický ľudský čip, ktorý je pre vás a pre každého iného 

príčinou problémov. 

Aby sme si znovu zopakovali: Ak vo vzájomnom vzťahu pôsobíte z pozície vašich 

ľudských daností alebo ľudského počítačového čipu, budú plne aktivované vaše 

odlišnosti od iných a vaše problémy a sklon jednať a stýkať sa s inými z pozície 

svojich problémov, a nie z Pána Ježiša Krista. Pamätajte si, každý, kto je spojený s 

Novým Zjavením, je na inej úrovni chápania, prijímania a praktizovania princípov 

Nového Zjavenia. Medzi vami nie je ani jediná osoba, ktorá by bola presne na tej 

istej úrovni ako nejaká iná. No na druhej strane, presne toto sa od vás potrebuje a 

žiada — byť sami sebou a byť na tej jednotlivej úrovni. Zo svojej úrovne ste 

spojení s tou úrovňou pozitívneho stavu, ktorá potrebuje vaše konkrétne skúsenosti 

v tomto ohľade a vaše konkrétne chápanie, prijímanie a praktizovanie princípov 

Nového Zjavenia. Žiadna iná úroveň by tú prácu nevykonala. Takže v podstate a v 

skutočnosti ste potrební presne takí, akí v tomto ohľade ste. 

Ak ale budete pôsobiť z pozície metaforického ľudského čipu v sebe, takéto 

odlišnosti a gradient vnímania týchto faktov budú vnímané ako útoky, ako 

ponižovanie, ako nesprávne posudzovanie, ako zlé zaobchádzanie, ako nebratie do 

úvahy potrieb iných, ako podceňovanie a nechcenie a mnoho iných takých 

negatívnych a nenáležitých vnemov. Toto má za následok vzájomné posudzovanie, 

ponižovanie, ohováranie, odsudzovanie, odpisovanie, vylučovanie zo svojej 

spoločnosti, atď. Mohli by sme donekonečna pokračovať vo vymenovávaní toho, 

aké negatívne a nepriateľské vzájomné pocity a postoje by ste v takom prípade 
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vyvolali. A váš zážitok na konci soboty po zhromaždení sa v Deň vďakyvzdania 

len potvrdzuje, že sa to môže stať aj vám, ktorí ste spojení s Novým Zjavením. Ak 

vy môžete reagovať a správať sa takto, čo očakávate od iných, ktorí sú typickými 

ľuďmi a ktorí nemajú žiadne vedomosti o tom, že Nové Zjavenie vôbec existuje? 

Buďte si teda vedomí týchto negatívnych možností vo svojom živote, obzvlášť keď 

ste v skupinovej situácii. Skupinové stretnutia tým, že sú zacieľované negatívnym 

stavom, sú obzvlášť citlivé na vyvolávanie sklonu vo vás reagovať a vzájomne sa 

stýkať zo svojho smradľavého ego stavu, ako to ty, Peter, rád hovoríš. Inými 

slovami: z pozície vášho typického ľudského zapojenia. Opäť, je dovolené, aby sa 

to stalo, aby ste mali príležitosť pracovať na svojich zostávajúcich problémoch, 

spoznať svoje slabosti a zraniteľné miesta a aby ste im nedovolili ovládnuť váš 

život. Potrebujete si ich priznať a odovzdať ich Pánovi Ježišovi Kristovi, aby s 

nimi mohol naložiť tak, ako uzná za vhodné. 

Aby ste sa vyhli tomuto negatívnemu faktoru, namiesto vzájomného súdenia, 

zavrhovania, odpisovania, ohovárania, nenávisti a ponižovania atď., sa máte 

vzájomne milovať, rešpektovať, vzájomne sa opatrovať, akceptovať sa, byť voči 

sebe ohľaduplní a vzájomne sa podporovať bez ohľadu na to, ako ste od seba 

rozdielni, bez ohľadu na to, ako sa kto správa alebo čo robí.  

Jasne si spomeňte, že každý z vás je presne taký, ako bolo dohodnuté medzi vami a 

Pánom Ježišom Kristom osobne. Rešpektovaním tohto faktora rešpektujete 

tajomné dielo Pána Ježiša Krista. Tým, že tak nerobíte, maríte a znevažujete dielo 

Pána Ježiša Krista, manifestované v životnom štýle každého jednotlivého jedinca 

medzi vami. Ak ste však v stave permanentného zvnútornenia, znamená to, že 

fungujete z pozície svojej intuície a z Pána Ježiša Krista v sebe. Je to teda v 

prospech vás všetkých, ako aj v prospech každého v pozitívnom stave a taktiež v 

negatívnom stave, že sa naučíte byť permanentne v stave zvnútornenia. Takým 

spôsobom úspešne obídete svoj typický ľudský počítačový čip, ktorý neprináša nič 

iné než problémy. 

A na záver pre dnešok jemný náznak toho, ako účinnejšie dosiahnuť permanentný 

stav svojho zvnútornenia: Ako si pamätáte, jedným z prostriedkov vchádzania do 

vnútra je povedanie si Novej Modlitby Pána Ježiša Krista v jej kompletnej forme. 

Oprávnením od Pána Ježiša Krista však môžete, ak si to prajete na základe svojej 

vlastnej slobodnej vôle a voľby, zosobniť a individualizovať túto modlitbu, aby ste 

ju učinili intímnejšou a účinnejšou vo svojom živote. Spôsob, ako to urobiť, je 

nasledovný: Súčasná kompletná forma tejto modlitby má multiverzálny význam. 

Mala by sa používať taká, aká je, na každodennom základe, pretože vás to spája s 

rôznymi úrovňami multivesmíru. Ale občas ju môžete použiť zosobnenejším 

spôsobom. 

Takže napríklad namiesto toho, aby ste hovorili „Náš Pán Ježiš Kristus“, môžete 

povedať „Môj Pán Ježiš Kristus“, nahradiac tak „my“, „nás“, „náš“ atď., slovami 
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„ja“, „môj“, „mne“ atď. Najväčšie zosobnenie však prichádza vo vyhlásení „Tvoja 

Láska a Múdrosť, Dobro a Pravda a Pozitívne Skutky a Viera príďte a buďte 

ustanovené natrvalo vo všetkých aspektoch nášho života.“ Môžete pridať, ak si 

to želáte, niečo nasledovné: „Tvoja Absolútna Bezpodmienečná Božská Láska a 

Božská Múdrosť, Absolútne Bezpodmienečné Božské Milosrdenstvo a 

Odpustenie, Božská Dobrota a Pravda, Božské Pozitívne Skutky a Viera, 

Tvoja Božská Objektivita, Poctivosť, Spravodlivosť a Tvoje Úsudky, Tvoj 

Božský Súcit a Empatia, ako aj hlboká a nesmierna skromnosť, pokora, 

nevinnosť a poníženosť príďte a buďte ustanovené natrvalo vo všetkých 

aspektoch môjho života.“ Môžete sem pridať akékoľvek iné pozitívne vlastnosti 

alebo črty, ktoré si želáte získať od Pána Ježiša Krista pre svoj každodenný život. 

Je veľmi dôležité, aby ste na tejto križovatke cesty života, po ktorej idete, dôsledne 

uznali a aplikovali Absolútnu Bezpodmienečnú Lásku, Múdrosť, Milosrdenstvo a 

Odpustenie Pána Ježiša Krista a aby ste o ne prosili vo svojom každodennom 

živote. Tento faktor bude hrať ohromne významnú rolu nielen vo vašom živote, ale 

aj v živote celého pozitívneho stavu, ako aj v negatívnom stave a na planéte Nula. 

Tým, že o ne poprosíte a že ich prijmete, budete schopní obísť svoj metaforický 

ľudský počítačový čip. Pamätajte si, potrebujete ho obísť, aby ste sa navrátili späť 

k svojej pravej prirodzenosti a aby ste sa navrátili domov do pozitívneho stavu. 

Toto je prípravou na vaše odvolanie z planéty Nula, keď príde čas. 

A toto je pre dnešok všetko. 
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Doplnok 19 
 

  

16. januára 1994 bolo prijaté nasledovné posolstvo od Pána Ježiša Krista, aby sme 

ho zvážili, intuitívne overili a boli o ňom informovaní: 

Nedávno Pán Ježiš Kristus otvoril veľmi špeciálne oddelenie Novej Školy. Toto 

oddelenie sa špecializuje výhradne na záležitosti pseudo-tvorcov. Potreba otvoriť 

toto oddelenie vzišla z faktu, že niektorí členovia klanu pseudo-tvorcov urobili 

múdre rozhodnutie konvertovať do pozitívneho stavu. Takže každý pseudo-tvorca, 

ktorý vyjadrí svoju ochotu konvertovať alebo vrátiť sa do pozitívneho stavu, 

nastúpi najprv do tohto špeciálneho oddelenia Novej Školy. 

Ako viete, komplikovanosť a štrukturálne charakteristické črty prirodzenosti 

pseudo-tvorcov si v procese ich transformácie, reštrukturalizácie a prerodu 

vyžadujú úplne iný prístup, veľmi zvláštny a špecializovaný. Kroky, ktoré sa v 

tomto ohľade týkajú ostatných členov negatívneho stavu, ktorí za týmto účelom 

vstupujú do Novej Školy, na pseudo-tvorcov nie sú aplikovateľné. Ich duchovná, 

duševná a fyzická konštitúcia nie je podobná nikomu inému. Preto bolo potrebné 

vyvinúť a zaviesť určité zložité úpravy, aby bol taký proces umožnený aj pseudo-

tvorcom. 

Čo musíte v tomto ohľade pochopiť, medzi mnohým iným, je to, že spočiatku, ako 

sa pôvodní pseudo-tvorcovia transmogrifikovali, zabudovali do svojich špeciálnych 

génov kód, ktorý by im bránil v spontánnej túžbe stať sa opäť súčasťou pozitívneho 

stavu. Špeciálnou úpravou, vyvinutou zvlášť za týmto účelom osobne Pánom 

Ježišom Kristom, bol tento gén jemne modifikovaný takým spôsobom, aby sa 

pseudo-tvorcom obnovila schopnosť získať túto spontánnu túžbu. Toto sa vykonalo 

pomocou zvláštnej procedúry, ktorá je nepochopiteľná nielen pre ľudí, ale aj pre 

všetkých ostatných, nech sú kdekoľvek a v akomkoľvek čase. Táto procedúra si 

vyžaduje zvláštny druh spríkladnenia pseudo-tvorcom, ku ktorému dochádza 

prostredníctvom určitých udalostí, odohrávajúcich sa v negatívnom stave, a hlavne 

na planéte Nula v životoch niektorých agentov pozitívneho stavu, ktorí sú na 

základe svojej slobodnej vôle a voľby spojení s Novým Zjavením Pána Ježiša 

Krista. 

Ako si si všimol, Peter, a ako si všimli aj niektoré z tvojich detí, ktoré sú s tebou na 

planéte Nula, nedávno sa vám pseudo-tvorcovia začali objavovať alebo, aby sme 

boli presní, zviditeľňujú sa niektorým z vás, keď ste v stave zvnútornenia. Toto nie 

je v žiadnom prípade náhoda. Jedným z hlavných dôvodov, prečo u niektorých z 

vás došlo k takému očividnému zviditeľňovaniu sa alebo prítomnosti, je to, že 

počas vášho stavu zvnútornenia sa odohráva niečo veľmi nezvyčajné, niečo, čo 

nemožno v ľudských či akýchkoľvek iných pojmoch vôbec vyjadriť, čo umožňuje 

vyššie uvedené spríkladnenie pre pseudo-tvorcov. Zažitie znázorňovania tohto 
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spríkladnenia a realizácia tohto spríkladnenia pseudo-tvorcom umožňuje Pánovi 

Ježišovi Kristovi modifikovať ten gén takým spôsobom, že sa konverzia pseudo-

tvorcov do pozitívneho stavu stáva skutočnosťou. 

A teraz, ako si pamätáte z Doplnku 15 a z následných doplnkov, boli ste uvedení 

do centra pozornosti na javisku ľudského života, aby ste mohli a smeli byť 

zviditeľnení. Jedným z hlavných dôvodov, okrem dôvodov, o ktorých ste sa 

dozvedeli v Doplnku 18, prečo vás Pán Ježiš Kristus uviedol do tejto pozície — na 

základe vzájomnej dohody medzi každým jedným z vás, kto sa individuálne 

podieľa na tomto procese, a Pánom Ježišom Kristom — bol tento veľmi dôležitý a 

rozhodujúci účel — umožniť konverziu pseudo-tvorcov do pozitívneho stavu, a tak 

umožniť totálnu a kompletnú, večnú elimináciu negatívneho stavu. Ako viete, bez 

konverzie pseudo-tvorcov by táto eliminácia nebola možná. 

Tu sa po prvýkrát zjavuje veľké tajomstvo. Tí z vás, ktorí sú úzko spojení s Novým 

Zjavením Pána Ježiša Krista a ktorí toto Nové Zjavenie urobili najvyššou prioritou 

alebo prioritou číslo jedna svojho života, sú na základe predchádzajúcej slobodnej 

dohody využívaní na tento najdôležitejší a najvznešenejší účel. 

Všimni si, prosím, aké udalosti sa odohrali od doby vášho stretnutia na Deň 

vďakyvzdania do dneška, do dňa tohto prenosu: Po prvé, ty, Peter, spolu s 

Markom, ste od tej doby bok po boku na 24-hodinovej báze pomáhali Pánovi 

Ježišovi Kristovi pri zriaďovaní zvláštneho typu predsunutých postavení 

pozitívneho stavu v Peklách pseudo-tvorcov. Ďalší z vás boli vyslaní na misiu do 

iných rozhodujúcich oblastí Zóny Vymiestnenia, kde si pseudo-tvorcovia zriadili 

svoje bašty. Súčasne ste vy, Peter a Mark, pomáhali Pánovi Ježišovi Kristovi pri 

zriaďovaní a otváraní špeciálneho oddelenia Novej Školy pre pseudo-tvorcov. Toto 

je dôvod, prečo ste obidvaja, Peter a Mark, prežívali od tej doby nezvyčajný stav 

duševnej a fyzickej únavy. Táto práca, spolu s vašou pravidelnou každodennou 

prácou na planéte Nula, bola a stále je veľmi vyčerpávajúca a veľmi intenzívna. 

Toto nie sú symptómy depresie, ako sa spočiatku niektorí z vás pokúšali 

diagnostikovať tento stav svojimi ľudskými psychiatrickými metódami, ale sú to 

výsledky tejto dôležitej práce. 

Udalosti stretnutia na Deň vďakyvzdania a to, čo sa odohralo pred ním a na jeho 

samom konci, bolo nevyhnutné, aby sa vám ilustrovalo, že ste teraz v centre 

pozornosti a že akýkoľvek sklon pôsobiť z pozície onoho metaforického ľudského 

počítačového čipu, namiesto z pozície čipu, ktorý tam nainštaloval Pán Ježiš 

Kristus, môže mať katastrofálne následky, alebo prinajmenšom môže byť veľmi 

nepríjemné a škodlivé pre vaše vzájomné vzťahy. Z toho zážitku ste dostali cenné 

ponaučenie, ktoré uviedlo do vašej pozornosti potrebu pôsobiť len zo stavu svojho 

vnútra, čiže z Pána Ježiša Krista v sebe, a nie zo svojho vlastného negatívneho ego 

stavu. 
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Po tomto zážitku bolo umožnené, aby sa odohrali rôzne udalosti, ktoré sú 

nesmierne dôležité v diele Pána Ježiša Krista, ktoré budú viesť ku konečnej 

eliminácii negatívneho stavu. Tieto udalosti mali presne opačnú súvzťažnosť ako 

tie, ktoré sa odohrali počas týždňa Vďakyvzdania. Ich obsah je teda čisto pozitívny. 

Všimni si, prosím, čo sa stalo počas konečnej fázy duchovnej transformácie a 

prerodu Dr. Nečajeva. Bola dosiahnutá a manifestovaná nová úroveň duchovnosti, 

lásky, múdrosti a priateľstva, ktorá do toho momentu nebola dosiahnuteľná. Medzi 

niektorými z vás boli rozvinuté nové formy vzťahov, ktoré boli predtým na planéte 

Nula alebo v akejkoľvek oblasti Zóny Vymiestnenia vyslovene nemožné. Potom sa 

s tvojou pomocou, Peter, odohral veľmi zvláštny proces s Monikou z Nemecka, 

počas ktorého došlo k veľmi dôležitému znázorneniu toho, ako možno dosiahnuť a 

ako sa môže stať trvalou skutočnosťou posun od ukotvenia sa vonku k ukotveniu sa 

vo vnútri. Súčasne sa dokončila úplne iná práca s Manfredom z Nemecka v jeho 

stave zvnútornenia, čo umožnilo uviesť do centra pozornosti proces konverzie 

pseudo-tvorcov do pozitívneho stavu. Okrem toho sa ilustrovalo aj to, čo sa môže 

stať, ak niekto z vás dezinterpretuje a nesprávne pochopí, čo vám oznamujú 

posolstvá konkrétne v doplnkoch, a zvlášť v Novom Zjavení — druh reakcie, ktorá 

nastane, keď pozitívny agent nenáležite odpovedá na tieto posolstvá, súčasne však, 

a to je hlavné, ako reaguje, keď je táto situácia uvedená do jej/jeho pozornosti a 

ako napráva tieto chyby, takpovediac, na mieste, aby jej/mu nemohli byť 

prisvojené. 

Nuž, všetky tieto rozhodujúce udalosti slúžia niekoľkým dôležitým účelom. Nech 

je vám dané na vedomie, že kvôli tomu, čo bolo o pseudo-tvorcoch povedané 

vyššie, bolo pseudo-tvorcom dovolené pozerať sa a veľmi pozorne sledovať, ako sa 

správate, ako odpovedáte a ako reagujete. Aby sme si opäť zopakovali, ste v centre 

pozornosti. Ako si pamätáš, pôvodne pseudo-tvorcovia predpokladali, že žiadne 

takéto udalosti alebo správanie, alebo vzťahy, aké znázorňujú niektorí z vás alebo 

všetci tí z vás, ktorí sú integrálne spojení s Novým Zjavením Pána Ježiša Krista, 

nemôže vytvoriť nikto, kto je zapojený typicky ľudským spôsobom. Toto sa, 

samozrejme, týka len tých, ktorí urobili toto Nové Zjavenie najvyššou prioritou 

číslo jedna vo svojich životoch. 

Po prvé, pseudo-tvorcovia neboli vôbec schopní zistiť, že by takéto Nové Zjavenie 

mohlo byť niekedy k dispozícii ľuďom. Po druhé, predpokladali, že aj keby takéto 

Nové Zjavenie bolo k dispozícii, nikto z členov ľudskej rasy by nemohol pochopiť, 

o čo všetko vlastne ide. Po tretie, predpokladali, že keby snáď aj niektorí z vás 

pochopili, o čo vlastne ide, súc typickí ľudia alebo majúc v sebe typický ľudský 

počítačový čip, pri realizácii jeho princípov a zásad by ste biedne zlyhali. A po 

štvrté, a toto je najdôležitejšie, pseudo-tvorcovia by sa ani vo svojich 

najdivokejších snoch nenazdali, že proces duchovnej transformácie prostriedkami a 

nástrojmi Nového Zjavenia je pre vás možný pokiaľ ste ešte stále na planéte Nula 

v ľudskom tele a v ľudskom stave a že by na základe tohto niektorí z vás mohli 

získať a dosiahnuť úroveň a stupeň vzájomnej všetko zahrnujúcej lásky, múdrosti a 
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priateľstva, ktoré do tohto momentu neboli a neexistovali nikde a v žiadnom čase. 

Pre pseudo-tvorcov nie je záhadou fakt, že by sa takáto nová láska, múdrosť a 

priateľstvo mohli stať realitou (koniec koncov v ríši pozitívneho stavu je toto 

vyslovene možné), ale že sa môžu manifestovať na planéte Nula v podmienkach 

ľudského života, ktorý bol zapojený takým spôsobom, aby nedovoľoval, aby sa 

niečo takéto stalo. 

Je tu však ďalšie tajomstvo, prameniace z týchto udalostí. Ako vieš, pseudo-

tvorcovia nemajú pri svojej úplne pôvodnej transmogrifikovanej povahe absolútne 

žiadnych priateľov. Až do tohto okamihu neboli schopní zažiť takúto lásku, 

múdrosť a priateľstvo. Jediný priateľ, ktorého majú, je ich Absolútny Priateľ — 

Pán Ježiš Kristus, Ktorý/Ktorá im dovolil pokračovať s experimentovaním s 

povahou a životom negatívneho stavu. A teraz, pozorovaním, sledovaním a 

participovaním na vyššie uvedených a podobných udalostiach (a ich účasť je plne 

skúsenostná — čiže nielen pozorovaním zvonka, mimo subjektu alebo objektu 

zažívania, ale, čo je najdôležitejšie, je to, akoby týmto procesom sami prechádzali, 

súc vnútri toho zažívania) sú pseudo-tvorcovia vystavení úplne odlišnému súboru 

nových zážitkov. 

Čo sa počas tohto tajomného procesu deje, je to, že pseudo-tvorcovia sú po 

prvýkrát schopní skúsenostne rozlišovať, čo je to vlastne pravá láska, múdrosť, 

milosrdenstvo, odpustenie a priateľstvo. A nielen to, ale vy, ktorí sa zúčastňujete 

na tomto zobrazovaní a spríkladňovaní, stávate sa samotným aktom tejto 

spoluúčasti pravými priateľmi pseudo-tvorcov. Toto však neznamená, že sa týmto 

procesom a stavom stávate neoddeliteľnou súčasťou tímu pseudo-tvorcov v 

negatívnej konotácii; namiesto toho je pravdou opak — pseudo-tvorcovia, alebo 

prinajmenšom niektorí z nich, sa na tejto križovatke udalostí stanú alebo sa už stali 

integrálnou súčasťou vášho života v jeho pozitívnej konotácii. Inými slovami, budú 

— a niektorí z nich to už urobili — konvertovať do pozitívneho stavu. 

Z vyššie uvedenej ilustrácie môžete letmo zahliadnuť, ako prebieha tajomné Dielo 

Pána Ježiša Krista spasenia všetkých z negatívneho stavu a aká kritická a 

nevyhnutná je vaša spoluúčasť na tomto procese prostredníctvom vášho správania, 

reakcií, odpovedí atď., pre odohranie sa tohto všetkého. Sled všetkých týchto 

udalostí, ktoré sa odohrávali od doby prenosu Doplnku 15 a ku ktorým došlo najmä 

od obdobia pred a po Vďakyvzdaní, bol prípravou na odohranie sa ďalšieho 

rozhodujúceho posunu. Tento posun je v súčasnosti vo vývoji. Čo so sebou prináša, 

alebo čo prinášajú niektoré z jeho aspektov, bude zrejmé, len čo začne. 

Úplne prvý krok v tomto ohľade sa odohral v konkrétnom zážitku v prípade Klausa 

v Nemecku. Ako vieš, Klaus bol priamo spojený s pseudo-tvorcami, súc jedným z 

ich spoľahlivých agentov. Ale Klaus mal súčasne poslanie iniciovať proces 

konverzie úplne prvých pseudo-tvorcov do pozitívneho stavu. Toto pre nich 

vytvorilo precedens. Len potom mohlo byť prerušené spojenie pseudo-tvorcov s 
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Klausom, aby mohol byť uvedený do pozície pre uskutočnenie finálnej voľby pre 

alebo proti Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista. (V čase finálnej revízie týchto 

Korolárií... kvôli ich druhému vydaniu, čo sa udialo v októbri 2000, si Klaus zvolil 

nenasledovať princípy Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista. Navrátil sa späť k 

svojmu vlastnému druhu pseudo-duchovnosti.) 

Následne po tomto kroku alebo krátko nato bol vystavený priamemu vplyvu 

pseudo-tvorcov Dan v New Yorku. Opäť, jeho zážitok bol úplne prvým 

znázornením priameho pôsobenia pseudo-tvorcov na ľudí a na niektorých agentov 

pozitívneho stavu. Danov zážitok súčasne ilustroval fakt, že bez ohľadu na to, aký 

zložitý a účinný chirurgický zákrok alebo operáciu pseudo-tvorcovia vykonajú, sily 

pozitívneho stavu ho môžu úspešne anulovať; v tomto prípade prostredníctvom 

konvertovaného pseudo-tvorcu, ktorý bol vo vykonávaní tohto druhu operácií 

veľmi skúsený. 

Po tomto niektorí z vás začali pozorovať, že pseudo-tvorcovia sa vám začali 

objavovať počas vášho stavu zvnútornenia, aby zažili, čo bolo opísané vyššie. Toto 

objavovanie sa a ich spoluúčasť na vašich zážitkoch je súčasťou dohody medzi 

vami a Pánom Ježišom Kristom, a medzi pseudo-tvorcami, vami a Pánom Ježišom 

Kristom. Preto sa neznepokojujte, ak sa vám teraz alebo v budúcnosti objavia, 

pretože takto to bolo pripravené pred vaším inkarnovaním sa na planétu Nula, 

ABY SA VEĽKÝ PLÁN SPASENIA VŠETKÝCH Z NEGATÍVNEHO 

STAVU MOHOL STAŤ SKUTOČNOSŤOU. Ich objavovanie sa vo vašich 

životoch je spustené na základe tejto vzájomnej dohody. Dohodou bolo aj 

nepamätať si, že bola takáto dohoda uzavretá. 

A teraz, pri aktualizovaní a realizovaní svojho špecifického poslania a úlohy a pri 

tom, ako ich robíte v tomto a vo všetkých ostatných ohľadoch zrozumiteľnejšími, 

účinnejšími a prijateľnejšími, musíte si uvedomiť nasledovné fakty: 

Predovšetkým, obrazne povedané, každý jeden z vás, ako jedinečný jednotlivec 

pred Pánom Ježišom Kristom, prijal veľmi špecifickú líniu alebo rolu, alebo 

pozíciu v hre na javisku života na planéte Nula. Táto línia, alebo nazvite to, ako 

chcete, má veľmi špecifickú povahu a obsah. Vaša rola a pozícia na planéte Nula je 

plne v zhode so špecifickou povahou tej línie. Neexistujú žiadne dve rovnaké línie. 

Môžu mať niektoré podobnosti, alebo niektorí z vás z určitých špecifických 

dôvodov, známych len Pánovi Ježišovi Kristovi, nastúpili na rovnaký typ línií, 

všetky sú ale jedinečné a rozdielne. Majte však na mysli, prosím, že všetky tieto 

línie sú vzájomne paralelné, a nie jedna nad alebo pod druhou. Okrem toho, 

pochádzajú z toho istého zdroja — z Absolútnej Novej Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista. Takže, aby sme si zopakovali, tieto línie sa navzájom podstatne líšia, ale vo 

vzájomnom vzťahu nie sú ani podriadené ani nadradené, pretože čokoľvek, čo 

pochádza alebo je iniciované v Novej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista, má 

absolútne rovnakú hodnotu a platnosť. 
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Preto máte prijať fakt, že vy všetci, ktorí ste spojení s Novým Zjavením, sa v tomto 

ohľade držíte inej línie. Toto je dôvodom, prečo rôzni nasledovníci a praktikanti 

Nového Zjavenia sú na rôznej úrovni chápania a aplikácie jeho princípov a prečo 

nie je nikto presne na tej istej úrovni. Táto úroveň je určená povahou línie, po 

ktorej ste sa dohodli ísť. Takže, cítiť sa menejcenný alebo nadradený alebo 

považovať sa za hodnotnejšieho, potrebnejšieho alebo vyspelejšieho, než je 

ktokoľvek z vás, znamená fungovať zo svojho typického metaforického ľudského 

počítačového čipu. Toto je totálne nenáležité. Namiesto toho máte prijať a 

stotožniť sa s líniou, po ktorej idete, aby ste mohli účinne a úspešne plniť úlohu, na 

ktorej ste sa dohodli pred nastúpením tejto línie. V rámci každej špecifickej 

paralelnej línie sú nekonečné možnosti rastu, pokroku a zlepšovania sa na večnosť. 

Nikto nemôže byť v žiadnom ohľade nikdy o nič pripravený. 

V tomto ohľade si znovu zopakujme niektoré idey, na ktoré bolo nepriamo 

poukázané v Doplnku 15. Roxana Hardwicková v Houstone v Texase vyjadrila 

niektoré ťažkosti s prijatím metafory počítačového čipu. Považuje túto analógiu „za 

tak ,obmedzujúcu‘“. Nedokázala pochopiť, že v pozitívnom stave neexistujú žiadne 

také obmedzenia. Dohoda vstúpiť do ľudského života na planéte Nula však 

znamená dobrovoľnú regresiu do stavu obmedzenia na dočasnej báze — pokiaľ 

trvá úloha. 

Aby sme lepšie objasnili túto situáciu, vráťme sa k metafore filmového plátna 

alebo divadelnej hry. Život na planéte Nula a v celej Zóne Vymiestnenia je hrou. 

Počas tejto hry sú rôznym ľuďom určené rôzne roly a činnosti. Na základe faktora 

charakteru týchto rolí a činností má každý herec, čiže každý jeden z vás, 

obmedzenú svoju vlastnú pravú prirodzenosť a rozsah, v ktorom sa môže prejaviť 

alebo manifestovať, alebo mať rôzne zážitky a schopnosti. Opäť, toto je na základe 

dobrovoľnej dohody. 

Dochádza tu však k tomu, že počas vášho pôsobenia v akejkoľvek role a akcii, na 

ktorých ste sa dohodli alebo ktoré vám boli určené, ste zabudli na všetko ostatné, 

čo je za scénou. Takže ste zabudli, aká je vaša pravá prirodzenosť. Toto bolo 

nevyhnutným usporiadaním, aby bol výsledok tej hry autentický a pravý. Deje sa tu 

teda to, že ak hráte svoju rolu kompetentne a efektívne, vaša úloha vás tak pohltí, 

že počas toho nemáte ani poňatia o ničom inom, než že ste touto úlohou. Aby sme 

to zjednodušili, vezmime si napríklad úlohu kapitána Kirka v slávnom televíznom 

seriáli Star Trek alebo kapitána Piccarda v seriáli Star Trek — Ďalšia generácia. 

Pokiaľ každá epizóda týchto seriálov trvá, William Shatner a Patrick Stewart sa 

natoľko stotožnia so svojimi rolami, že pre daný okamih sa dokonca považujú 

výlučne za toho, koho hrajú. Pri svojich akciách a predstaveniach sú teda 

ohraničovaní svojou predpísanou úlohou. Avšak za scénou alebo mimo javiska 

alebo filmového ateliéru už viac nie sú vo svojich rolách, ale vo svojej pravej a 

skutočnej totožnosti. Počas hrania ich javiskovej roly pre nich realita pravej 

skutočnosti neexistuje. Za pravú realitu považujú namiesto toho svoju rolu. Na 
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daný okamih zabúdajú, že je tu nejaká iná realita než tá, ktorú zažívajú počas 

každej epizódy. Len čo však táto epizóda skončí, vystúpia zo svojej roly a vrátia sa 

k svojej pravej totožnosti a pravej realite. 

Presne takto môžete chápať existenciu negatívneho stavu a života na planéte Nula. 

Nie je to nič iné než javisko, na ktorom sa znázorňujú a demonštrujú spríkladnenia 

prirodzenosti, výsledku a následkov života negatívneho stavu a planéty Nula. Ten 

život však v podstate nie je skutočný. Je umelý, tak ako totožnosť kapitána Kirka a 

kapitána Piccarda. Faktorom svojej umelej prirodzenosti je ten život ohraničený a 

obmedzený len na to, čo obsahuje scenár, ktorý bol napísaný tak Pánom Ježišom 

Kristom, ako aj pseudo-tvorcami. 

A teraz, ako sa tento scenár vyčerpáva, je starostlivo pozorovaný a sledovaný 

Pánom Ježišom Kristom, každým v pozitívnom stave a pseudo-tvorcami (od doby 

ich skrytého návratu na planétu Nula). Ako viete, každá hra má pre svoj scenár 

herca a má aj režiséra, ktorý túto hru režíruje v súlade so scenárom. V obraznom 

zmysle to môžete chápať tak, že táto hra je režírovaná Pánom Ježišom Kristom a 

odnedávna do určitej miery aj pseudo-tvorcami. V skutočnosti tú časť v tejto hre, 

ktorá je určená agentom negatívneho stavu a vlastným ľuďom (niektorým z nich), 

režírujú pseudo-tvorcovia — výhradne na základe dovolenia Pána Ježiša Krista 

— aby privodili pseudo-víťazstvo negatívneho stavu na planéte Nula. Naproti tomu 

tú časť, ktorú hrajú všetci agenti pozitívneho stavu, ako aj každý spojený s Novým 

Zjavením a niektorí ľudia, režíruje osobne Pán Ježiš Kristus. 

Ako ste však boli predtým informovaní, táto hra je vo svojej konečnej fáze. Preto je 

čas, aby ste si uvedomili všetky tieto fakty a vydali sa na spiatočnú cestu k svojej 

pravej prirodzenosti. Úplne prvým krokom v tomto procese návratu je uvedomenie 

si, že to, čo si myslíte, že ste alebo s čím ste sa stotožňovali do tohto okamihu, nie 

je tým, čo alebo kto ste. To je len prijatá rola, ktorú hráte na základe osobnej 

dohody medzi vami a Pánom Ježišom Kristom. Napríklad, vy všetci určujete svoju 

totožnosť podľa svojho prvého, prostredného (v niektorých prípadoch) a 

posledného mena. Vy všetci so svojimi menami na planéte Nula v skutočnosti nie 

ste to, čo tieto mená označujú alebo s čím sa zhodujú, ale ste niekto úplne iný. 

Druhá vec, ktorú si potrebujete uvedomiť, je tá, že rola, ktorú ste prijali, obmedzila 

vaše fungovanie a váš prejav, aby ste jej umožnili stať sa jej vlastnou realitou v 

prospech všetkých a pre poučenie sa všetkých. Takže váš život na planéte Nula 

nebol, nie je a nebude pravým životom, ale niečím umelo vyvinutým na dočasnom 

základe, čo prestane existovať, len čo to splní účel, pre ktorý bolo dovolené, aby sa 

to umelo uskutočnilo. 

Treťou vecou, ktorú si máte uvedomiť, je to, že teraz je čas, aby ste začali 

fungovať a pôsobiť nie z pozície svojej roly, čiže nie z pozície onoho 

metaforického počítačového čipu, ale z pozície svojej pravej skutočnosti, čiže z 

metaforického čipu, umiestneného tam Pánom Ježišom Kristom, alebo inými 
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slovami, z pozície svojej pravej prirodzenosti. Toto je kritickou požiadavkou 

konečnej fázy vášho poslania na planéte Nula, ktorá vytvára precedens pre 

konverziu všetkých v negatívnom stave, ale hlavne pseudo-tvorcov, do pozitívneho 

stavu, privodiac tak večný koniec pseudo-bytia a pseudo-existencie negatívneho 

stavu. 

Spôsob návratu k vašej pravej prirodzenosti vám bol naznačený zdôraznením toho, 

ako je dôležité, aby ste sa naučili vchádzať do vnútra a zostať v stave 

neformálneho, ako aj formálneho zvnútornenia a robili absolútne všetko z tej 

pozície, s Pánom Ježišom Kristom, podľa Pána Ježiša Krista, prostredníctvom Pána 

Ježiša Krista a z Pána Ježiša Krista v Jeho/Jej Novej Prirodzenosti, v súlade s 

princípmi Jeho/Jej Nového Zjavenia. Takýmto konaním budete schopní vrátiť sa k 

svojej pravej, rýdzej a skutočnej prirodzenosti, ak nie na základe absolútneho 

poznania, kto vo svojej esencii a substancii skutočne ste (toto príde neskôr), tak 

aspoň na základe svojich činov, správania, postojov, priateľstiev, zvláštnych 

druhov lásky a múdrosti, zvláštnych druhov vzťahov, o ktorých nikto nepočul 

alebo ktoré nikto nezažil na planéte Nula. Dávne vyhlásenie Pána Ježiša Krista 

počas Jeho/Jej fyzického pobytu na planéte Nula sa celkom plní v podstate len 

teraz. Pamätáte si toto vyhlásenie, zopakované znovu aj v Jeho/Jej Novom 

Zjavení? Aby sme parafrázovali: „Milujte sa navzájom tak, ako som vás Ja 

miloval, aby ľudia vedeli, že ste moji učeníci, podľa prejavovania alebo 

vlastnenia tejto lásky“ (Evanjelium podľa Jána, 13:34-35). Ide o to milovať tak, 

ako miluje Pán Ježiš Kristus. Taká láska alebo taký aspekt Absolútnej Lásky a jej 

Absolútnej Múdrosti sa doposiaľ nikdy nemanifestoval na planéte Nula. 

Niektorí z vás svojimi príkladmi, svojimi vzťahmi, svojimi priateľstvami, svojím 

vzájomným rešpektom, svojím vzájomným a všetko zahrnujúcim angažovaním sa, 

ktoré ste zažívali počas posledných pár týždňov, a prácou, ktorá bola urobená, 

Peter, u teba doma tak na planéte Nula, ako aj v duchovnom svete, ustanovili túto 

lásku — čiže milovanie, ako miluje Pán Ježiš Kristus. A tento faktor je to, čo tak 

ohromuje pseudo-tvorcov, ktorí predpokladali, že nič podobné sa v ich ríši nemôže 

stať. 

Z vyššie opísaného zažívania takejto lásky vyplynú najmenej dve veci. V prvom 

rade, mnohým v negatívnom stave, ako aj pseudo-tvorcom to poskytne príležitosť 

konvertovať do pozitívneho stavu. V druhom rade, tím vedcov-genetikov spomedzi 

pseudo-tvorcov sa pokúsi vytvoriť určitý typ tvora, ktorý by mohol prejavovať 

presne tie isté črty, aké zažili nedávno niektorí z vás. Pseudo-tvorcovia budú mať 

teraz potrebu dokázať, že môžu dosiahnuť to isté sami, so svojimi vlastnými 

výtvormi, ako to urobil Pán Ježiš Kristus so Svojimi vlastnými agentmi — s vami. 

Zážitky niektorých z vás v tomto ohľade v samotnej ich prítomnosti — pseudo-

tvorcovia veľmi pozorne sledovali a podieľali sa na celom procese, ku ktorému 

došlo medzi niektorými z vás — aktivovali počiatočné poznanie, ako toto 



Doplnok 19 

- 187 - 

dosiahnuť (zabudli procedurálne kroky, ktoré je potrebné podniknúť v tomto 

procese), takže teraz môžu v tomto akte pokračovať. 

Samozrejme, to, čo sa dosiahne ich fabrikáciou, bude len povrchná a umelá podoba 

takých čŕt, aké môžu a dokážu prejavovať agenti Pána Ježiša Krista. Výsledok 

bude presne opačný — viac zla a viac prefíkanej domýšľavosti a podvodu, pod 

rúškom lásky, múdrosti, priateľstva a podobných pozitívnych čŕt. Táto fabrikácia 

spôsobí, že pseudo-tvorcovia nakoniec precitnú k uvedomeniu, že nech vytvoria 

akokoľvek dokonalé, vynikajúce, zdanlivo pozitívne a pekné stvorenia, bez vstupu 

Absolútnej Lásky a Absolútnej Múdrosti Pána Ježiša Krista nakoniec všetko 

zmenia v jediné, v opak toho, čo by chceli dosiahnuť. Toto uvedomenie bude 

nakoniec schopné otvoriť ich pamäti a ich pravú myseľ, takže si spomenú na 

dohodu, ku ktorej došlo medzi nimi a Pánom Ježišom Kristom. Len čo sa toto 

uskutoční, negatívny stav bude naveky odstránený z bytia a existencie. Vtedy a len 

vtedy sa naplnia slová Pána Ježiša Krista, „Dokonané je!“. Následne bude po 

konečnej fáze Posledného Súdu aktivovaný plný život pozitívneho stavu, a to taký, 

aký má správne byť. 

Na záver sa ešte raz pozrime na niektoré špecifické procedurálne skúsenosti, s 

ktorými sa pri svojej práci s niektorými nasledovníkmi a praktikantmi Nového 

Zjavenia v poslednom čase stretávaš, Peter. Toto je pokračovaním diskusie 

týkajúcej sa obsahu piatej kapitoly Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista. Ako si si 

všimol, pri vchádzaní do vnútra alebo zotrvávaní vo vnútri bolo vytvorených 

najmenej sedem rozličných paralelných línií. Tieto línie, samozrejme, nie sú jediné 

alebo výlučné. Môžu slúžiť ako spríkladnenie rôznych individualizovaných a 

zosobnených možností, ktoré sa môžu prejaviť počas práce s ľuďmi spôsobom, 

opísaným v zmienenej kapitole. 

Prvý príklad zobrazoval proces prežitý Dr. Nečajevom z Moskvy v Rusku. Jeho 

príklad, ako bolo naznačené v Doplnku 18, vytvoril pre niektorých ľudí precedens, 

ako možno riadiť svoj vlastný proces výlučne svojím vnútrom, bez akejkoľvek 

účasti niekoho z vonka, avšak s následnou slovnou diskusiou o každom 

jednotlivom procese. Takže v tomto ohľade bolo s tebou, Peter, len jedno sedenie 

na začiatku tohto procesu a jedno na záver tohto procesu, počas posledného dňa 

pred jeho odchodom do Ruska. Na prvom sedení bol ustanovený správny 

samostatný spôsob bytia a pracovania vo vnútri. Na poslednom sedení sa stretol s 

novým zážitkom, počas ktorého Dr. Nečajev prenechal celé svoje bytie a 

existenciu, ako aj svoje hlasivky Pánovi Ježišovi Kristovi. Toto Pánovi Ježišovi 

Kristovi umožnilo prebrať vedenie a hovoriť s tebou, Peter, priamo, zhrnúc 

udalosti, ktoré sa odohrali počas jeho pobytu s tebou a uvedúc všetko do náležitej 

perspektívy. Toto bol veľmi povznášajúci zážitok pre všetkých prítomných v 

duchovnom svete na jeho domovskej báze, ako aj pre vás fyzicky na planéte Nula. 
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Druhý príklad bol daný zážitkami, ktoré zobrazila Monika z Nemecka. V tejto 

jednotlivej situácii sa tvoja fyzická prítomnosť vyžadovala počas všetkých jej 

ranných formálnych sedení, čo umožnilo posun z jednej úrovne jej reality a 

poslania na novú úroveň. Poučenie bolo v tomto ohľade jasné. V niektorých 

prípadoch samotná tvoja fyzická prítomnosť, bez akéhokoľvek slovného zapojenia 

sa, je dostatočná na aktivovanie niečoho významného a potrebného pre tú osobu. V 

jej procese ťa len pri dvoch alebo troch príležitostiach Pán Ježiš Kristus z jej vnútra 

alebo jej prostredníctvom poprosil, aby si jej pomohol pri zaoberaní sa s 

niektorými problémami a s negatívnymi entitami spojenými s týmito problémami, 

takže mohla s týmto procesom pokročiť ďalej bez toho, aby ju blokovali. Tvoj 

vonkajší slovný príspevok bol však v tomto ohľade obmedzený na návrhy, ako má 

pokračovať alebo čo má robiť sama, bez toho, aby si to urobil ty. Len v jednom 

prípade bola učinená prosba, aby si prispel aktívnou sugesciou aj z vonka, aby bol 

uzavretý celý kruh a aby tak bola do tohto procesu zahrnutá plnosť všetkých úrovní 

a stavov. 

Tretí príklad dal Manfred z Nemecka, ktorý si žiadal tvoju prítomnosť počas 

svojho vchádzania do vnútra ráno po Monikiných sedeniach. V jeho prípade bol 

tento proces manifestovaný určitými fyzickými symptómami, ktoré skrývali 

prítomnosť negatívnych entít, vrátane pseudo-tvorcov. V tomto prípade bolo 

potrebné určité slovné vyjadrenie z tvojej strany, aby sa uľahčilo objavenie sa 

týchto entít a aby sa odhalilo, čo sa skrýva za týmito fyzickými symptómami. Nuž, 

zvyčajnými fyzickými symptómami boli bolesti hlavy, bolesti žalúdka, bolesti 

hrdla, slabosť, únava, nedostatok motivácie, márnosť pokračovania a podobné 

symptómy, vo vašich psychiatrických knihách tak často spojené s veľkou depresiou 

a dystimickou poruchou. Toto je však dôležitým poučením pre vás všetkých, 

spojených s Novým Zjavením, a hlavne pre tých z vás, ktorí sa rozhodli byť 

psychoterapeutmi. Akékoľvek takzvané psychické symptómy alebo akékoľvek 

symptómy takzvanej duševnej poruchy, definované vo vašom DSM IV, sú vždy 

spôsobené nejakými negatívnymi entitami, ktoré napájajú a živia sa tými 

symptómami ľudí. V tomto ohľade neexistujú žiadne symptómy tejto povahy, ktoré 

by neboli spôsobené negatívnymi entitami, ktoré buď posadli túto osobu, alebo 

ktoré sa votreli do tejto osoby, alebo ktoré sa z takého či onakého dôvodu nalepili 

na túto osobu. Ste ale tiež varovaní, aby ste neoznačovali nikoho, a najmä nie 

agentov pozitívneho stavu spojených s Novým Zjavením, diagnostickými 

kategóriami svojho vonkajšieho klinického vzdelania, pretože tie symptómy, ako 

spríkladnil Manfred, nie sú nič iné než prostriedky, ako upozorniť na potrebu čeliť, 

takpovediac, svojim démonom, a tým, že sa im čelí a že sa s nimi pracuje, im 

umožniť voľbu konvertovať do pozitívneho stavu. 

Vo štvrtom prípade jedno z tvojich detí, Peter, prechádza týmto procesom 

spôsobom opísaným v piatej kapitole Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista. Takže 

v tomto prípade dochádza k rozsiahlej spoluúčasti a ku konverzácii so všetkými 

členmi pravej duchovnej rodiny tejto osoby a s Pánom Ježišom Kristom výhradne 
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za účelom práce na problémoch alebo dôležitých záležitostiach tejto jednotlivej 

osoby. Ale dokonca aj v tomto prípade všetky sugescie prichádzajú z vnútra, a nie 

z vonka. 

V piatom prípade sa stretávaš so zážitkom, ktorý určitým spôsobom sumarizuje 

všetky uvedené vyššie. Sú tu teda prítomné všetky prvky vyššie uvedených 

prípadov a tých, ktoré budú nasledovať ďalej. V tomto jednotlivom prípade tomuto 

procesu predchádza rozsiahla diskusia o týchto záležitostiach, po ktorej nasleduje 

ustanovenie formalizovaného stavu zvnútornenia a potom diskusia o týchto 

záležitostiach z vnútra, ako aj riešenie všetkých problémov, ktoré by sa mohli 

objaviť alebo ktoré je potrebné odhaliť v danom momente práce v tomto procese z 

pozície vnútra. 

V šiestom prípade prebieha diskusia, ktorá predchádza stavu formalizovaného 

zvnútornenia, po ustanovení tohto stavu je však zažívaný jedine intuitívny vstup z 

vnútra ohľadom toho, čo je potrebné — a či je potrebné — zvážiť a na čom je 

potrebné pracovať alebo o čom je potrebné diskutovať. V tomto konkrétnom 

prípade sa celá práca uskutočňuje na úrovni intuitívneho rozlišovania bez 

akéhokoľvek otvoreného alebo zjavného zapojenia sa kohokoľvek z vnútra alebo z 

vonka. Ako vidíte, v tomto prípade je dôraz výlučne na intuícii. 

A nakoniec, v siedmom prípade nie je ustanovený žiadny formalizovaný stav 

zvnútornenia. Namiesto toho prebieha vonkajšia diskusia o záležitostiach Nového 

Zjavenia Pána Ježiša Krista a o tom, ako princípy tohto Nového Zjavenia alterujú 

alebo menia jedincov život. V tomto jednotlivom prípade má uzdravujúci účinok 

samotný proces čítania a aplikovania Nového Zjavenia. S každým novým čítaním 

nastáva nová úroveň chápania, nahliadnutia, predvídania, intuitívneho cítenia, 

pokroku a liečenia bez toho, aby došlo k nejakej zjavnej alebo skrytej, alebo 

formalizovanej terapeutickej či duchovnej práci. Taktiež bez odohrania sa 

akejkoľvek formálnej konverzie jedincových tieňov na troch úrovniach jeho mysle 

a bez akéhokoľvek jeho formálneho predstavenia členom jeho pravej duchovnej 

rodiny a Pánovi Ježišovi Kristovi. V tomto prípade fakt čítania a praktizovania a 

učinenie Nového Zjavenia najvyššou prioritou číslo jedna svojho života dosahuje 

presne tie isté výsledky, ako vo všetkých vyššie uvedených prípadoch a v 

akýchkoľvek iných prípadoch, ktoré by sa mohli od všetkých vyššie uvedených 

ohromne líšiť. 

Nuž, ako z týchto príkladov vidíš, všetky majú niektoré nápadné analógie, ale aj 

niektoré veľmi nápadné odlišnosti. Tieto analógie tkvejú vo fakte, že sa všetky 

týkajú Pána Ježiša Krista, členov jedincovej pravej duchovnej rodiny a Nového 

Zjavenia. Okrem toho, čo je najdôležitejšie, všetky sa týkajú jedincovej vlastnej 

intuície a jeho vlastného úsilia pri práci na sebe. Takže, nech sa použije alebo 

aplikuje akákoľvek metóda, jedinec sa stáva plne zodpovedný a povinný skladať 

účty za prácu, ktorú robí. Nikto iný nemôže zaňho túto prácu urobiť. 
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Naproti tomu, metódy, postupy a praktiky samé osebe ohľadom toho, ako sa to 

uskutoční, sa od jednej osoby k druhej podstatne líšia. Tieto diferencie plnia 

najmenej dve dôležité veci. Súc individualizované a zosobnené, súc pre charakter 

každej osoby a líniu, po ktorej ide, jedinečné, jedincova práca na sebe uniká 

vnímaniu a chápaniu negatívneho stavu. Negatívny stav nie je schopný zacieliť 

takýto prístup. Jeho členov a agentov to veľmi mätie. Na druhej strane, tento 

prístup pozorujú pseudo-tvorcovia, ktorí nie sú schopní proti nemu nič urobiť, 

pretože ich prístup je založený na všeobecnosti, uniformite a striktnom lipnutí na 

dobre definovaných štruktúrach, namiesto na rozmanitosti a jedinečných 

odlišnostiach individuálneho prístupu. To je pre nich ďalším ponaučením, že v 

skutočnosti je možné a mysliteľné byť, takpovediac, v ľudskej koži a napriek tomu 

pokračovať v ľudskom živote s niečím, čo je v úplnom protiklade k samotnej 

štruktúre a prirodzenosti ľudského života. Pseudo-tvorcovia spočiatku 

predpokladali, že takéto skúsenosti sú výslovne nedosiahnuteľné pre niekoho, kto 

je v ľudskom živote. 

Tieto ponaučenia budú tiež použité Pánom Ježišom Kristom na zobrazenie faktu 

pseudo-tvorcom, že možno byť pozitívny uprostred negatívneho stavu za 

akýchkoľvek okolností. Preto dodržiavaním svojich vlastných individualizovaných 

metód vchádzania a zotrvávania vo vnútri pomáhate Pánovi Ježišovi Kristovi v 

dávaní hodnotných lekcií pseudo-tvorcom, ktoré budú využité v procese konverzie 

pseudo-tvorcov do pozitívneho stavu. Toto je jeden z dôležitých dôvodov, prečo 

boli vyššie opísané skúsenosti zahrnuté do tohto Doplnku. Čo je ale najdôležitejšie, 

tento faktor zahrnutia, spolu so všetkými ostatnými tu uvedenými i neuvedenými 

záležitosťami, pripravuje cestu pre uskutočnenie nasledovného kritického posunu. 

Ďalší Doplnok nepríde, pokiaľ nebude tento posun iniciovaný a pokiaľ sa vy, Peter 

a Mark, spolu nezídete zoči-voči, aby ste si pripomenuli tento posun. Bude to 

skoro, veľmi skoro. Zatiaľ všetci pokračujte vo svojom poslaní v rámci svojej 

vlastnej línie, po ktorej idete. Vedzte, prosím, že udalosti, ku ktorým dochádza od 

obdobia pred a po Vďakyvzdaní, dostali každého jedného z vás do náležitej pozície 

pripravenosti pre ďalší posun. Dovtedy udržujte svoje súčasné pozície. Pamätajte 

si, že Pán Ježiš Kristus je s vami, vo vás a pri vás pripravený kedykoľvek 

odpovedať na vašu prosbu o pomoc. Neváhajte poprosiť! 
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SÚKROMNÝ ROZHOVOR MEDZI PÁNOM 

JEŽIŠOM KRISTOM A PETROM 
 

 

27. februára 1994 

Hoci sa samotný tento súkromný rozhovor odohral po dokončení Doplnku 20, mal 

by sa čítať pred ním, aby každý prípadný čitateľ toho Doplnku jasne pochopil 

ohromnú duchovnú zodpovednosť. Toto je prepis rozhovoru. Preto má charakter 

rozhovoru dvoch ľudí, rozprávajúcich sa spolu priateľským a neformálnym 

spôsobom, používajúc formu každodennej reči. 

Pán Ježiš Kristus: Dobré ráno, Peter. Než však budeme pokračovať v odpovedaní 

na tvoje otázky, je potrebné niečomu sa venovať. Chápeš, že aj keď ľudia čakajú, 

je tu niečo veľmi dôležité, o čom bola zmienka, že to bude oznámené, ak to bude 

potrebné oznámiť. A je skutočne potrebné oznámiť to. Ide o toto: 

Pretože ti bola zverená veľmi vysoká miera dôvery, existuje, samozrejme, aj rovina 

predpokladov, ktoré s tým prichádzajú; a tie sú nasledovné: zaobchádzať 

s informáciami, a teda s ich energiami, a zvažovať ich zo správnej a náležitej 

pozície. V minulosti to malo taký ráz, že sa transmitovalo úplne všetko, čo sa 

objavilo a potom sa rozsievala energia, pretože pre tú konkrétnu dobu to bolo 

správne a náležité. Teraz sa ti tu však oznamuje, že existuje jeden dodatočný 

faktor, ktorý je veľmi, veľmi dôležitý. Je to chránenie tohto procesu, Peter. Čo to 

znamená? Určité informácie o pseudo-tvorcoch boli prediskutované a zjavené čisto 

kvôli tvojmu osvieteniu a tvojmu chápaniu. Aby však bol tento proces chránený, je 

nutné na určité informácie dávať väčší pozor. A teraz, väčší pozor v podstate 

znamená prezentovať ich len tým, ktorí sú ich schopní poznať. Toto je čosi nové. 

Na Doplnok 20 sa môžeš z konverzačného hľadiska pozerať skôr ako na pozdrav 

všetkým členom pozitívneho stavu tu na planéte Nula, s ktorými si spojený, než na 

rozširovanie podrobností o tom, čo bolo transmitované. 

Inými slovami, ide o toto: Aby proces, ktorý bol opísaný, čo sa týka prekladu 

pseudo-tvorcov a cesty k tomu, čo je absolútne pravdivé, aby tento proces 

pokračoval, musí existovať určitá miera ochrany, ktorá je súčasťou faktora 

Absolútneho Dovolenia, Peter. Bolo by nešťastím, keby sa tieto informácie vnútili 

určitým jedincom, ktorých rolou je konvertovať do opozície alebo používať tieto 

informácie jednoducho ako jadro argumentácie, pretože toto zničí jednoduchosť, a 

potom, Peter, by to poskytlo možnosť vyvrátiť argument uvedený na posledných 

dvoch stranách Doplnku 20, ktorý prezrádza, že pseudo-tvorcovia už viac nie sú 

schopní využívať pozitívnu energiu. Preto by podvratný faktor pretrvával ďalej. 

Počas tohto rozhovoru sa má, s prihliadnutím na teba, na novú energiu tvorivosti, 

dať len nový dôraz na jednoduché kladenie si otázky, čo by bolo správne. A 

skutočne by nebolo správne, aby všetky tieto informácie odchádzali v tejto forme, 
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aby boli jednoducho rozsievané ako predtým. Prečo? Ešte raz, dôvodom je, že 

určití jedinci prešli určitú cestu vývoja, na ktorej dosiahli určitý bod, v ktorom 

môžu jednoducho klásť tieto otázky, avšak z absolútne pozitívneho hľadiska. 

A teraz, toto je k dispozícii tebe a ostatným predovšetkým kvôli výmene týchto 

informácií a kvôli objasneniu. Tento víkend však znamená bod zvratu, Peter, a to, 

že keď sa táto energia vo svojej najčistejšej forme — ktorá sa naskytuje v 

konverzačnom smere — a v záujme výmeny týchto nových ideí premení na 

transmisiu alebo do písomnej formy, ktorá sa zašle ostatným, vtedy zaujme polohu 

vnucovania. Nikdy predtým to nebola pravda, no teraz je. Prečo je to aktuálne? 

Preto, lebo tieto informácie sú do určitej miery chránené a chránené sú kvôli tomu, 

ako k tebe prichádzajú. Prichádzajú opäť v trochu konverzačnej podobe. A preto sa 

tá konverzácia týka tých zúčastnených, medzi ktorými prebieha. Toto dáva zmysel, 

pretože rozhovoru sa zúčastňujú len tí, ktorí sú pripravení pre túto výmenu 

informácií. A aby bolo chránené právo a schopnosť pseudo-tvorcov pokračovať vo 

svojej ceste, bolo by nesprávne vraziť klin do ich procesu a brániť im v ceste tým, 

že sa určití členovia pozitívneho kontingentu rozhodnú k tomu istému procesu 

kladenia takých otázok. 

Znamená to nasledovné: Môžeš to chápať tak, že existuje určitá skupina 

jednotlivcov, vrátane teba, ktorí kladú otázky na veľmi čistej úrovni. A smerujúc 

ich k Pánovi Ježišovi Kristovi prostredníctvom svojich mentálnych procesov ste 

schopní tieto informácie získať a vymieňať si ich medzi sebou. Teraz však, a to je 

po prvýkrát, keď sa preložia do písomnej formy a rozsejú medzi ostatných, stávajú 

sa takéto informácie a posolstvá informáciami a posolstvami z druhej a následne z 

tretej ruky. A tí, čo ich čítajú, sú teda v pozícii vnucovania, vzhľadom k faktu, že 

túto energiu a tieto informácie neprijali tým istým spôsobom ako ty, Peter — cez 

absolútne čistý proces kladenia otázok a výmeny informácií prostredníctvom 

rozhovoru. 

Nuž, toto vytvára podmienky, pri ktorých tí jedinci, ktorí dostali tieto informácie 

vnúteným spôsobom, začínajú klásť otázky, ako ich kladú pseudo-tvorcovia. A to 

sa rozvinie do frakcionárstva, odstúpenia atď. A potom sa informácie, ktoré si 

pseudo-tvorcovia získavali kladením svojich vlastných otázok, stanú pre nich 

informáciami z druhej ruky. A tu sa začínajú problémy. Pretože, ako bolo uvedené 

predtým, je potrebné, aby bol tento proces strážený, Peter, treba naň dávať pozor. 

A ak to tak nebude, inými slovami, ak tieto informácie nebudú strážené a chránené 

a ak v tom nebude absolútna čistota, ktorá je už od tohto víkendu absolútnou 

nevyhnutnosťou, potom by bolo nešťastím, keby boli pseudo-tvorcovia postavení 

pred možnosť prijatia informácií, ktoré nie sú čisté. 

Nuž, to ti hovorí, Peter, že na teba osobne sa kladie nový dôraz. Tvoja 

zodpovednosť je teraz ešte väčšia než kedykoľvek predtým. Teraz je tvojou 

zodpovednosťou skutočne zahájiť faktor čistoty postupu, viac, než bolo 
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kedykoľvek predtým predstaviteľné. A to so sebou prináša množstvo vecí. 

Predovšetkým, uvážiac, čo to pre všetkých ľudí znamená, v minulosti všetci lačneli 

po doplnkoch, po informáciách a po tom všetkom; a celá tá štruktúra transmisie 

bola správna. Teraz je však potrebné, proste kvôli ochrane, doplniť nejaké nové 

faktory. A zvládnuť to môže byť trochu náročné, Peter, napriek tomu je to však 

pravda. Ochranný faktor je teraz preto tak veľmi dôležitý, lebo zabezpečí, že 

opísaný proces môže pokračovať ďalej. Nuž, toto môže vyzerať trochu 

rozčarujúco, ale je to OK, pretože aby mohol odteraz celý proces pokračovať ďalej, 

nutne musia byť odteraz k dispozícii nové úrovne čistoty srdca, nové úrovne lásky 

a nové úrovne Absolútnej Múdrosti, a predovšetkým Absolútneho Odpustenia. Čo 

je však najdôležitejšie, keďže sú k dispozícii v novej miere, je potrebné, aby sa 

používali v novej miere. Nezabudni, Peter, že si ešte stále na planéte Nula, kde je 

stále ohromný potenciál omylnosti a keďže všetci ste relatívne bytosti, v tomto je 

tiež potenciál omylnosti. 

Dôležitým aspektom je pôsobiť s poznaním svojej možnej omylnosti a stále, stále 

si byť toho vedomý, teraz to však využívať ako nástroj, a nie ako nedostatok či 

potenciálnu ujmu. Vidíš ale veľmi jasne, že si sa teraz dostal do bodu, v ktorom sú 

dokonca aj pseudo-tvorcovia schopní privlastňovania si — ktoré je v skutočnosti 

spreneverou — no privlastňovania si tvojich doplnkov, Peter. Toto je bod, v 

ktorom si predtým nikdy nebol, teraz však si. A ako bolo spomenuté, niežeby si 

zatajoval informácie alebo niečo podobné, jednoducho je pri týchto informáciách 

potrebné zaujať nový prístup. A ako bolo poznamenané, existuje nový potenciál a 

nové hranice, v rámci ktorých môžeš ku každému pristupovať v konverzačnej 

rovine, namiesto písomnej, dokumentačnej roviny. Dôvodom, prečo je to tak, je to, 

že v konverzačnej rovine máš ku všetkým týmto ľuďom prístup z prvej ruky, Peter. 

A môže dôjsť k dvojakej výmene. Predovšetkým je to zasvätenie do informácií 

medzi vami dvoma, ktorí sa zúčastňujete konverzácie, ale je tu aj možnosť spätnej 

väzby, kde ti ten druhý môže naznačiť, ako sú tieto informácie prijímané, 

spracovávané, vstrebávané a čo je najdôležitejšie, ako sú osvojované. 

Už nie je viac udržateľné jednoducho rozširovať tieto informácie a potom dúfať v 

najlepšie. Lebo, ako vidíš, teraz tu existuje paralelný proces medzi kladením otázok 

pseudo-tvorcami z pozície ich motivácie a potom možnosť, že agenti pozitívneho 

stavu budú zasahovať do tohto procesu tým, že nebudú plne chápať, aké sú to 

informácie a čo znamenajú. Chápeš, Peter, na základe tvojej prítomnosti pri týchto 

konverzáciách vždy existoval prvostupňový prístup k významu a chápaniu týchto 

informácií. Ale teraz, odo dnešného dňa (27. februára 1994), tí, ktorí ich prijímajú 

v písomnej forme, túto prítomnosť nemajú. V minulosti existovala vždy určitá 

úroveň ochrany. Teraz však, kvôli pozícii pseudo-tvorcov, a nutne kvôli ich pozícii 

kladenia otázok, došlo v tomto spektre k celkovému posunu, k celkovému posunu 

v dôraze; a existuje tu značná možnosť nepochopenia a zneužitia tejto energie. 
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Takže, v záujme všetkých, ktorí sú pozitívni a v záujme všetkých pseudo-tvorcov 

je teraz potrebné aplikovať novú úroveň ochrany. A to je bezpodmienečne a 

našťastie pre teba, Peter, tvoja zodpovednosť. Nuž, aj keď všetci ostatní čakajú, 

čakajú v podstate na rozhovor, Peter. A je správne a vhodné, že im teraz pomáhaš 

na novej úrovni. Lebo vidíš, ako bolo uvedené, že tvoje poslanie sa len teraz 

začína. Všetko, čo sa do tohto okamihu udialo, bolo prípravou. A čo sa ti teraz 

oznamuje na novej a veľmi krásnej úrovni, s ohromne vysokou úrovňou energie, 

ktorú si doposiaľ neuvedomuješ, je myšlienka, opisujúca tvoj nový potenciál, ktorý 

v tebe je, ktorého existenciu si nikdy predtým nepoznal. A hoci špecifiká dnes ráno 

nebudú poskytnuté, teraz máš novú zodpovednosť, Peter, a tou je odhaliť ho. 

Existuje však v tebe nový proces dostupnosti a uvedomenia, z ktorého môžeš a 

budeš čerpať, Peter, a ktorý je ti presne za týmto účelom k dispozícii. 

Nuž, nemusíš cítiť žiadne znepokojenie či rozčarovanie v tomto ohľade, pretože je 

nádherné, že tento proces je v samotnom svojom zrode, v úplne počiatočnom stave 

a môže byť teraz aktivovaný len tebou, Peter. A keby to nebolo možné, nebolo by 

to uvedené. Môžeš však začať tým, že si položíš otázky. Teraz je najkrajšie to, že 

boli odomknuté určité dvere, čo ti dovolí dať správnu a vhodnú odpoveď, založenú 

na všetkých tých faktoroch, ktoré sa odohrali počas tvojej minulosti. A teda na 

všetkých faktoroch, ktoré sú ti teraz k dispozícii... a znamená to tiež, že existuje 

nová úroveň informácií, ktoré sú k dispozícii v konverzačnej rovine medzi tebou a 

kýmkoľvek iným. V tomto momente je však potrebné znovu zopakovať, že k celej 

tejto situácii sa musí pristupovať s opatrnosťou. A keďže si, kto si, Peter, žiada sa 

od teba, aby si túto opatrnosť uplatnil. 

Peter: Koľkým ľuďom teda môžu byť dané tieto informácie? Už som ich poslal 

Danovi na korektúry. 

Pán Ježiš Kristus: To je fajn, Peter, pretože si to už urobil. Chápeš, teraz je však 

dôležité osvojiť si konverzačnú úroveň a výmenu ideí, primeraných a 

zodpovedajúcich tomu, ako to pomôže obohatiť poslanie každého pozitívneho 

agenta a ako to bude pomáhať v pozitívnom obohacovaní týchto informácií. 

Chápeš, čo to znamená, Peter? V podstate ti boli zverené informácie na veľmi 

vysokej úrovni. A otázka, ktorú si práve položil, vyjadruje veľmi zaujímavú 

predstavu toho, kto je pripravený, a kto nie. Ak by proste všetci boli pripravení, 

mohol by si ich jednoducho rozoslať bez akýchkoľvek problémov. 

Peter: Dobre, určime si teda tých, ktorí tieto informácie nemajú dostať v písomnej 

forme, ale len formou rozhovoru. 

Pán Ježiš Kristus: Dôležité je, že kvôli ochrane tohto procesu uvidíš, ako sa to 

udeje, podľa toho, ako začnú k tebe prichádzať. Chápeš? A na základe spôsobu, či 

budú k tebe pristupovať verbálne, alebo inak... A toto je veľmi nové, Peter, preto je 

to zdanlivo znepokojujúce... Ale pretože k tebe pristupujú z hľadiska svojej 

vlastnej pripravenosti, tvoja vlastná konverzácia s nimi bude určovať, do akej 
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miery a ako ďaleko až zájsť s informáciami. A tiež to otvorí bránu tomu, čo môžu 

povedať oni tebe. Takže, nový dôraz sa kladie aj na počúvanie, Peter. A toto kladie 

ohromný dôraz na individuálnosť celého procesu. Zatiaľ čo v minulosti bolo 

správne a primerané jednoducho zaslať informácie, teraz je to na inej úrovni. 

Pretože prostredníctvom rozhovoru alebo prostredníctvom toho, ako ti títo jedinci 

píšu a ako s tebou hovoria, sa odhalí možnosť aktivovať v tebe úroveň vhodnosti... 

a toto si vyžaduje, Peter, tvoje podrobné skúmanie úrovne vhodnosti, aby si začal 

chápať proces, ako a čo povedať, čo potrebuješ povedať. 

A teraz, je príhodné, že si to poslal Danovi, pretože týmto pre teba, Peter, začína 

celý proces experimentu a objavovania. Pochopiteľne, príde záplava otázok. Ale ty 

začneš trénovať s Danom... a toto sa týka len teba, Peter, pretože je to tvoja 

zodpovednosť... Budeš môcť začať s Danom v zmysle preskúmania tohto procesu 

na konverzačnej úrovni, keďže bolo správne poslať to Danovi vzhľadom k tomu, 

že si to už urobil. Nuž, jediné, čo sa má jednoznačne urobiť, je začať s Danom, 

pretože je prvý, kto má tieto informácie. Dôležité je a bolo by múdre, aby si bol 

pritom trpezlivý, Peter, pretože toto je ten proces, toto je to, čo prichádza... 

preskúmať veľmi starostlivo nielen to, čo hovoríš ty Danovi a čo sa Dan pýta teba, 

ale preskúmať aj to, ako tento proces nastáva. Inými slovami, využi príležitosť 

vidieť, ako interaguješ s Danom takmer ako prizerajúci sa, Peter. Pozoruj seba, 

pozoruj Dana, a hlavne pozoruj otázky a odpovede, ktoré interagujú počas 

rozhovoru. To bude pre teba vodidlom. A ako potom uvidíš, to, čo príde, a ešte raz, 

bolo by múdre, aby si bol pri tom trpezlivý, teda to, čo príde, budú informácie, 

ktoré potrebuješ k tomu, ako postupovať so všetkými ostatnými. 

Toto je nevyhnutné a deje sa to tým správnym spôsobom. Ale ešte raz, Peter, 

zverujú sa ti veľmi, veľmi dôležité a chránené informácie a tie si vyžadujú oveľa 

vyššiu úroveň starostlivosti než čokoľvek, čo bolo transmitované kedykoľvek 

predtým. A je to tak preto, lebo — čo je v stávke? Teraz máš však ohromnú 

schopnosť alebo ohromnú úroveň pomoci pri týchto snahách. A pomoc príde cez 

neustále opätovné skúmanie tak prostredníctvom teba a Marka a Dana, ako aj 

niekoľkých ďalších, ktorí budú neustále skúmať a podrobne zisťovať, o čo ide. 

Toto je súčasťou nového vývoja, Peter, a práve preto je príhodné, že to prišlo v 

tejto forme. A ono to skutočne prišlo v tejto forme a je to v podstate... v podstate 

teraz na tebe, Peter. A hoci sa to nezdá ľahké, a skutočne sa to zdá ťažké, 

predstavuje to novú cestu, Peter. Takže, ešte raz, dôraz je na tebe... si stredobodom 

pozornosti. 

Peter: Och! A ja som si myslel, že to bude ľahšie. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, ale ty si si vždy myslel, že to bude ľahšie, Peter. 

Peter: Nikdy to tak nie je. Niekedy sa cítim veľmi unavený. 
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Pán Ježiš Kristus: Nie, Peter, ale je pekné, že jediné, čo musíš v tomto bode robiť, 

je prosto sledovať priebeh konverzácie. Toto je práve príkladom niečoho, čo je v 

protiklade k očakávaniam každého. To je všetko. A začneš objavovať, že je to v 

podstate ľahké, pretože dosahuješ novú úroveň toho, ako si schopný pomôcť 

ľuďom jednoducho sústredením sa na úroveň konverzácie. A ako kedysi ktosi 

povedal: „Keby to bolo ľahké, robili by to všetci.“ (Smiech). Takže vidíš, Peter, že 

sa ti zveruje ohromná úroveň dôvery. A, samozrejme, neprišlo by nič, čo by bolo 

nad tvoje schopnosti zvládnuť to alebo mimo tvojich schopností zvládnuť to. 

Rovnako však, potom, ako si dáš krátku prestávku, môžeš sa trochu vrátiť späť, 

aby si si prečítal informácie, ktoré sú obsiahnuté v tom, čo si napísal, a uvedomiť si 

ako úžasne potentné a ako úžasne pokročilé sú tieto informácie. Sú, ako 

hovoríš ty, Peter, na ostrie noža. 

A teraz — ako nikdy predtým — musia byť zvestované a posudzované s ohromnou 

úrovňou starostlivosti a bezpečnosti, majúc na zreteli, čo sú zač. Reprezentujú 

ohromný potenciál, pretože toto posolstvo samostatne a samo osebe, Peter, nesie 

ohromné množstvo energie, viac než kedykoľvek predtým. A preto predstavuje aj 

ohromný potenciál. Centrom pozornosti je tu nová úroveň konania správnych vecí. 

A pretože energia predstavuje tak hlboké a predovšetkým presné opísanie toho, čo 

nastáva, a toto poznanie je nové dokonca aj pre pseudo-tvorcov, Peter, jednoducho 

sa vyžaduje, aby neboli poskytnuté žiadne príležitosti na podkopávanie týchto 

informácií. Lebo, predstav si v takom prípade tie paralelné scenáre a to ohromné 

množstvo času, ktoré by pseudo-tvorcovia museli venovať skúmaniu svojich para-

ríší zneužívania pozitívnej energie. To by mohlo veci naťahovať nekonečne 

dlhšie, než bolo kedy nutné, Peter. To je to, čo je dôležité. 

Vidíš teda, že sa na tvoje plecia kladie ťažké bremeno, Peter. Môžeš ale nájsť 

útechu v tom, a to počuješ opäť, že jednoducho ty máš informácie, Peter, a to je 

OK, že ich máš, a nepotrebuješ si osvojiť žiadne nové metódy komunikácie alebo 

metódy transmisie či niečo podobné; potrebuješ len zistiť, že je do toho zapojená 

nová úroveň zdieľania a uvedomenia. S tým je súbežná nová úroveň ochrany, ktorú 

si musíš uvedomovať. Nakoľko sa však tvoje poslanie v podstate len začína, 

pripomína sa ti tu, že máš skutočne na to schopnosti, máš celú históriu svojho bytia 

„Petrom.“ Všetky tie príklady, ktorými si prešiel v minulosti, z ktorých si sa 

bezpochyby poučil, teraz... teraz je čas využiť ich. Tvoje zdroje, Peter, sú veľké. Sú 

ohromné. A je čas, aby si sa na ne začal spoliehať novým spôsobom. A nový 

spôsob príde a bude ti ukázaný, no najdôležitejšie je, že prichádza cez teba, Peter. 

A teraz môžeš robiť čokoľvek, čo potrebuješ alebo čo cítiš, že je nutné urobiť, aby 

si si vymieňal tieto informácie či čokoľvek iné v konverzačnej rovine, aby si ich 

znovu zopakoval či podporil, alebo potvrdil, pretože to je teraz touto novou 

úrovňou a novým uvedomením. A zo svojej konverzácie s Danom začneš vidieť 

množstvo vecí ohľadom toho, čo sa deje. A uvádza sa to, aby si to využil, Peter, 

ako svoju prvú príležitosť jednak na to, aby si získal vodidlá, a tiež na to, aby si 



Prvý súkromný rozhovor 

- 197 - 

pozoroval sám seba v akcii. Nie je teda dôležité len to, že všetci ostatní interagujú s 

tebou z toho hľadiska, ale aj to, že ty pozoruješ seba samého, Peter, a to, ako 

reaguješ, ako myslíš a ako postupuješ s Danom a niekoľkými inými a ako k nim 

pristupuješ. A potom uvidíš, že veci začnú zapadať na svoje miesto. Toto je čosi 

ako nová hranica, Peter. Ale nie si tu sám, Peter. Pamätaj si to. 

Peter: Ja sa tak cítim. 

Pán Ježiš Kristus: Ó, ja viem. No to je z veľkej časti vlastne kvôli kontrastu 

minulosti s... 

Peter: Ale je to aj preto, lebo jedna z mojich otázok bola, prečo je to tak, že ja som 

nikdy nebol schopný nič vidieť ani nič podobné, počas stavu svojho zvnútornenia? 

V tomto zmysle nemám žiadny prístup. 

Pán Ježiš Kristus: Ale teraz máš, Peter. 

Peter: Ako? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, je to nové z hľadiska... dobre, pretože bola zmienka o 

novej jednoduchosti, znamená to, že všetko bolo zredukované na jednoduchú 

úroveň logického uvažovania. Nepripúšťaš si, že ho máš. Ale skutočne ho máš! A 

je veľmi príhodné, že celý proces tvojho vývoja je v protiklade s tým, čím všetkým 

prešiel. Pretože teraz, a to si začneš sám demonštrovať, je všetko na veľmi 

jednoduchej úrovni kladenia otázok. Inými slovami, môžeš si položiť otázku 

ohľadom konkrétnej záležitosti, teda — čo tu dáva zmysel? A môžeš povedať, 

dobre, je to buď A, alebo B. Dôležité však je, že je tu nová energia, ktorú si 

neuvedomuješ a ktorá dodáva ohromnú mieru presnosti tvojej schopnosti vybrať si 

A alebo B. A to je voľba pomocou... metódy, pri použití ktorej funguješ najlepšie, 

Peter, ktorá jednoducho využíva tvoj intelekt a poznáva, že je tu teraz nová 

duchovná infúzia, ktorá je spojená s tvojím intelektom. Nezabúdaj, Peter, že tvoja 

minulosť, tvoja vlastná osobná minulosť a to, čo si prekonal na planéte Nula, nie je 

len sériou skúšok a veľkého súženia, ktoré nemalo žiadny zmysel. Dôvodom, prečo 

tak veľa z toho vyšlo na povrch, dokonca i nedávno, je to, že je to jedným zo 

spôsobov, ako ti ukázať, že si prešiel ohromnou cestou vývoja. Je to, akoby si bol v 

škole, Peter, ale na najexternejšej a najzjavnejšej úrovni planéty Nula. Akú, 

prepánajána, by to všetko, čím si prešiel, malo cenu, keby to nebolo akoby 

absolvovaním školy, akéhosi výcviku? Pretože nikto iný nemusel prejsť tým, čím 

si prešiel ty, Peter, obzvlášť v spojení s Novým Zjavením. 

Teraz je ale čas poznať, že toto všetko zostruje tvoje rozlišovacie schopnosti a 

tvoju schopnosť voliť si a tvoju schopnosť myslieť. A zaujímavé je, že to nie je 

také, akoby to prichádzalo na nejakej veľmi vysokej úrovni, na ktorej nemusíš 

myslieť. Tvoja pozícia, Peter, tvoj okamžitá povinnosť, tvoja okamžitá 

zodpovednosť je pozrieť sa na túto situáciu a jednoducho myslieť, využijúc všetko, 
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čo si zažil na planéte Nula. To je tvoja nová schopnosť. A oznamuje sa ti tu, že 

všetko, čím si prešiel, sa vzťahuje len na tu-a-teraz. A preto sa ti týmto naznačuje, 

že môžeš vložiť novú vieru vo svoju schopnosť logicky uvažovať na najexternejšej 

a najjednoduchšej úrovni; pretože, chápeš, Peter, dôvodom, prečo je to príhodné, je 

fakt, že túto úroveň využívajú pseudo-tvorcovia. A v podstate sa tým hovorí, že 

nakoľko si teraz vo svetlách reflektorov a nakoľko pseudo-tvorcovia nemajú 

žiadnu schopnosť vojsť dovnútra — aký absurdný pojem! — pretože si tým, kým 

si vo svojej vlastnej pozícii, si schopný najvýstižnejšie a najvhodnejšie 

odzrkadľovať toto nové rozlišovanie na najexternejšej a najpozitívnejšej úrovni. 

Preto je tvoje smerovanie také, Peter, aké je. Pretože teraz je tu akési nové 

prispôsobovanie sa tomu, čím sú oni a ako uvažujú. A ak ty sám si schopný to 

urobiť a samostatne si voliť a rozlišovať, potom chápeš, čo sa deje? Oni sú viac a 

viac a viac schopní pozorovať ťa a hovoriť: „Aha, pozrite, čo robí. Nikdy nemal 

tieto schopnosti vidieť veci vizuálne na inej úrovni. A napriek tomu nanajvýš 

úspešne vykonáva tieto voľby na jeho vonkajšej úrovni.“ Toto vypovedá o tom, 

Peter, že aj ty si veľmi pozorne sledovaný. 

Peter: To je dôvod, prečo som nikdy nič nevidel, keď som bol v stave 

zvnútornenia? 

Pán Ježiš Kristus: Presne tak. Teraz to chápeš? 

Peter: Vlastne som tušil, že je to tak, no teraz mám potvrdenie priamo od Teba. 

Takto to dáva lepší zmysel, ak je to kvôli pseudo-tvorcom. 

Pán Ježiš Kristus: A teraz už vidíš dôležitosť svojho postavenia? Väčšiu než 

kedykoľvek predtým. Je to akýsi časový faktor, Peter, že to akosi vychádza najavo. 

A je to veľmi krásne, pretože ty si bol človek na túto prácu, Peter, a nikto iný s 

touto konkrétnou schopnosťou. Otvárajú sa však tiež niektoré ohromne nové cesty. 

Súčasťou nádherných vecí tohto týždňa, Peter, bolo poznanie vlastného potenciálu 

každého. A hlavne, na vonkajšej úrovni to slúži tak trochu prebudeniu tvojich 

potenciálov, kvôli uvedomeniu si, že si teraz s konečnou platnosťou pripravený 

pochopiť, a každý je pripravený pochopiť, prečo je Peter Petrom. A to je nádherná 

vec, pretože v minulosti existovali nejaké otázky ohľadom toho, prečo je Peter 

Petrom, nie preto, že by to nikto nemohol vedieť alebo na to prísť; z Absolútneho 

smeru to bolo, samozrejme, jasné, no predtým to nebolo nikdy príhodné vedieť, 

Peter, pretože veci neboli nikdy tam, kde mali byť. Chápeš to? A preto je kladený 

zvýšený dôraz na teba a na to, kto a čo si a prečo si to, kto a čo si. Pamätaj si teda, 

že teraz si sledovaný, Peter, na oboch úrovniach. A úloha, ktorá je pred tebou, nie 

je v žiadnom prípade ľahká. Keďže je to však osobne tvoja úloha, je to úloha, ktorú 

môžeš splniť. To je tá nádherná vec, Peter, že je celá tvoja. Avšak skrz pridelenie a 

fungovanie cez seba samého, svojím vlastným fungovaním spracovávaš 

potenciálnu energiu, ktorá ti je daná, aby si bol tým, kým si. A tým, že si robíš 
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svoju prácu, sprístupňuješ túto energiu na úrovni zdieľania všetkým ostatným, 

pretože si robíš svoju prácu. A máš z toho ohromný prospech. 

Peter: Takže tieto informácie možno zdieľať s ostatnými formou rozhovoru. 

Pán Ježiš Kristus: (s ohromným dôrazom) Samozrejme! Ale vidíš, Peter, to je to, 

kde sa zavádza nová hranica. Si tu ty a je tu jedinec, s ktorým niečo zdieľaš, a je tu 

tretí jedinec — Pán Ježiš Kristus. A pseudo-tvorcovia s dovolením pozorujú. Vidíš 

však, že je to magická trojka, Peter. Tebe a každému to pomáha tiež v tom — a to 

je na tom nádherné, Peter — že nakoľko to zdieľaš s týmto jedincom z prvej ruky, 

umožňuješ Pánovi Ježišovi Kristovi podieľať sa na tom spôsobom, aký nikdy 

predtým nebol dovolený. A keďže metódy minulosti boli uzurpované a sú milióny 

a milióny tých, ktorí sú oddaní úlohe ich zneužitia na rôznych úrovniach pseudo-

tvorcov — ich prisluhovači, Peter — nemysli si ani na okamih, že tie metódy 

neboli kompletne prevzaté. Toto znamená, že... ešte raz, toto je rizikový faktor, no 

je to iný druh rizikového faktora, pretože v hierarchii negatívneho stavu, pod 

kontrolou pseudo-tvorcov, je veľmi dobre zvládnutá, veľmi dobre rozvinutá 

spravodajská sieť. A vidíš, že tá energia kladenia otázok pseudo-tvorcami, napriek 

tomu, že je ich svetlou stránkou, stále podporuje celý tento opozično-podvratný 

prvok, ktorý pracuje pre nich, pretože sa zjavne ešte stále nerozhodli byť úplne 

pozitívni, Peter. Vidíš teda, že táto energia plne podporuje proces riadenia ich 

poskokov, ktorí stále pracujú vo veľmi, veľmi negatívnom smere. 

Ale kvôli faktu, že sa teraz môžeš s týmito jedincami podieľať a že môžeš umožniť 

infúziu Absolútnej Lásky, Múdrosti, Odpustenia a Pozitívnej Energie, a 

predovšetkým Dovolenia, otváraš tiež bránu akejkoľvek novej energii, ktorá sa 

potrebuje dostať medzi teba, jedinca s ktorým sa rozprávaš, a Pána Ježiša Krista, 

aby sa pridali akékoľvek nové prvky, alebo aby boli modifikované ktorékoľvek 

diskutované prvky, súvisiace s vami dvoma, stále novým spôsobom, ktorý je úplne, 

totálne a vždy mimo chápania pseudo-tvorcov. 

Nuž, toto je dôležitý faktor, pretože ak si predstavíš niekoho, kto dostáva doplnky 

ako v minulosti, potom by bezpečnostný faktor nebol namieste, chápeš? Inými 

slovami, je len ten jedinec, ktorý to číta, potom to, čo číta a potom, samozrejme, 

pseudo-tvorcovia, pozerajúci sa cez jeho plece. V podstate to teda hovorí, že všetky 

staré prvky boli prevzaté. A pseudo-tvorcovia, ktorí sa pozerajú cez jeho plece, sú 

odhodlaní a rozhodnutí zabezpečiť, aby všetko, čo je v tomto kontexte prijímané, 

bolo prijímané vnucovaním, a nie z pravej pozície Pána Ježiša Krista. Toto je 

veľmi aktuálny bod a súvisí s ním veľa ďalšieho, Peter. Ešte raz, tak veľmi veľa sa 

kladie na tvoje plecia. Je to však preto, lebo teraz si, Peter, v tejto pozícii veľmi, 

veľmi potrebný. Cítiš závažnosť tohto. 

Peter: Keďže všetci vedia, že Mark je tu, a všetci čakajú na výsledok našej 

spoločnej práce, bolo by možné napísať im list informujúci ich, že táto téma bude 
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so mnou prediskutovaná zoči-voči na úplne individuálnom základe, formou 

rozhovoru? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, dokonca aj v tomto je, Peter, do určitej miery nastavená 

pasca. Prakticky by bolo však lepšie napísať list, ktorý hovorí, že nadväzujeme 

kontakt s ohromne novou úrovňou a že každý má v tom nejaký part a že by bolo 

pre všetkých múdre a vynikajúce a krásne, keby vložili novú úroveň uvedomenia a 

novú úroveň dôrazu na svoju vlastnú schopnosť klásť si otázky. A uvidíš, Peter, že 

to bude viesť k väčšej otvorenosti a k oveľa väčšej úrovni interakcie medzi tebou a 

ostatnými, ako si v podstate navrhoval. Pretože to otvorí bránu výlučne 

pozitívnemu, a tak ich to opäť bude viesť k tomu, aby k tebe pristupovali skôr v 

rovine svojej vlastnej individuality, než v rovine povinnosti. Chápeš, keby sa 

oznámilo, že kvôli veľkosti tohto je potrebné, aby k tebe pristupovali na 

konverzačnej úrovni, cítili by sa nútení konať tak na základe nejakých iných 

faktorov, namiesto absolútnej čistoty svojho srdca. Avšak, ak k nim budeš 

pristupovať z takého hľadiska, že povieš, že je tu nový dôraz, ktorý sa kladie na ich 

vlastnú schopnosť klásť otázky, potom je celá scéna usporiadaná tak, že budú k 

tebe pristupovať z absolútnej čistoty svojho vlastného srdca; a to potom posilní a 

ešte viac zlepší konverzáciu medzi vami dvoma alebo medzi kýmkoľvek, pretože 

to pripraví scénu pre tretieho účastníka, aby bol v pozícii Absolútnej Slobody 

výmeny ideí. Je tu ale aj ďalšia vec, Peter. Chápeš, myslím si, že pseudo-tvorcovia 

by sa vrhli na taký druh správy, aký si navrhoval. 

Peter: Vrhli? 

Pán Ježiš Kristus: Áno. A urobili by tak preto, že by si povedali: „Ááá, tu sú 

nejaké informácie, ktoré potrebujeme.“ Nie je však vôbec nevhodné kontaktovať sa 

s týmito ľuďmi. Chápeš však, že je to kontakt kvôli tomu, aby sa im pomohlo 

vidieť, aby sa im pomohlo pripraviť sa na kladenie svojich vlastných otázok a byť 

vskutku takí, ako si ty, Peter, teraz z pozície poznania, že dochádza k novému 

zameraniu sa na vonkajšiu metódu kladenia otázok a dávania odpovedí. A vediac 

tiež, že pseudo-tvorcovia to pozorujú... a toto je ten kanál — kanál pozorovania 

vás, chlapci, v tejto konkrétnej interakcii — cez ktorý budú pseudo-tvorcovia 

pripravení získať osoh hlavne z pozitívneho aspektu, a nie z negatívneho aspektu. 

Bolo by teda správne kontaktovať všetkých. Kontaktovať však tiež z pozície 

výroku: „Pozrite, kde sa teraz kladie dôraz. Veľmi krásne a nádherne sa kladie na 

nás všetkých.“ Môžeš to napísať, Peter, a povedať: „Lebo prostredníctvom vývoja 

procesu kladenia otázok a dávania si odpovedí na vonkajšej úrovni ste pripravovaní 

na to, aby ste boli schopní vymieňať si tieto informácie.“ To je kľúčovým 

faktorom. Vidíš, že je to veľmi jednoduché, avšak vo svojom vývoji to bude 

predstavovať aj ohromnú úroveň komplikovanosti. Je to nová cesta, Peter. 

 Teraz si nabádaný, Peter, aby si z hľadiska svojho vlastného bytia pretočil pásku 

späť a znovu sa pozrel, čo to znamená. A venuj zvláštnu pozornosť svojmu 
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rozhovoru s Danom, pretože táto nová úroveň spočíva teraz v konverzácii. A 

uvidíš, Peter, že veľa otázok... ty máš teraz taký ohromný potenciál, že vzhľadom k 

tomu, kto si ako Peter, je skutočne úplne na tebe, že sa teraz očakáva, že sa aj toto 

rozvinie. Lebo, ešte raz, je to nový spôsob, nová hranica a obsahuje to ohromnú 

mieru prospešnosti pre všetkých, a obzvlášť pre pseudo-tvorcov. 

Peter: Prečo musím ísť do Philadelphie? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, vidíš?... a teraz je čas pomôcť ti zodpovedať tvoju vlastnú 

otázku, Peter. Tu vidíš, že čo sa tu prezentuje, je úroveň blízkosti. A pozri sa na 

spôsob, akým je tento pracovný seminár štruktúrovaný — je na najexternejšej 

úrovni, však? Pre teba teda predstavuje nielen skutočne nádhernú povahu toho, ako 

sa skoordinovať s najexternejšou úrovňou toho, čo bolo až doteraz — ohromnou 

negativitou, ale vytvára to aj ohromnú príležitosť a pozíciu pre to, Peter, aby došlo 

k otázkam a odpovediam aj čo sa týka teba samého, aj čo sa týka nich všetkých. 

Vidíš teda, že je tu ešte ďalší spôsob, ako ťa pozorujú. (Smiech). Takže v určitom 

zmysle, Peter, je to výborná vec. Ešte raz, si vo svetlách reflektorov. Znamená to 

začiatok procesu tvojej schopnosti týmto si poslúžiť. 

Peter: Neviem... čo by som sa mal ešte opýtať? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, to je výborná otázka, Peter (veselý smiech), výborná 

otázka. Teraz vidíš, že máš dosť; no bolo by dobré pre teba osobne, keby si pretočil 

pásku späť a začal proces svojho premýšľania a potom, keď zavolá Dan, budete to 

môcť vziať postupne, Peter, pretože je tu obsiahnuté množstvo informácií, ktoré 

môžeš začať objasňovať a dešifrovať najskôr len ty, pretože sa ťa veľmi týkajú. 

Dôležité a veľmi pekné je však aj to, keďže na konverzáciu sa kladie nová miera 

dôrazu, že budeš schopný odvodiť a objasniť určité krásne prvky aj z konverzácie. 

A uvidíš, Peter, aký je tento proces nádherný. A budeš mať pomoc, nemysli si, že 

nebudeš mať pomoc. 

Peter: Dúfam, dúfam, lebo by som bol stratený. 

Pán Ježiš Kristus: V podstate však nebudeš, Peter, pretože teraz si na to 

pripravený. 

Peter: Dobre, musím zavolať Danovi a povedať mu, aby nikomu o tomto Doplnku 

nehovoril. Toto je jeden z hlavných dôvodov, pre ktoré idem do New Yorku? 

Prediskutovať tento Doplnok? 

Pán Ježiš Kristus: Správne. Tvoja voľba slov je perfektná, Peter, pretože sa má 

prediskutovať. A čo to spôsobí? Poskytne to Danovi, tebe a každému, kto sa 

zúčastní tohto rozhovoru, schopnosť urobiť jednoducho toto — zúčastniť sa z 

hľadiska všetkého, čo im bolo dané, všetkého, čo je súčasťou ich daností a vlastne 

všetkého, kvôli čomu prišli na planétu Nula. Teraz nastáva nové zameranie sa na 
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všetkých v súvislosti s tým, kto a prečo sú tu. Na to, kto sú a prečo sú tu. Takže 

vidíš, Peter, že tvoja nádherná kniha je doplňovaná každou minútou. 

Peter: Ktorá kniha? 

Pán Ježiš Kristus: Kto si a prečo si tu? 

Peter: Myslel som si, že Nové Zjavenie. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, všetko je to súčasť Nového Zjavenia, Peter. To je na tom 

to nádherné, teraz vidíš, že je bez hraníc. A z tohto pohľadu je to skutočne 

nádherné, Peter. Takže, prosím ťa, nezúfaj. 

Peter: Ja nezúfam, ale je to šokujúce, vieš. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, ako vieš, každý nový krok sa stretáva s určitou 

cudzosťou, kým nezískaš pôdu pod nohami. A teraz, vďaka tomu, ako sa v tomto 

momente cítiš, môžeš vidieť ohromný, ohromný význam tohto nového kroku. 

Teraz je tu ohromná úroveň zodpovednosti, ktorá bola naložená na tvoje plecia, 

Peter, avšak novým spôsobom, spôsobom, aký tu nikdy predtým nebol. A 

najvýznačnejšou a najdôležitejšou zložkou toho je Peter. Vidíš, že tvoja osobnosť, 

tvoje metódy, spôsob myslenia, tvoje schopnosti, tvoje reakcie atď., sú životne 

dôležité a nápomocné, Peter, kvôli tomu, čím sú. To znamená, že ti to otvára dvere, 

aby si konal a interagoval ako Peter, z hľadiska svojich schopností. A ty si schopný 

klásť si otázky, a tým získavať odpovede na svojej najexternejšej úrovni myslenia. 

Nepodceňuj tento proces. A to je ono. Prajem ti príjemný deň. 
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Doplnok 20 
 

 

25. februára 1994 

Dobré ráno, Peter. Hovorí pravý Pán Ježiš Kristus. Z najčistejšieho aspektu 

poskytovania informácií a nových ideí, s pozitívnym a dobrým úmyslom a s tak 

jasnými a s tak aplikovateľnými ideami, ako len môžu pre vás na planéte Nula teraz 

byť, pokračujme ďalej. 

Ako si všetci uvedomujete, v celej duchovnej klíme a podmienkach existuje to, čo 

nazývate posunom, ktorý je dôsledkom, ale tiež motivovaný množstvom faktorov. 

Teraz začneme nimi a potom, trochu neskôr, sa začneme venovať určitým ďalším 

faktorom vašej voľby. 

Predovšetkým, kľúčovým slovom, ktoré možno použiť za účelom opísania toho, čo 

sa v súčasnosti deje, je slovo synergia (spolupôsobenie prvkov, ktoré, keď sa 

vezmú spoločne, ako celok, zvyšujú pri spolupráci navzájom svoju efektívnosť). 

Toto je pre súčasnosť veľmi výstižné a aktuálne, pretože, ako vidíte a ako môžete 

zistiť opätovným prehliadnutím si posolstva zo začiatku júla 1993, toto je veľmi 

dobrou predzvesťou, pretože je to posolstvom čistej lásky, ktoré je posledným 

referenčným bodom alebo posunom, ku ktorému sa bude vzťahovať tento súčasný 

posun. 

A teraz k poňatiu synergie: Vzhľadom k smeru, ktorý bol dohodnutý medzi Pánom 

Ježišom Kristom a všetkými tými, ktorí sú v súčasnosti nažive tak na planéte Nula, 

ako aj v iných pozíciách v negatívnom stave — aby sme si opäť zopakovali — 

každý učinil výber alebo voľbu prijať svoje poslanie, či už vedome alebo 

nevedome, vo vedomej alebo v para-vedomej ríši. Toto je dôležitý faktor, ktorý si 

zapamätajte, pretože všetky prvky, ktoré tvorili súčasť celého procesu bytia a 

existencie, rozvíjajúc sa spôsobom, ktorým sa mali, boli predstaviteľom dohôd, 

ktoré každý v určitom zmysle uzavrel s Pánom Ježišom Kristom za účelom jeho/jej 

vysťahovania z pravého Stvorenia; dohôd, ktoré sami uzavreli s pseudo-tvorcami, v 

konečnom dôsledku však s Pánom Ježišom Kristom. 

Prečo je to dôležité? V podstate — pretože každý mal zmysel pre poznanie toho, čo 

je pre neho správne a náležité robiť, a to tak pozitívni agenti, ako aj tí, ktorí sa 

zaoberajú činnosťami a smerovaniami života, ktorý bol nepozitívny — vrodene a 

intuitívne každý poznal, čo bolo pre neho správne robiť. Aké to má uplatnenie? 

Ako viete, v niektorých prípadoch, napríklad pre nejakého jedinca alebo ľudského 

tvora, ktorý je podľa vašich noriem označovaný za nenormálneho, bolo intuitívne 

náležité a správne, povedzme pre paranoidného psychotika, fungovať tak, ako on či 

ona funguje, pretože je to v súlade s tým, čo je jeho alebo jej poslaním — byť 

paranoidný psychotik. Súčasne, v súlade s poslaním agenta pozitívneho stavu je 
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fungovať v zhode so svojou intuíciou, za účelom zavedenia a pokračovania v 

pravých prvkoch života, na ktorý sa ona či on podujali. Preto byť pozitívny je pre 

tohto jedinca vrodene správne a náležité a intuitívne overiteľné. 

Toto nám hovorí, že počas bytia a existencie bolo pre určitých jedincov správne a 

náležité nebyť správni a náležití. Preto na stupnici spravodlivosti vždy existovalo 

rozdelenie alebo vzájomné pôsobenie, ako to môžete vnímať vy, ktoré 

zabezpečovalo sklon k rovnováhe. Inými slovami, negatívny stav mal vždy sklon či 

intuitívne tiahol k vyvažovaniu prvkov z pozitívneho stavu. A naopak, agenti 

pozitívneho stavu mali vždy dedične a intuitívne sklon vyvažovať negatívny stav. 

A taký bol nutný projekt celého behu bytia a existencie, aby bola poskytnutá určitá 

rovnováha alebo určitá dráha, po ktorej by bytie a existencia mohli pokračovať. 

Vlastne, ak by boli príliš negatívne, ako by mohli trvať ďalej? Ale zároveň, ak by 

boli príliš pozitívne, to by tiež narúšalo ich účel. 

Na tomto poňatí synergie je pri aplikovaní na tu-a-teraz založený dôležitý pohľad 

na to a pozitívny aspekt toho, kde ste všetci vo vzťahu k tomu, čo je teraz. Keďže 

najmä pseudo-tvorcovia, no aj všetci ich poskokovia na planéte Nula sa riadili 

určitou cestou vývoja, teraz sú v konkrétnej pozícii, v ktorej sa do ich pozornosti 

veľmi, veľmi zreteľne dostali určité pozitívne prvky, manifestované a 

reprezentované určitými pozitívnymi agentmi, spojenými s Novým Zjavením. A 

ešte raz, ako si sa domnieval a ako sa domnievali mnohí, vzťah medzi pozitívnym a 

pseudo-tvorcami, či už na planéte Nula alebo v nejakej para-ríši, bol vždy 

považovaný za nepriateľský. Nie však teraz. A toto posolstvo je ako vsuvka 

pripravené len pre niekoľkých z vás, Peter, a len niekoľkí z vás ho môžu pochopiť, 

pretože energia schopnosti vyvrátiť nepravdu sa týka len jednotlivcov. Preto by to 

potenciálne mohlo niektorých ľudí zmiasť. 

V podstate je dôležité uvedomiť si, že vývoj, konanie a správanie určitých 

pozitívnych agentov na planéte Nula, obzvlášť tých, ktorí sú nerozlučne spojení s 

Novým Zjavením, predstavujú teraz pre pseudo-tvorcov ohromnú raritu. Možno to 

načrtnúť nasledovne: 

Keďže pseudo-tvorcovia obsahujú genetické konštrukčné plány všetkých, a teda 

podľa ich názoru obsahujú všetky možné a očakávané dôsledky takéhoto 

konštrukčného plánu, s veľmi silným záujmom pozorujú a veľmi podrobne 

skúmajú agentov pozitívneho stavu spojených s Novým Zjavením, ako aj vlastných 

ľudí na planéte Nula. Až do tohto okamihu mali zjavný dôkaz, že všetci jedinci 

reagujú v zhode s očakávaným výsledkom svojho genetického konštrukčného 

plánu. Ale, a toto je dôležitý faktor, určití agenti pozitívneho stavu nereagovali v 

zhode so svojimi konštrukčnými plánmi. Čo musíte tiež pochopiť, je to, že existuje 

určité korolárium či apendix k ich konštrukčnému plánu, ktorý sa na základe svojej 

vlastnej voľby títo agenti pozitívneho stavu rozhodli určitým spôsobom 

interpretovať. Pseudo-tvorcovia vedeli, že určití ľudia boli obdarení pozitívnou 
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energiou, ktorá ich núti uznať svoju zodpovednosť a svoju povinnosť skladať účty 

Pánovi Ježišovi Kristovi a uznať samotného Pána Ježiša Krista. 

Teraz je však veľmi zaujímavé, Peter, že títo agenti svojou slobodnou vôľou a 

voľbou uznali svoju zodpovednosť a povinnosť účtovania nielen voči Pánovi 

Ježišovi Kristovi, ale aj voči pseudo-tvorcom. Toto je veľmi zaujímavý moment, 

pretože, ak si niekto uvedomuje, že prichádza priamo od Pána Ježiša Krista, kto by 

kedy, prepánajána, očakával, že rozšíri svoju zodpovednosť a povinnosť skladať 

účty v osobnom zmysle aj na pseudo-tvorcov? Toto je veľmi aktuálne, pretože ani 

pseudo-tvorcovia to neočakávali. A čo začalo veci skutočne uvádzať do zmätku, je 

toto — toto rozšírenie zodpovednosti a skladania účtov svojej vlastnej pseudo-

prirodzenosti voči pseudo-tvorcom, a svojej absolútnej prirodzenosti voči Pánovi 

Ježišovi Kristovi. Toto zjednalo absolútnu, totálnu, úplnú a multivesmírnu 

zodpovednosť a povinnosť skladať účty. Pseudo-tvorcovia počítali v podstate s 

tým, že to vôbec nie je možné. Preto teda pozorujú týchto agentov pozitívneho 

stavu s ohromným záujmom, pretože si v podstate hovoria: „Ako je to možné, že 

ste boli schopní vyrukovať s niečím takýmto, že ste mohli takto reagovať a že ste 

mohli takto konať?“ A toto otvára ohromné množstvo dverí, Peter. Dôvod, kvôli 

ktorému je to tak a kvôli ktorému sú tieto dvere otvorené a účel a funkcia, ktorej 

slúžia, sú nasledovné: 

Pseudo-tvorcovia, kvôli faktu, že sú najzvedavejšími existujúcimi bytosťami, 

musia nevyhnutne venovať pozornosť tomu, čo títo pozitívni agenti robia. Lebo na 

základe riadenia sa svojou zvedavosťou si začínajú odpovedať na svoje vlastné 

otázky, a tým zas pomáhajú agentom pozitívneho stavu odpovedať na otázky 

duchovného významu, o akých predtým na planéte Nula nebolo možné ani snívať. 

Ale aj pseudo-tvorcovia si uvedomili, hoci ešte nekapitulovali, Peter, uvedomili si, 

že cesta skúmania skutočne prospieva celému Stvoreniu, no v prvom rade 

prospieva nim samotným. A to je ich hnacou silou. Avšak cesta, ktorá k tomuto 

vedie, je cestou synergie. Alebo v skutočnosti vedie k synergii. 

Keďže rôzni agenti pozitívneho stavu (tí, ktorí prijali Nové Zjavenie ako Absolútne 

Slovo Pána Ježiša Krista) zanechali obranný postoj, ktorý zaujímali v minulosti, sú 

schopní pseudo-tvorcom jednoducho povedať: „Ako vám môžem pomôcť?“ Toto 

je ohromný skok vpred, Peter. To znamená, že nech pseudo-tvorcovia potrebujú ísť 

po akejkoľvek ceste k osvieteniu Absolútnou Pravdou, agenti pozitívneho stavu im 

v tom pomôžu. A toto spôsobuje, napriek tomu, že všetky cesty pre pseudo-tvorcov 

k tomu, aby ukončili svoju prácu na planéte Nula a v ríšach negatívneho stavu, sú 

stále otvorené, prístupné, schodné a platné, táto šľachetnosť poskytovaná agentmi 

pozitívneho stavu spôsobuje, odkazujúc opäť na slovo „synergia,“ že im je 

poskytnutý spôsob, ako spojiť energie pseudo-tvorcov s energiou agentov 

pozitívneho stavu, aby to viedlo k jedinému výsledku, pomocou ktorého sú pseudo-

tvorcovia schopní a ochotní uznať následky svojich vlastných volieb. 
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A to je to, čo je teraz kritické, pretože to znamená, že tí agenti pozitívneho stavu, 

ktorí boli za tento druh činnosti zodpovední a ručili zaň, sa dostali mimo 

akýkoľvek rizikový faktor, Peter. To znamená, že sa na to môžeš pozerať ako na 

spúšťací mechanizmus na pasci. Ako vieš, predtým by akékoľvek priblíženie sa k 

pseudo-tvorcom znamenalo pripustiť možnosť konvertovania alebo odradenia ich 

energiou. Tu je ale veľmi, veľmi aktuálne vyhlásenie, ktoré je zvestované s 

ohromnou radosťou a potešením v pozitívnom stave, a tým je najnádhernejšie 

zistenie, že všetko, čo prichádza z Absolútneho Vnútra, je vo svojom vlastnom 

ohľade vskutku pravdivé, pravé, správne a spravodlivé; a že je to po prvýkrát, čo 

absolútna pravdivosť Pravdy obsiahnutej v Novom Zjavení prenikla ľudským 

štítom vo forme a v obale agentov pozitívneho stavu, aby bola intuitívne overiteľná 

ako absolútne pravdivá a nevyvrátiteľná; a aby ju takú poznali aj pseudo-tvorcovia. 

Ako inak by boli schopní, či dokonca ochotní čo i len z toho najvzdialenejšieho 

hľadiska pristupovať k agentom pozitívneho stavu z pozície pýtania sa: „A čo je 

toto, prečo je to a prečo máme taký záujem vedieť to?“ 

Aby sme teda tento bod posunuli ešte raz ďalej, pojem synergie teraz znamená, že 

pseudo-tvorcovia a agenti pozitívneho stavu môžu pracovať spolu ako nikdy 

predtým, v podstate a pod rúškom spojenia svojich energií. Pretože, ako vieš, 

jediným výsledkom takéhoto procesu je pozitívny výsledok. A prvok či vstup 

pozitívnej energie môžeš chápať ako izolátor, Peter, ako izolátor napríklad 

elektrického drôtu. Takže drôt môže viesť elektrinu, no nikdy ju nemôže stratiť do 

okolitého prostredia a súčasne nikto nemôže dostať šok tým, že sa dotkne drôtu. A 

teraz, toto má dvojakú odozvu a dvojaké uplatnenie. Po prvé, faktor izolácie 

dovoľuje pseudo-tvorcom ponechať si určité zdanie slobodného myslenia, zatiaľ čo 

nie sú v podstate schopní robiť žiadne ďalšie škody. Na základe dovolenia, že sú 

schopní pokračovať v slobodnom myslení, dochádza k infúzii pozitívnej energie, a 

teda pozitívnej pomoci, a keď sa táto dostáva k pseudo-tvorcom, Peter, môžeš 

použiť termín vedenie, pretože aj keď vedenie nie je vhodné pre agentov pozitívnej 

energie, pre agentov negatívnej je vhodné. 

S týmto na pamäti, druhým bodom je to, že sa môžu izolovať proti tomu, aby 

spôsobili sebe samým akúkoľvek ujmu. Inými slovami, sú schopní viac a viac sa 

sústrediť, a v podstate môže byť o nich prostredníctvom tejto izolujúcej a 

pozitívnej infúzie energie od Pána Ježiša Krista, ale hlavne prostredníctvom 

starostlivej ruky tých agentov pozitívneho stavu, ktorí sú za túto úlohu zodpovední, 

lepšie postarané. Je to teda tak, akoby nejaký agent pozitívneho stavu ovinul okolo 

pliec pseudo-tvorcov prikrývku, Peter. A teraz, prečo je to dôležité? Chápeš, ak by 

si tí agenti pozitívneho stavu, ktorí sú v tomto smere činní, mali od nich udržiavať 

odstup z hľadiska uznávania nepriateľstva, nuž, potom by sa pseudo-tvorcovia v 

podstate mohli pozrieť na ich konštrukčný plán a povedať: „Vidíte, povedali sme 

vám, že sa to stane. Lebo, aj keď ste agenti pozitívneho stavu, my sme vytvorili 

vaše puzdro, cez ktoré pôsobíte, a preto máme ešte stále veľmi veľkú šancu na 

prevrat a víťazstvo skôr v absolútnom zmysle než v relatívnom zmysle.“ 
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Pretože však určití agenti boli ochotní skloniť sa, v podstate tak trochu voliť 

kompromis, mali dvojaké uplatnenie. Po prvé, že skutočne môžu pomôcť pseudo-

tvorcom, nie však v ich samotnom poslaní pseudo-tvorcov, ale v poslaní konverzie. 

A po druhé, a toto je najdôležitejšie, tým, že, takpovediac, idú na ostrie noža, 

posilnili títo pozitívni agenti milionnásobne svoju vlastnú energiu, svoje vlastné 

spoľahnutie sa na seba, a v konečnom dôsledku na Pána Ježiša Krista, a hlavne na 

svoje vlastné schopnosti, Peter. Toto ich prostredníctvom ich úplnej blízkosti k 

pseudo-tvorcom, čo je aktom absolútnej láskavosti cez relatívnu a aktom absolútnej 

zodpovednosti, viac a viac uschopňuje vykonávať svoje poslanie a zabezpečovať 

most, po ktorom môžu pseudo-tvorcovia prejsť bližšie k absolútnej energii Pána 

Ježiša Krista, jednoducho za účelom kladenia, a hlavne zodpovedania svojich 

vlastných otázok. 

Teraz je dôležité poznať nasledovný bod. Teraz má všetko veľmi, veľmi 

elementárny súvis tak so zobrazovaním, ako aj s existenciou, Peter. Dôvodom, 

kvôli ktorému je toto dôležité, je to, že počas celej histórie planéty Nula, celej 

histórie negatívneho stavu, a vlastne celej histórie všetkých bolo potrebné, aby boli 

zodpovedané určité otázky — aby boli úplne a so stopercentnou istotou vyčerpané. 

Toto bolo dané na základe absolútneho dovolenia v časopriestorovom kontinuu 

dávno predtým — ako to môžete chápať vy. Tak veľa času bolo v tejto ríši 

potrebné na zodpovedanie týchto otázok a na uspokojenie potreby poznania. 

A nakoniec, celý beh a prezentácia všetkého, čo je a čo môže byť vami vnímané vo 

vašej pozemskej ríši na planéte Nula, okrem pseudo-tvorcov v ich pseudo-

vesmírnej ríši, je poznaním, že všetko je teraz zredukované na najelementárnejšiu 

úroveň, pretože sa tak veľa dosiahlo a tak veľa bolo zodpovedané, tak správne, ako 

i nesprávne. Nesprávne z hľadiska pseudo-tvorcov, kvôli faktu, že vybudovali 

veľmi významnú zásobáreň nepravdivých informácií. Hodnotou tých nepravdivých 

informácií je však to, že v tu-a-teraz sú schopní a ochotní porovnávať to, čo sa 

skutočne odohráva, s tým, čo vnímali, že sa bude odohrávať. Tu je prvý úvod ku 

kozmickej poruche, ktorá anuluje ich existenciu, Peter. Aby sa to odohralo správne, 

skrz dovolenie Pána Ježiša Krista, pamätáš si z Nového Zjavenia, že sa išlo do nich 

niečo vsadiť, čo sa zdalo byť ohromne bezvýznamné, predsa však ohromne účinné, 

za účelom zneškodnenia činností pseudo-tvorcov? A niežeby im absolútna energia, 

ktorá umožnila ich bytie a existenciu, išla poskytnúť nejaký sebazničujúci 

mechanizmus. To by nebolo správne. To, čo bolo vsadené od úplne, úplne prvého 

momentu ich existencie až doteraz, bola skôr určitá ich vlastná schopnosť byť 

sebauvedomelí, a tým dospieť k určitým otázkam, a teda k určitým odpovediam. 

Ak by si uvedomili, že existuje nejaká nezrovnalosť, potom by vynaložili ohromné 

množstvá energie chodiac sem a tam, pokúšajúc sa zistiť, kde je v ich existencii 

porucha. Úvod k tomuto poskytli určití agenti pozitívneho stavu, spojení s Novým 

Zjavením. A hoci pracovať s pseudo-tvorcami sa zdá byť trestuhodné a 

nemysliteľné, v skutočnosti s nimi pracujete po celý čas. 
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A teraz, na celý tento proces sa môžeš z hľadiska vizuálnej metafory pozrieť ako na 

akúsi vežičku, Peter, vežičku alebo niečo kónického tvaru, čo má pri približovaní 

sa k vrcholu na konci špičku. A teraz, aj keď v esencii pravej božskej existencie sa 

nenachádzajú žiadne vežičky, pretože to by predpokladalo existenciu nejakého 

najvyššieho bodu, ktorý by bolo možné dosiahnuť, z hľadiska pseudo-tvorcov 

existuje najvyšší bod, ktorý by bolo možné predpokladať v ich inkarnovaní sa v 

pozícii pseudo-tvorcov. A hoci sa špecifiká tejto metafory teraz neopisujú, dôvod, 

kvôli ktorému sa tu uvádza, je nasledovný. Tých pár agentov pozitívneho stavu, 

ktorí sú zodpovední za synergickú prácu s pseudo-tvorcami (len tí, ktorí sú 

integrálne spojení s Novým Zjavením) na planéte Nula v tomto momente, má za 

povinnosť a za úlohu poslanie pomáhať pseudo-tvorcom dosiahnuť ten vrchol, 

ktorý predstavuje úplné zodpovedanie ich vlastných otázok. Týmto, a to je ten 

spôsob konverzie, ktorý bol naznačený predtým, Peter, budú pseudo-tvorcovia 

schopní poznať — pomocou práce s pozitívnymi agentmi Pána Ježiša Krista, cez 

nich a prostredníctvom nich — že jediný spôsob, ako možno skutočne pokročiť, je 

konverzia. 

Čo to znamená? Pretože, ako vieš, ich energia a ich poznanie sú veľké a rozsiahle, 

jediný spôsob, ako skutočne zvrátiť ich proces, je poskytnúť im prístup k 

odpovediam na ich vlastné otázky. Pretože, ak sa ich otázky zodpovedajú na ich 

vlastnej pôde, takpovediac na ich vlastnom teritóriu, potom to nie je tak, akoby im 

boli vnucované. Takže, zredukujme to na ešte elementárnejšiu úroveň, Peter. 

Predstav si, že si na ulici, stretneš nejakého pseudo-tvorcu a dáš mu výtlačok 

Nového Zjavenia a povieš: „Tu je Absolútna Pravda.“ Jasné, že by ju vyvrátili, 

pretože majú tak veľa energie, ktorá sa budovala počas celého procesu a histórie 

blokov, vnucovaní, pascí, záchvatov úzkosti, ktoré ti oni sami vnútili, Peter, počas 

celej transmisie Nového Zjavenia. Pseudo-tvorcovia sú veľmi, veľmi dobre 

oboznámení so svojou vlastnou interpretáciou Nového Zjavenia. Teraz o tomto 

môžeš uvažovať nasledovne: Existujú rôzne preklady Nového Zjavenia do rôznych 

jazykov na planéte Nula. Uvažuj na chvíľu o preklade Nového Zjavenia do jazyka 

pseudo-tvorcov, ktorý v podstate prešiel cez prekladový kód na počítači, Peter, 

takže prakticky každé slovo bolo prekrútené na lož. Takže odteraz si môžeš 

myslieť, že každé slovo obsiahnuté v Novom Zjavení má v pseudo-preklade, ktorý 

majú teraz pseudo-tvorcovia, odpovedajúce kódové slovo, ktoré v nich vyvoláva 

len lož a zlo. 

Zaujímavé však je, že s dovolením Pána Ježiša Krista, a len s dovolením Pána 

Ježiša Krista, sú schopní zodpovedať si svoje vlastné otázky na svojej vlastnej 

pôde. A určití agenti pozitívneho stavu, spojení s Novým Zjavením, sú zapojení do 

toho, že im pomáhajú zodpovedať ich otázky takým spôsobom, že im to dáva 

dokonalý a nevyvrátiteľný zmysel. Chápeš však, to je na tom krásne, Peter, že hoci 

boli pseudo-tvorcovia počas celej svojej existencie absolútne ponorení do zla a lži, 

jediná cesta von z tejto šlamastiky je to, že ich zlo a lož dospeje k úplnému a 

stopercentnému koncu. A to možno urobiť len tak, že si odpovedia na svoje vlastné 
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otázky na svojej vlastnej pôde, vo svojej vlastnej terminológii, svojím vlastným 

spôsobom. Vidíš ale, že porucha, ktorá bola spomenutá predtým, nastala a vyšla 

najavo ako výsledok toho, že sú tým, kým sú. A preto je teraz príhodné, aby tí 

agenti pozitívneho stavu, ktorí sú zodpovední za stretnutie sa s pseudo-tvorcami v 

polovici mosta (tí, ktorí sú spojení s Novým Zjavením) a za slová: „Pozri, som tu, 

aby som vám pomohol zodpovedať vaše otázky,“ tak spravili. To je teraz jediný 

účinný spôsob, ako môžu pseudo-tvorcovia prejsť cez most a v podstate viac nebyť 

pseudo-tvorcami. 

Na tomto posolstve je krásne to, že predtým boli zistené určité možnosti a určité 

potenciály, že pseudo-tvorcovia uchopia všetku energiu, ktorú majú k dispozícii, a 

spustia ohromnú, ohromnú pohromu, deštrukciu a devastáciu v dôsledku ich 

vnímania konca, súc autonómni vo svojej vlastnej negatívnej a lživej ideológii. 

Pretože sa ale pozerajú na určitých jednotlivcov a hovoria: „Prečo je to tak, že ste, 

akí ste?“ Prečo sa sústreďujú napríklad na Marka a pýtajú sa: „Prečo robí to, čo 

robí? To nedáva zmysel, pretože my máme jeho genetický stavebný plán, my 

máme, takpovediac, jeho číslo, a predsa v tomto stále zotrváva. Tak o čo vlastne 

ide?“ Alebo zameriavanie sa na iných od Nového Zjavenia, ako vieš, Peter. 

Zaujímavým bodom je toto: Celý tento proces môžeš vizuálne vnímať tak, akoby si 

sa pozeral na pseudo-tvorcov uviaznutých v jame, Peter. A ty im ponúkaš svoju 

ruku a hovoríš: „Môžem vám pomôcť z tejto jamy von, ak chcete.“ Oni však 

vzhliadnu na teba a ty nestojíš v jame, ty stojíš vonku. A povedia: „Ako je možné, 

že ty stojíš vonku, keď my sme ťa pseudo-stvorili?“ A predsa, napriek tomu, im 

podáš svoju ruku a pomôžeš im z jamy von. A oni tvoju ruku prijmú nie preto, že 

by spoznali absolútnu úprimnosť, absolútny súcit, s ktorými naťahuješ svoju ruku, 

hoci toto je tvojou motiváciou. Oni ale prijmú tvoju ruku preto, po prvé, lebo zistia, 

že je to cesta von z jamy, a po druhé, zistia, že ich pseudo-zvedavosť ich ženie 

absolútnym spôsobom k tomu, aby vyšli z tej jamy a pozreli sa, ako je, dofrasa, 

možné, že nie si v nej aj ty. 

Po tretie, a to je najdôležitejšie a toto je nádherným aspektom toho, Peter: toto sú 

tie maličké dvierka alebo okienko, ktoré poskytuje absolútna energia Pána Ježiša 

Krista. To hovorí, že jestvuje pre pseudo-tvorcov možnosť, aby sa pozreli na tento 

proces potom, ako vystúpia zo svojej jamy a zistia jej pravý pôvod. A aby úplne 

jasne, s najväčším zreteľom pochopili pravdu o tejto situácii, nádheru tejto situácie, 

pravý súcit tejto situácie; a hoci ešte nie sú v tej pozícii — a preto je synergia tak 

dôležitá — pripravujú sa, aby uchopili tvoju ruku, Peter, práve teraz to začínajú 

poznávať. Inak povedané, sú hlboko vo svojej jame a teba vidia stáť z nej von. A 

celá postupnosť toho, čo má prísť, sa týka a patrí ich príprave poprosiť ťa, aby si 

im pomohol z tej jamy von, Peter. 

Každopádne, ako predtým a ako v budúcnosti, špecifiká toho, ako sa to odohrá, sú 

v relatívnom zmysle predsa len závislé od veľkého množstva volieb. Je však veľmi, 
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veľmi krásne... a práve teraz sa to všetko prerušuje, takže zistíš, Peter, že len zopár 

ľudí je pripravených poznať a pochopiť význam tohto. To znamená, že určití agenti 

pozitívneho stavu — len tí, ktorí sú integrálne spojení s Novým Zjavením — na 

základe faktu, že dobrovoľne súhlasili s plnením si svojho poslania až do jeho 

úplného naplnenia v absolútnom zmysle, sú teraz prichystaní a pripravení podujať 

sa na tento ďalší krok a postupnosť vývoja a pomoci pseudo-tvorcom. Kvôli ich 

intenzívnej zvedavosti na to, prečo sú určité pozitívne entity také, aké sú, a predsa, 

podľa ich názoru, by také nemali byť, pri hľadaní ďalšieho poznania, vlastne aby v 

určitom pseudo-zmysle posilnili svoje vlastné zbrane, aby tak mohli prispieť k 

svojim vlastným pamäťovým bankám a doplniť svoj počítačový pevný disk, ako to 

môžeš chápať ty, informáciami a energiou, o ktorých si mysleli, že tam 

automaticky vždy budú, no v podstate nie sú — táto zvedavosť a toto nutkanie sú v 

podstate zvedavosťou a nutkaním a pátraním po absolútnej pravde, Peter. 

Takže v určitom veľmi krásnom zmysle je toto ich vlastný zánik. Fakt, že sú 

zvedaví a lační po poznaní — a to je tá porucha, o ktorej sme hovorili, ktorá je v 

opačnom zmysle určená na posilnenie ich vlastnej pozície a ktorá im je v podstate 

neznáma — rúca ich pozíciu, pretože táto nádherná infúzia energie potvrdzuje fakt, 

že ich pozícia rozhodne nie je nutná. A tu sme teraz poskočili o tisícročia dopredu, 

Peter, pretože sa tu v podstate naznačuje a prezrádza, aký to bude mať výsledok. 

Ale pre pseudo-tvorcov, pretože sú tak zaujatí a tak zaangažovaní vo svojom 

vlastnom procese intenzívnej zvedavosti a intenzívneho získavania energie, toto 

všetko kvôli vám poklesne na veľmi, veľmi, veľmi jednoduchú úroveň. A tá 

jednoduchosť môže byť charakterizovaná ako Absolútny Súcit, Absolútna Láska, 

Absolútna Podpora, Absolútna Pomoc. A takto je to opísané jednoducho preto, 

lebo pseudo-tvorcovia sú teraz pripravení a schopní konať synergicky s agentmi 

pozitívneho stavu a v konečnom dôsledku s Pánom Ježišom Kristom, aby vyvolali 

čokoľvek, čo je nevyhnutné k tomu, aby úplne zodpovedali svoje vlastné otázky, 

aby v podstate už žiadne otázky neexistovali. Preto, odstránením ich potreby slepo 

pokračovať vo zväčšovaní ich vlastných fondov pseudo-poznania, môžu zväčšovať 

svoje poznanie v pravom zmysle. Inak povedané, použijúc pravé a správne 

poznanie, na základe orientačných bodov, ktoré cez agentov pozitívneho stavu 

stanovil Pán Ježiš Kristus. 

Pamätáš sa, Peter, že v Novom Zjavení Pána Ježiša Krista bolo dávno naznačené, 

že sa v pseudo-tvorcoch bude niečo aktivovať? Každý to chápal tak, že to bude 

niečo katastrofické. V podstate je to ale prvým impulzom, ktorý pripravuje pseudo-

tvorcov, aby pokračovali v kladení otázok nielen na svojej strane, ale aby tiež prešli 

cez most a položili otázky: „Prečo ste takí, akí ste, obzvlášť teraz? Nemáte byť 

takí!“ A toto je najkrajší, najjednoduchší a najpokornejší spôsobček, akým sa to 

mohlo stať. A stalo sa to len preto, lebo určití agenti pozitívneho stavu si robia 

svoju prácu, Peter. Je veľmi, veľmi krásne uvedomovať si to. Pretože je to 

dôkazom pravdivosti celej štruktúry a dôvodu existencie planéty Nula, Zóny 

Vymiestnenia a všetkých Pekiel. A čo je najdôležitejšie — a toto je najkrajší 
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aspekt, aký dnes možno transmitovať — procesom kladenia týchto otázok, 

zaplňujúc tieto určité medzery vo svojom pseudo-poznaní, pseudo-tvorcovia zas 

ďalej vyvolávajú riešenia, prostredníctvom ktorých celá Zóna Vymiestnenia práve 

teraz podniká prvý krok k tomu, aby sa stala Zónou Umiestnenia. A teraz, dôležité 

je uvedomiť si, že toto je len prvý krok, Peter. Znamená a predstavuje však 

najmaximálnejšiu možnú úroveň posunu. 

Štvrtým bodom, ktorým sa dnes ráno budeme zaoberať, je skutočnosť, že ty, Peter, 

si mal určité prípady, ktoré sa vynorili veľmi, veľmi závažným a dopad majúcim 

spôsobom, aby naznačili dôležitosť a charakter tohto posunu. Predovšetkým, 

zaoberaním sa svojím vlastným pocitom viny, Peter, týkajúcim sa toho, čo sa 

odohralo v určitých prípadoch zákonnej väzby v tvojom bývalom profesionálnom 

živote. Ako vieš, určití väzni, ktorí boli pred mnohými rokmi v tvojej starostlivosti 

a ktorí boli podmienečne prepustení, spáchali po svojom prepustení 

niekoľkonásobné vraždy (spolu osem vrážd). Fakt, že by si ich spomínal tu-a-teraz, 

by naznačoval, aj keď len symbolicky, tak tvoj návrat na túto jednotlivú pozíciu, 

ako aj návrat pseudo-tvorcov z onej doby do súčasnosti, kvôli aktivácii všetkého 

uvažovania a procesu všetkých „prečo“ a „načo“ pre tu-a-teraz. A teraz, v tvojom 

postavení, ako vieš, toto zo zrejmých dôvodov vyvolalo značnú mieru úzkosti. 

Výsledok bol však takýto: Jedným z možných scenárov bolo zničiť ťa, alebo inak 

povedané, vyradiť ťa z boja. Naproti tomu, druhou možnosťou bolo uznanie — z 

absolútnej pozície potvrdenia — slobodnej vôle a voľby a viery všetkých 

zúčastnených jedincov. Jediný spôsob, ako by sa tento scenár mohol významne 

naplniť, Peter, s pravdou ako s jedným z jeho prvkov, je zistenie, že každý jeden 

jedinec, ktorý sa zúčastnil na všetkých týchto scenároch, dobrovoľne súhlasil s 

tým, že bude v tej pozícii, a preto dobrovoľne súhlasil s tým, že sa na tom zúčastní 

spôsobom, ktorý by celú túto situáciu priviedol k uskutočneniu sa za účelom 

spríkladnenia a objasnenia pre pseudo-tvorcov, a zo žiadneho iného dôvodu. Prečo 

by k tomu inak došlo? 

A hoci dopad tohto bol nesmierne výrazný, čo môžeš potvrdiť, dôležitosť tejto 

situácie tkvie vo fakte, že pokiaľ ide o teba a pokiaľ ide o uplatnenie slobodnej vôle 

a voľby všetkých zúčastnených jedincov, jej výsledok bol správny a náležitý. A 

teraz, prečo by bolo aktuálne, aby sa to objavilo v tomto momente? Keďže posun 

pseudo-tvorcov ku kladeniu otázok má ohromný rozsah, tie aktivačné faktory, ktoré 

boli pre teba dôležité na cestovnej mape tvojho života a ktoré mali vlastne svoje 

korene v tvojom vlastnom genetickom kóde, ich aktivácia by mala nevyhnutne 

ohromný dopad. Nutné bolo však aj to, aby si túto aktiváciu, alebo v tvojom 

prípade, Peter, túto reaktiváciu prežil ― aby si zostal nažive. Chápeš, pre pseudo-

tvorcov nemá potenciál prvotná aktualizácia nejakej udalosti; ten má až 

reaktualizácia. A týmto, ako vieš, Peter, sa to napája na genetickú postupnosť a 

štruktúru mechanizmu viny v ľudskej mysli. Veľmi často úplne prvé uplatnenie 

nejakého prípadu alebo nejakého druhu činnosti neprinesie so sebou nič z účinku, 

aký prináša spätný pohľad po jednom či dvoch rokoch. Nie je to z nejakého 
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náhodného dôvodu, pretože, ako si môžeš domyslieť, veľa udalostí, ktoré sa 

odohrali v tvojom živote, prejavilo svoje účinky až potom, ako si si ich v duchu 

mnohokrát opätovne premietol. 

A teraz, druhým bodom je toto, a to je veľmi zaujímavé, pretože sa to týka listu, 

ktorý si práve čítal, Peter. (List prišiel od jedného z čitateľov Nového Zjavenia, 

ktorý o sebe prehlasuje, že je nasledovník učení Swedenborga.) Existuje ešte jedna 

skupina, ktorú možno chápať ako samokontrolujúcu sa skupinu pseudo-tvorcov. 

Inými slovami, existuje ich hlavné zameranie, ktoré je založené na ohromnej 

zvedavosti a získavaní poznania, existujú však tiež rôzne krídla pseudo-tvorcov, 

ktorých činnosťou a zodpovednosťou je neustále pseudo-overovať všetky 

informácie. Inými slovami, existujú určité krídla pseudo-tvorcov, ktorých jedinou 

úlohou a zodpovednosťou je klásť otázky, vyvolávať zmätok, nepokoj atď., bez 

akéhokoľvek úmyslu čokoľvek vyriešiť, Peter. Ale keďže zmyslom ich existencie 

je len klásť otázky a v skutočnosti nikdy nič nevyriešiť, potom nič nebude 

vyriešené, nakoľko to nie je ich práca. Práca tejto jednotlivej sekcie pseudo-tvorcov 

je udržiavať všetko v neustálom stave zmätku nepretržitým kladením otázok a 

vlastne vyhýbaním sa akémukoľvek riešeniu vôbec. Takže tá osoba je s týmto 

čiastočne spojená, a preto nakoniec slúži veľmi aktívnemu a pozitívnemu účelu, 

pretože kým je táto vetva pseudo-tvorcov ešte stále aktívna, Peter, znamená to, že 

energiu pre svoju zvedavosť získavajú čiastočne cez túto aktivitu. A preto, hoci táto 

jednotlivá vetva pseudo-tvorcov predpokladá, že v činnosti nebude naveky nič iné 

než len kladenie otázok a zmätok, v podstate to tvorí jej vlastnú Achillovu pätu 

(zraniteľný bod), pretože to nechtiac ženie faktor zvedavosti pseudo-tvorcov do 

ďalšieho kladenia otázok. 

Avšak, čím viac sa blížia k uspokojeniu svojho vlastného poznania, tým viac a viac 

sa odpovede na ich otázky blížia absolútnemu zmyslu. A toto je to nádherné 

pokračovanie, Peter. Čím sa takto dostanú ďalej k pozitívnej strane mosta, tým 

čistejšie a čistejšie budú odpovede. Kvôli čistote odpovedí sa ich energia v 

skutočnosti stáva čistejšou a čistejšou. A potom v skutočnosti to, čo bolo chápané 

ako sebazničujúci mechanizmus, vôbec také nemusí byť. Ide v podstate o to, že si 

viac a viac zvykajú na pravdu Pána Ježiša Krista, a teda na zodpovedanie svojich 

otázok v absolútnom zmysle. Nestane sa to rýchlo, no deje sa to. A to znamená, že 

pseudo-tvorcovia sa sami viac a viac dostávajú do pozície zisťovania, čo je 

skutočná pravda. A niežeby jednoducho konvertovali do pozitívneho stavu bez 

akejkoľvek zodpovednosti za svoje činy. Pretože pre nich je aj to skutočne veľmi, 

veľmi ťažké. Avšak kvôli ich nenásytnej zvedavosti, ktorá ich ženie dopredu, toto 

tiež poskytuje určitú medzeru, aby absolútna čistota mala pevné miesto v ich 

existencii, kde ho nikdy nemala. 

A tak, Peter, môžeš každopádne vo svojom vlastnom záujme očakávať poriadny 

rozruch. Nuž, toto je pre dnešok v podstate všetko, môžeme sa však ešte pozrieť na 

pár okrajových faktorov, Peter. Predovšetkým, spoznáš ohromnú krásu, ohromnú 
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logiku a ohromný proces plynutia, ktorý je spojený s týmto najnovším posunom. A 

tiež uvidíš, ak si tak zvolíš, že v tomto procese je určitý dôkaz. A síce, že taký 

proces, ako je tento, by bol možný výlučne na základe dohody s Absolútnou 

Láskou a Energiou Pána Ježiša Krista. A ešte raz, hoci to nie je proces, ktorý 

nastáva rýchlo, takpovediac za jedinú noc, ešte stále je určitou možnosťou. A táto 

možnosť by sa mohla odohrať jedine prostredníctvom Absolútnej Lásky Pána 

Ježiša Krista. Teraz sa zavádza taká forma, že každý si naďalej robí svoju prácu a 

riadi sa tým, čo je skutočne jeho vlastnou prirodzenosťou. A prostredníctvom tohto 

procesu však... čo je však dôležité, prostredníctvom izolačného pomocného faktora 

agentov pozitívneho stavu tento proces môže pokračovať. A týmto je každému 

pseudo-tvorcovi a každému jedincovi, cez ktorých pracujú na planéte Nula, 

umožnená a zaručená schopnosť zodpovedať si svoje vlastné otázky cez seba 

samých a vyčerpať užitočnosť každej z tých otázok, a tým sa dostať do pozície 

poznania/uznania Absolútnej Lásky, Múdrosti, Energie, Odpustenia a 

predovšetkým Dovolenia Pána Ježiša Krista. Toto je nateraz veľmi dôležité. A opäť 

sa zdôrazňuje, že toto je tiež len a len úvod k celému tomuto procesu. Pretože ten je 

nesmierny, obrovský a zdanlivo ohromujúci, Peter. 

Takže, to je pre dnešok všetko. 

26. februára 1994 

Dobré ráno, Peter. Teraz je čas pokračovať z hľadiska chápania niečoho veľmi 

jednoduchého. Včera si dostal príležitosť študovať trochu mechanizmy fungovania, 

celý proces, pomocou ktorého pseudo-tvorcovia pozorujú, čo je pozitívne; a v 

skutočnosti ich metódu uspokojovania svojej vlastnej zvedavosti a svojich 

vlastných otázok, čo bude nevdojak, no predsa len prinášať prospech priamo 

celému bytiu a existencii. 

Teraz sa však kvôli dnešku a kvôli tvojmu vlastnému objasneniu, Peter, na chvíľu 

zastav a pozri, čo vychádza najavo. Najdlhšie prichádzajú posolstvá v tejto 

jednotlivej forme. Ty počúvaš a pozoruješ, veľakrát zaznamenávaš, veľakrát 

prenášaš, veľakrát prepisuješ za účelom objasnenia týchto duchovných problémov, 

ktoré obklopujú teba a tých, ktorí patria k Novému Zjaveniu tu na planéte Nula. 

Miestami bolo to, ako sú tieto posolstvá prenášané a ako sú rozširované medzi 

čitateľmi, a tým dokazované rôznymi jedincami na planéte Nula, sledované ako tak 

trochu cudzí jav — teda ... tieto nové informácie. 

A po tebe sa jednoducho žiada, aby si sa dnes pozrel na niečo, čo začne objasňovať 

mnoho vecí a vlastne vrhne svetlo na nasledujúci krok zodpovednosti a povinnosti 

skladať účty každého, vrátane tvojej, Peter. Je to proces riadenia sa svojou 

zvedavosťou, ktorá je do vás vsadená na základe vašej vlastnej prirodzenosti, čo 

vás vedie k tomu, aby ste skúmali tieto záležitosti a aby ste kládli tieto otázky. Nie 

je to správne? (Je). 
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Takže, to, čo sa tu dnes skutočne nastoľuje prostredníctvom mechanizmu 

rozprávania cez Marka a tvojho zaznamenávania a prepisovania a rozširovania 

týchto informácií, je pre vás samých nádherným príkladom kladenia otázok. A 

teraz, ako vieš, kedysi, pred mnohými rokmi, by boli prišli posolstvá a ty sám by si 

bol takmer v stave paralýzy, čakajúc na objavenie sa nových posolstiev. Inak 

povedané, bola tam ohromná závislosť nie na otázke, ale na posolstve. Tu je 

zaujímavé poznamenať, že kvôli tejto histórii a pretože veci sú teraz také, aké sú, 

vy sami ste poskytli ohromný model nielen pre pseudo-tvorcov, ale pre všetkých v 

Stvorení. Pretože vzhľadom k štruktúre Stvorenia a k štruktúre individuálnej 

sentientnej mysle osvietenie sa dokáže a môže odohrať prostredníctvom procesu 

kladenia otázok; a teraz zvlášť kladením otázok sebe samým. 

Dôvod, prečo je toto platné a aktuálne práve teraz, Peter, je nasledovný: Existuje 

niečo, čo prišlo súbežne s týmito informáciami o metódach a mechanizmoch 

pôsobenia pseudo-tvorcov, a to paralelná jednoduchosť, ktorá je nutnou zložkou, a 

vlastne hlavnou zložkou, ktorá musí sprevádzať tento proces pseudo-tvorcov, aby 

ho skutočne posunula ďalej, aby ho umožnila. A teraz, ako si spomínaš, všetko, čo 

bolo v minulosti komplikované, spletité a veľmi vysoko vyvinuté v schematickej 

rovine, v podstate patrilo pseudo-tvorcom. Aby to ale fungovalo, musela tam byť aj 

súbežná jednoduchosť, ktorá musela byť priamo z Absolútnych prvkov Lásky a 

Múdrosti. Dôvodom, prečo je to tak, je skutočnosť, že aby mohli byť pseudo-

tvorcovia aktívni na súčasnej úrovni, na ktorej teraz fungujú, musel existovať 

nejaký faktor, ktorý by umožňoval, aby takáto úroveň aktivity existovala. Inými 

slovami, v minulosti vždy existovalo zdanie vyváženosti. Negativita pseudo-

tvorcov bola vždy vyvážená pozitivitou tých, ktorí boli v činnosti na planéte Nula a 

inde v bytí a existencii. Toto bolo nevyhnutné. 

Kvôli prvkom synergie, ktoré sa teraz objavili a začali realizovať, môžete teraz 

proces vyvažovania považovať za proces, ktorý sa obchádza. Pretože ak má 

synergia učiniť svoj ďalší krok a naozaj sa uskutočniť, dôjde v určitej miere k 

prúdeniu pomoci a podpory, energie, ohromnej energie vo forme pomoci, ktorá 

vyjde v ústrety pseudo-tvorcom — samozrejme, v procese napomáhania im pri 

tom, čo potrebujú urobiť, čo sa potrebujú opýtať, ako majú postupovať a ako majú 

smerovať túto energiu za účelom pokročenia. 

Venujme sa teraz niektorým bodom. Prvý bod možno nazvať prekladom. Ak by si 

mal opísať proces a históriu toho, ako boli rozširované informácie na planéte Nula, 

prijímalo by sa to cudzo, Peter, kvôli faktu, že tento opis by bol považovaný za 

divný. Pretože v každom je zasadená schopnosť rozpoznať proces pýtania sa a 

rozlišovania. To existuje v každom, lenže, ako vieš, na rôznom stupni. A teraz, 

pretože tu musel existovať určitý proces naprávania, naprávania v zmysle 

opravovania, časom bolo potrebné, aby sa veci udiali tak, ako sa majú — muselo 

dôjsť k transmisiám za týmto účelom, kvôli realizácii a kvôli korekcii. Toto však 

spôsobilo a vytvorilo podmienky, aby bol každý súci a existujúci jedinec 
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pripravený klásť otázky zo svojho vlastného vnútra. Ako teda vidíš, muselo dôjsť k 

určitej miere nápravy, aby sa pripravili a dodali chýbajúce prvky, ktoré nemohli 

byť prítomné v obyvateľoch planéty Nula, pretože, keď sa každý narodil na planéte 

Nula, určité prvky boli odňaté alebo vlastne podriadené. Muselo teda dôjsť k 

určitému znovupoučeniu, ktoré sa uskutočnilo kvôli tomu, aby sa pre jednotlivcov 

pripravili vhodné podmienky na kladenie ich vlastných otázok. 

Ale dokonca aj samotní pseudo-tvorcovia, ako bolo opísané včera, pociťujú silnú a 

nutkavú zvedavosť, ktorá spôsobuje — čo? Vzbudzuje kladenie otázok. Bez 

podstatnej práce, ktorá bola vykonaná, bez správneho postoja voči pozitívnemu 

stavu a všetkému, čo je správne a dobré, nikdy by nebol vybudovaný celý ten 

základ, na ktorý by sa mohol každý postaviť, aby sa pripravil na kladenie 

správnych otázok. A bez toho by, samozrejme, celé to pozorovanie, celé to 

bádanie, vykonané pseudo-tvorcami, bolo cirkulárne a priviedlo by ich späť k ich 

vlastnému sebaklamnému odôvodňovaniu — cirkulárnemu odôvodňovaniu. 

A teraz, podstatné ohľadom tohto prvého bodu je poznanie, že vy, chlapci, a aj iní, 

ste vytvorili ohromné dielo, ktoré umožnilo, aby tento proces už viac nemal žiadne 

prvky cudzoty, excentricity, či bizarnosti. Dôvodom je, že predstavuje, na najvyššej 

tu možnej úrovni, vrodenú schopnosť, tendenciu a potrebu, nutnosť a právo klásť 

otázky. 

A teraz druhý bod: Pri tvorbe záverov alebo pri odpovedaní na otázky je tiež kvôli 

princípu — a kvôli ničomu inému — nevyhnutné či potrebné zamerať sa ohľadom 

informácií určitým smerom. Čo to znamená? Zameranie alebo aplikovateľnosť 

informácií, získaných z kladenia otázok, vedie v podstate k žitiu života pravdy, 

života, ktorý je, ako ho môžete vnímať vy, správny. Prečo je to dôležité? Nuž, 

predovšetkým, pre každú súcu a existujúcu relatívnu entitu jestvuje nekonečné 

množstvo scenárov predstavy správneho života. Niektoré sú motivované správnymi 

prvkami, pozitívnymi, dobrými a pravdivými prvkami, iné sú motivované 

falošnými prvkami. Všetko, čo je potrebné urobiť, je poobzerať sa po planéte Nula 

v jej súčasnom stave, aby ste videli, že je to pravda. A dôležitým faktorom je toto: 

dokonca aj samotní pseudo-tvorcovia vedú seba samých svojimi otázkami k 

vyriešeniu určitých anomálií, ktoré existujú v ich bytí a existencii. A toto je 

zaujímavý faktor. Ak sú životy ovládané anomáliou, potom vždy existuje nejaká 

otázka. Vždy, keď je tu nejaká otázka, existuje dvojaká odpoveď. Buď, číslo jedna: 

stále odpovedať a žiť život podľa vlastnej predstavy relatívneho jednotlivca 

ohľadom toho, čo to znamená ísť za svojím správnym ideálom života. A to sa stáva 

cirkulárnym. Alebo, číslo dva: stále klásť otázky za účelom vyriešenia anomálií. 

Vidíš teda, že pseudo-tvorcovia sa nachádzajú vo svojej vlastnej modalite a metóde 

fungovania dosť dlho, takže ich cirkulárna povaha existencie, ktorá bola živená len 

zjavným očarením výsledkom planéty Nula, sa v skutočnosti stala úplne 

cirkulárnou a v určitom zmysle sa tu vyskytlo vnímanie záveru, ktoré ich viedlo k 
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tomu, aby venovali zvláštnu pozornosť určitým členom pozitívneho stavu (tým, 

ktorí sú integrálne spojení s Novým Zjavením). 

A teraz, ak by u pseudo-tvorcov neexistovalo určité vnímanie záveru tohto druhu 

života, prečo by venovali takú zvláštnu pozornosť tým rôznym členom pozitívneho 

stavu, ktorí dobrovoľne súhlasili s tým, že tu budú za účelom tohto spríkladnenia? 

Prečo by venovali takú zvláštnu pozornosť tým, ktorí sa neriadili podľa 

predpokladaného genetického kódu? Je pravda, že sú ohromne zvedavé bytosti, ale 

opýtajte sa seba samých: „Prečo by malo týchto doslova pár jedincov, ktorí sa 

neprejavili v súlade s očakávaným genetickým kódom, vyvolať toľko otázok?“ 

Toto je zaujímavý bod. A vlastne, keby to, čo bolo vrodené povahe pseudo-

tvorcov, nebolo do určitej miery chybné, nikdy by nezačali venovať toľko 

pozornosti anomáliám vo svojom systéme. 

Toto vedie k tretiemu bodu. A ten sa týka toho, čo robiť a kam sa s celým 

procesom uberať. Táto otázka môže byť položená tak jednoducho preto, lebo — čo 

je kľúčom k chápaniu toho, kam sa to všetko uberá? Ako vieš, dobrovoľne ste 

súhlasili so svojím príchodom a prítomnosťou na planéte Nula v tomto jednotlivom 

čase v časopriestorovom kontinuu, a zvlášť ste súhlasili, že budete prítomní vtedy, 

keď nastanú v celej štruktúre a usporiadaní Stvorenia ohromné zmeny. Nestačí 

povedať, že celý proces by sa napravil, keby mal každý príležitosť čítať Nové 

Zjavenie. Pretože, keby to bolo skutočne tak, mali by ste tam ohromnú revolúciu a 

ohromnú odozvu, ktoré by boli veľmi podobné tým, ktoré zažívaš práve teraz, 

Peter. Ohromné kladenie otázok, ohromné vyvracanie ideí, ktoré sú tam prítomné. 

(Napríklad list od dotyčného Swedenborgiána.) Takže ešte raz, skrz postoj súcitu, 

jednoduchosti a Absolútneho Dovolenia, ktorý bol zavedený a ktorému Pán Ježiš 

Kristus umožnil, aby sa objavil na planéte Nula a všade inde, môžete sa teraz začať 

zameriavať na celý proces naprávania. Tam to teraz všetko smeruje a tam sa to 

teraz všetko začína odohrávať. Pretože, ako vieš, pokiaľ sa na otázky tejto povahy 

odpovedalo vo forme negatívneho stavu, žiadny pravý Absolútny život sa vôbec 

nemohol začať ujímať. 

Dôležitým aspektom tohto vnímania je pochopenie skutočnosti, že ste všetci 

správne umiestnení v tu-a-teraz. A pretože tu-a-teraz si začína osvojovať a 

nadobúdať konkrétne charakteristiky pravého života, kvôli faktu, že proces 

naprávania je tam, kde práve je, môžete sa začať uisťovať, aby ste si boli istí, že 

toto smerové zameranie reprezentuje skutočné kulminovanie vašich poslaní na 

planéte Nula. Stále však len začiatok vášho pravého poslania. Toto je zaujímavé z 

hľadiska prekladu, pretože vy, ktorí uskutočňujete prechod od vlastných ľudí ― 

robiac to, čo by ste ako ľudskí tvorovia mali robiť ― na vašu súčasnú pozíciu, 

týmto faktorom predstavujete najnádhernejší prechod z hľadiska kladenia otázok, 

vyriešenia otázok a začatia pravého života. Predsa však to spadá do celku, pod 

totálnu a úplnú hlavičku konania si svojho poslania. A to je na tomto bode obzvlášť 

krásne. 
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A teraz, toto vedie k bodu číslo štyri. Je príhodné, pozitívne a správne v 

absolútnom zmysle spoznať milosrdenstvo, súcit a odpustenie, Peter. Môžeš si na 

chvíľu zobrazovať a premýšľať o svojom vlastnom živote v špecifikách pravej 

šľachetnosti a pravého milosrdenstva a pravej láskavosti. Pretože toto bol, Peter, 

občas chýbajúci prvok, lebo si si ho v sebe nepripúšťal. A teraz sa odvoláme zvlášť 

na tie príhody, o ktorých sme diskutovali včera a ktoré v tebe vyvolali takú 

ohromnú úzkosť. Vnútorne vieš, že špecifickým angažovaním sa, že tvojou 

vlastnou špecifickou motiváciou v tomto ohľade bolo milosrdenstvo a láskavosť. 

Pretože tam bola istá motivácia a isté pozmenenie tej energie, aby sa vyvolal 

odlišný výsledok, výsledok, nad ktorým si v skutočnosti nemal žiadnu kontrolu, 

toto znázorňuje, ako mohla byť pre tú dobu a pre onen jednotlivý priestor bytia táto 

energia vtedy zmanipulovaná, skreslená, znehodnotená a opätovne použitá podľa 

príkazov pseudo-tvorcov, a hlavne ich negatívnych poskokov. 

Dôležité je však opäť si premietnuť celú tú príhodu a celé to postavenie z pozície 

tu-a-teraz. Pretože, Peter, toto je závažné v tom, že ty si jedinec, ktorý funguje z 

pozície súcitu, milosrdenstva a láskavosti. A dôvodom, prečo je tento príklad 

aktuálny a prečo musel prijať formu, ktorú má, je to, aby pre celé Stvorenie dal 

najdokonalejší príklad mechanizmu fungovania pre prežitie vás samotných. 

Popremýšľaj teraz o celistvosti histórie bytia a existencie, ako bola vždy 

charakterizovaná násilím, utrpením, odplatou, a hlavne účinkami, ktoré tieto 

zanechali na duševnom obraze jednotlivcov. Ako bolo opísané včera, Peter, 

počiatočná udalosť či výskyt niečoho, to, samo osebe a samo od seba, veľakrát 

nemá taký účinok, aký spôsobí opätovné duševné premietnutie si tejto jednotlivej 

udalosti. Inými slovami, akákoľvek jednotlivá súca a existujúca udalosť môže, ale 

aj nemusí svojím prvým výskytom účinkovať traumaticky či negatívne. Keď sa ňou 

však dôkladne zaoberá sentientná myseľ, obzvlášť s akoukoľvek dispozíciou, 

pozitívnou či negatívnou, ktorá je tejto jednotlivej sentientnej mysli daná, existuje 

tu navršujúci sa účinok, ktorý sa postupom času vytvorí, aby prinášal ohromnú 

mieru buď pozitívnej energie, skrz proces odpúšťania, alebo ohromnú mieru 

negatívnej energie, skrz proces nenávisti a odplaty. 

V tomto momente máte vo väčšine ľudstva ohromnú kolektívnu mieru nenávisti a 

odplaty. Treba sa vám len pozrieť von oknom, aby ste túto súčasnosť videli. Prečo 

je to aktuálne? Kvôli tomuto faktu, skrz túto kolektívnu energiu, a kvôli faktu, že sa 

často podporuje kolektívne smerovanie poskokov pseudo-tvorcov, je veľmi 

príhodné a nesmierne dôležité zaujať ku všetkým postoj ešte väčšieho 

milosrdenstva a odpustenia a láskavosti. Ak vy, ktorí máte pozitívnu prirodzenosť, 

zaujmete pri svojom pôsobení v každom ohľade takýto postoj, pomôže to všetkým 

jedincom, nakoľko, po prvé, to bude pôsobiť proti účinku tejto kolektívnej 

nenávisti a odplaty; a po druhé, pseudo-tvorcov to posunie dopredu v zodpovedaní 

si ich vlastných otázok. Vidíš, zaujímavé je, že cez proces prijatia toho, čím ste 

celkovo, Pánovi Ježišovi Kristovi potvrdzujete, že v skutočnosti naozaj prijímate 

celé svoje poslanie a že pracujete na sto percent prostredníctvom toho, čo vám bolo 
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dané, prostredníctvom toho, čo tvorí celok vášho nadelenia, kvôli tomu, čím v 

podstate ste. Úplným a kompletným uznaním toho, kým a čím ste pred Pánom 

Ježišom Kristom, ste potom schopní prijať celkovo to, čím ste a pôsobiť naplno v 

rámci toho, čím ste. Toto sa nikdy predtým plne neuskutočnilo. A pretože na 

vyváženie negatívneho stavu sa vždy vydalo určité okrajové množstvo energie, čo 

toto znamená? V podstate to znamená, že ste museli prijať, že existoval určitý blok 

pozitívnej energie, ktorý nebol osobne váš, hoci vo vás existoval. A tento blok 

pozitívnej energie musel určitým spôsobom prepadnúť v prospech kolektívnej 

rovnováhy, aby vyvážil energiu negatívneho stavu. 

Takže, inými slovami, existoval neustály proces dávania či darovania blokov 

energie — ktorá by inak išla do vášho vlastného procesu zosobňovania — na 

vyváženie kolektívnej negativity negatívneho stavu. Teraz však, cez akt a proces a 

mechanizáciu synergie, tá energia, ktorá by normálne pomáhala vyrovnávaniu váh, 

je teraz k dispozícii vám všetkým na zvýšenie vášho zosobnenia, pretože na to 

vyvažovanie nie je viac potrebná, Peter. Dôvod, kvôli ktorému to už nie je 

potrebné, je ten, že ak je rovnováha trochu naklonená smerom k pseudo-tvorcom, 

je to fajn, pretože sa na to možno pozerať v podstate ako na trochu väčšie množstvo 

energie poskytnutej na podporu alebo nadstavbu ich vlastného mosta, ich časti 

mosta, aby ho boli schopní prejsť a pracovať s vami všetkými za účelom 

uspokojenia požiadaviek, nutných v ich procese kladenia otázok. 

Čo to teda znamená? Táto nová energia, ktorá je teraz k dispozícii v osobnom 

zmysle, môže byť v skutočnosti použitá na vaše vlastné posilnenie, aby bol v 

podstate každý z vás schopný účinnejšie interagovať s pseudo-tvorcami na osobnej 

úrovni. Čo to teraz znamená vo vzťahu k vám osobne? Môžete rozptýliť 

pochybnosti a nechuť, ktorú ste predtým k tejto rovine bežne pociťovali, pretože, 

vidíte, môžu sa tu prezentovať určité udalosti a scenáre, na ktorých by ste predtým 

nikdy svoju účasť nedovolili. Inak povedané, predpokladajme, že existovala určitá 

vaša súčasť, ktorá uznávala fakt, že by ste niečo vôbec nikdy neurobili, hypotetické 

niečo, pretože toto hypotetické niečo malo konotáciu negativity alebo typického 

života na planéte Nula. Pseudo-tvorcovia zjavne vôbec neočakávali, že sa s vami 

stretnú na tomto konkrétnom fronte, Peter, pretože sa vždy predpokladalo, že to 

nikdy neurobíte, kvôli faktu, že to bolo vrodene ľudské alebo vrodene negatívne. 

Avšak kvôli tejto novej infúzii energie sa vám to môže prezentovať na určitej 

konkrétnej úrovni vo forme príležitosti robiť to, čo by bolo považované za zjavne 

ľudské, pretože teraz je to súčasťou vášho poslania. Je to tak trochu paradox, v 

skutočnosti to však možno vyriešiť nasledujúcim veľmi jednoduchým opisom. 

Povedzme, že existovalo určité miesto, kam by si nikdy nešiel, pretože ísť tam by 

bolo typicky ľudské, Peter. Pseudo-tvorcovia by nikdy nečakali, že tam pôjdeš. A 

nikdy by nečakali, že ti budú čeliť alebo že sa s tebou budú konfrontovať na tej 

konkrétnej pozícii, pretože by si tam nikdy nebol. Teraz sa to však trochu posunulo, 

lebo ak bude nevyhnutné, aby si tam v skutočnosti predsa len išiel a aby si bol v 
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tejto jednotlivej oblasti, nakoľko by to bolo najväčšou pomocou pseudo-tvorcom, 

popoženie to ich kladenie otázok ešte ďalej, kvôli faktu, že by sa na túto voľbu 

pozerali nasledovne: „Prečo by tam, dofrasa, Peter vôbec išiel? Prečo? On nie je 

typický človek.“ A potom by posunuli svoj vlastný proces kladenia otázok ďalej, 

pretože by ani za milión rokov nemohli pochopiť, prečo by si to urobil. Neočakáva 

sa to od teba, lebo, ktože si ty, aby si tam išiel? Ty si Peter. 

Toto ale hovorí, že dochádza k otváraniu nejakých nových dverí, k dispozícii 

blízkosti, no hlavne k fungovaniu, ktoré vám nikdy predtým nebolo k dispozícii, 

pretože táto energia bola venovaná procesu vyvažovania váh medzi pozitívnym a 

negatívnym na planéte Nula a teraz si ju možno prisvojiť a použiť na novej úrovni. 

A táto úroveň je úrovňou privlastňovania si. To znamená ohromný krok vpred. 

Krok, ktorý by pseudo-tvorcovia nikdy neočakávali. Čo je ale opäť najdôležitejšie, 

deje sa tak na základe procesu lásky, milosrdenstva, odpustenia a súcitu, najmä 

súcitu, Peter. 

Vo vašom vlastnom záujme ťa osobne prosím, aj ostatných osobne prosím, aby ste 

si položili otázku ohľadom toho, čo to znamená súcit a aby ste si obstarali svoju 

vlastnú definíciu súcitu, samozrejme, postupom času. A nádhernou súčasťou 

ohľadom tohto je to, že vás to pripravuje ešte väčšmi chápať absolútnu schopnosť 

súcitu, a teda absolútnu schopnosť lásky, a najmä odpustenia. A pamätaj, Peter, že 

odpustenie je obojstranný proces — voči iným a zvlášť voči sebe. Svojím vlastným 

skúmaním budeš schopný poskytnúť si tento rozmer. Ako však vieš, tak tu v Santa 

Barbare, ako aj inde veci nabrali nový smer. A je nanajvýš príhodné a nádherné, že 

to mohlo pokročiť tak, ako to pokračuje vo svojej postupnosti a vo svojom 

postavení. 

A teraz, existujú určité ďalšie myšlienky, ktoré k tebe prídu, Peter, počas 

prepisovania a počas opätovného prezerania. A to je ten správny spôsob, ako to má 

nastať, pretože to určí tvoju vlastnú mieru zosobnenia voči tomuto posolstvu, a 

hlavne voči týmto pojmom. Lebo teraz vieš, že dôraz je na podporení týchto 

pojmov z vnútra, a ty máš ohromný praktický podiel na pomáhaní ľuďom klásť ich 

vlastné otázky. Teraz je však čas rozvinúť proces podporovania otázok a pojmov 

zvnútra. Toto je jednoduchou povahou tohto posolstva a v podstate to odhaľuje, čo 

bolo dnes potrebné podporiť, Peter. Avšak v tomto bode môžeš pokračovať s 

prenosom niektorých ďalších ideí týkajúcich sa povahy tohto posunu, ktorý bol s 

tebou, Peter, prediskutovaný pár dní pred Markovým príchodom do Santa Barbary. 

Niektoré ďalšie aspekty tohto posunu sa týkajú termínov transmutácia a 

prerozdelenie. Ako vieš, transmutácia znamená zmenu z jednej prirodzenosti, 

podstaty, formy či stavu do inej — veľmi často opačnej k svojej pôvodnej povahe, 

obsahu, forme či čomukoľvek inému. Na druhej strane, slovo prerozdelenie 

znamená proporcionálne distribuovanie alebo alokáciu toho, čo sa prideľuje. 
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Pseudo-tvorcovia počas aktivácie negatívneho stavu použili princíp transmutácie, 

pomocou ktorého boli schopní vziať určité konkrétne energie pozitívneho stavu a 

transmutovať ich do negatívneho stavu. Keď v tomto procese uspeli, 

proporcionálne rozdelili všetku tú energiu po celej Zóne Vymiestnenia a planéte 

Nula. 

Z tohto faktu môžete vidieť, že celý obsah a povaha negatívneho stavu pochádza z 

energií, ktoré boli pridelené pozitívnemu stavu. Ako viete, tieto energie neustále 

vyžarujú z Pána Ježiša Krista a následne aj zo všetkých členov pozitívneho stavu, 

rovnako ako aj zo všetkých agentov pozitívneho stavu v Zóne Vymiestnenia a na 

planéte Nula. Potom, ako je ktorýkoľvek člen pozitívneho stavu presýtený týmito 

energiami, vyžarujúcimi z Pána Ježiša Krista, vyžaruje takýto člen zase podľa 

svojej vlastnej povahy, kondície, procesu a stavu tieto energie v ich jedinečnom 

obsahu, predstavovanom jedinečnou povahou tohto člena, do Stvorenia, 

prispievajúc tak svojimi jedinečnými skúsenosťami k zdokonaľovaniu a 

skrášľovaniu celého Stvorenia. Toto je normálny proces. 

Avšak pseudo-tvorcovia boli schopní tieto energie využiť pre svoje vlastné zámery 

v procese aktivácie a zavádzania negatívneho stavu a života na planéte Nula. Z 

tejto situácie môžete jasne vidieť, že celý život negatívneho stavu a život na planéte 

Nula pochádza z transmutovaných energií pozitívneho stavu. Ale s týmto posunom 

a s predchádzajúcimi dôležitými posunmi, o ktorých si bol informovaný počas ich 

nastávania, Peter — čo sa odzrkadľuje vo všetkých doplnkoch — sa situácia v 

tomto ohľade drasticky zmenila. Ako si spomínaš, pred časom si bol informovaný, 

že pozitívny stav obkolesil negatívny stav a mocou Novej Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista bol tento úplne odrezaný od dodávok tých energií, ktoré prichádzali z 

pozitívneho stavu na základe procesu odvrhovania ideí, dopadajúcich na nich tým 

faktorom, že majú slobodnú vôľu a voľbu odmietnuť pozitívny stav a Pána Ježiša 

Krista. Ako vieš, takéto odmietnuté idey vypadávali do Zóny Vymiestnenia, spolu s 

energiami každého člena pozitívneho stavu, ktoré ten vynakladá na proces 

odmietania. Tento akt bol schopný udržiavať život negatívneho stavu. 

Len čo došlo k tomuto odrezaniu, začal sa proces recyklovania starých energií a 

starého materiálu, zanechaného pseudo-tvorcami. Avšak, aby bol negatívny stav, 

takpovediac, pod kontrolou, čiže aby sa zabránilo vplyvu negatívneho stavu na 

pozitívny stav prostredníctvom jeho pokusov sabotovať a podkopávať dielo 

pozitívneho stavu, členovia pozitívneho stavu, no hlavne agenti pozitívneho stavu, 

nachádzajúci sa na planéte Nula, boli až do tohto momentu v modalite chránenia sa 

pred akýmkoľvek vplyvom, kontaktom alebo interakciou s ideami a obsahom 

negatívneho stavu. Toto sa robilo procesom odmietania stotožniť sa s tým, čo má 

povahu negatívneho stavu. Chápeš, Peter, tento proces odmietania a separovania sa 

od takéhoto vplyvu negatívneho stavu mal za následok neúmyselné uvoľňovanie 

energie tými agentmi, čo malo zas za následok dve veci: Po prvé, tá časť energií, 

ktorú títo agenti pozitívneho stavu spotrebovali na odvrhovanie negatívneho stavu 
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zo svojich životov, bola polapená pseudo-tvorcami a využitá na proces 

recyklovania ich vlastného starého materiálu. Po druhé, všetko, čo negatívny stav 

posielal či vnucoval agentom pozitívneho stavu, bolo odvrhnuté a v podstate 

vrátené späť do negatívneho stavu, teraz však už nabité energiami procesu 

odvrhovania. Táto situácia pomáhala negatívnemu stavu udržiavať si svoju 

negatívnu pozíciu. Súčasný posun, medzi mnohým iným, zavádza úplne odlišný 

prístup. Teraz je čas, aby všetci agenti pozitívneho stavu na planéte Nula, ale najmä 

tí z vás, ktorí do svojich životov prijali Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista ako 

Jeho/Jej Absolútne Slovo pre túto dobu, zmenili svoje taktiky pri zaobchádzaní s 

tým, čo k nim prichádza z negatívneho stavu. 

Tu zavádzame pojem retransmutácia a opätovné prerozdelenie. Tieto termíny 

naznačujú, že akt odvrhovania toho, čo prichádza z negatívneho stavu, nie je viac 

udržateľný. V tomto prípade odvrhnúť niečo znamená podporovať jeho bytie 

a existenciu, alebo inými slovami, schváliť jeho vlastnú realitu. Aktom schválenia 

odvrhnutý prvok pretrváva a prekvitá vo svojom pseudo-bytí a pseudo-existencii. 

Odteraz sa vám odporúča, ak si tak zvolíte svojou vlastnou slobodnou vôľou a 

voľbou, aby ste prijali všetko, čo prichádza z negatívneho stavu, nie však za 

účelom inkorporovania tohto do svojho života v pôvodnom negatívnom obsahu (čo 

by vás učinilo negatívnymi), ale za účelom retransmutácie tohto do čisto 

pozitívneho, alebo inými slovami, za účelom navrátenia tohto späť do pozitívneho 

stavu, kam to patrí vo svojej pôvodnej podobe, stave, povahe a forme, v akej to 

bývalo predtým, než došlo k procesu transmutácie. Potom, ako to 

retransmutujete, opätovne to prerozdeľte alebo rozdistribuujte po pozitívnom 

stave, vrátiac to tým tam, kam to patrí, alebo to jednoducho vráťte Pánovi Ježišovi 

Kristovi. Toto zavádza nový tvorivý proces. Nič podobné nikdy predtým 

neexistovalo. 

Prvým krokom v tomto procese je zistenie a uznanie všetkého negatívneho vo 

svojom vlastnom živote. Toto negatívne je, takpovediac, súčasťou vašej ľudskej 

kože. Pochádza to z negatívneho stavu. Je to pôvodný projekt pseudo-tvorcov. 

Čokoľvek škodlivé, čo pociťujete a/alebo prežívate, vždy prichádza z negatívneho 

stavu. Je to jeho vnucovanie. Až doposiaľ ste mali tendenciu odvrhovať to alebo 

zbavovať sa toho. bez akéhokoľvek pokusu zaoberať sa tým takým spôsobom a 

formou, ktoré by napomohli vrátiť to do pozitívneho stavu potom, ako by to bolo 

retransmutované. Len čo zistíte a zbadáte, čo je vo vašom živote negatívne, alebo v 

momente, keď zistíte, že k vám negatívny stav posiela niečo negatívne, môžete 

pokračovať druhým krokom. V tomto momente prijmete, čo prichádza z 

negatívneho stavu alebo čo je súčasťou vašej negatívnej ľudskej prirodzenosti a 

prostredníctvom procesu svojho stavu zvnútornenia si predstavujete, cítite, myslíte 

alebo formulujete svojimi vlastnými slovami proces retransmutácie a následného 

opätovného prerozdelenia všetkého, čo má negatívny charakter. Inými slovami, 

povedzte si, že svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou meníte všetko toto späť 

do pôvodnej pozitívnej prirodzenosti a dávate to všetko späť Pánovi Ježišovi 
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Kristovi, ktorý to rozdistribuuje po celom pozitívnom stave, kam to patrí a z 

ktorého stavu, miesta a podmienok to bolo ukradnuté. 

Týmto procesom sa dosiahne niekoľko životne dôležitých a rozhodujúcich vecí. Po 

prvé, odrezávate všetky energie, vracajúce sa do negatívneho stavu z procesu vášho 

odmietania. Preto pseudo-tvorcovia nebudú viac schopní využívať tie energie na 

udržiavanie života negatívneho stavu. Po druhé, neodvrhovaním toho, čo prichádza 

z negatívneho stavu, alebo toho, čo je súčasťou vášho typicky ľudského nadelenia 

(ktoré je vždy negatívne), ale premenením toho do pozitívneho stavu postupne 

vyčerpávate zásoby negatívneho stavu, a tak zmenšujete jeho schopnosť recyklovať 

jeho vlastný materiál. Po tretie, týmto procesom pomáhate pseudo-tvorcom 

zodpovedať ich vlastné otázky v tomto ohľade, aby ste tak uviedli do ich 

pozornosti fakt tohto obráteného procesu, a ako je možné retransmutovať, čo bolo 

transmutované zo svojej pôvodnej prirodzenosti. Súčasne im pomáhate jasne 

vidieť, že ich genetický kód, podľa ktorého vytvorili vlastných ľudí a ostatných 

tvorov a sub-tvorov Zóny Vymiestnenia, bez ohľadu na to, aký bol negatívny, je 

stále transmutáciou z pozitívneho stavu, a preto je retransmutovateľný späť do 

svojho pôvodného stavu — do pozitívneho stavu a na pozitívny stav. Chápeš, 

Peter, pseudo-tvorcovia pôvodne predpokladali, že ak už raz niečo transmutujú, už 

nikdy viac to nemožno obrátiť do pôvodného stavu, prirodzenosti, formy, či 

podmienok. Teraz s tvojou pomocou vidia, že to tak nie je. Táto situácia im dá 

nádej, že dokonca aj oni môžu pomocou tohto procesu konvertovať do pozitívneho 

stavu, nezostanúc už viac pseudo-tvorcami. Ako vieš, toto sa už s niektorými z nich 

deje. 

A po štvrté, tento proces z vašej strany uvádza do centra pozornosti nový tvorivý 

prístup, novú kreativitu, prameniacu z čistoty lásky, múdrosti, súcitu, odpustenia a 

milosrdenstva, aplikovateľnú na pseudo-tvorcov, na všetkých ľudí, na každého v 

negatívnom stave a na vás osobne v oboch smeroch — voči ostatným a voči sebe 

samým. Ako bolo uvedené vyššie, tento proces nebol do tohto momentu k 

dispozícii nikomu v celom bytí a existencii. Otvára nové dvere k stavu a procesu 

kreativity, ktorý bude využitý pri konečnej konverzii všetkých v negatívnom stave, 

vrátane všetkých pseudo-tvorcov, do pozitívneho stavu, a hlavne pri budovaní 

nového života pozitívneho stavu, pre ktorý bolo Stvorenie pôvodne stvorené. A 

toto natrvalo ukončí históriu negatívneho stavu, takže negatívny stav už viac 

naveky nebude. 

A to je pre dnešok všetko. 
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OZNÁMENIE 
 

 

15. apríla 1994 o 3
30

 ráno prišlo ku mne slovo Pána Ježiša Krista v Jeho/Jej Novej 

Prirodzenosti, hovoriac: 

„Môžem ťa poprosiť, Peter, aby si oznámil všetkým, ktorí sú v súčasnosti, ako aj 

tým, ktorí budú v budúcnosti spojení s Novým Zjavením Pána Ježiša Krista 

prostredníctvom procesu jeho čítania, prijímania a praktizovania ako pravého Slova 

Pána Ježiša Krista, nasledujúce dôležité oznámenie?“ 

„Od 27. februára 1994 nastal maximálny možný posun v štruktúre celého bytia a 

existencie, Zóny Vymiestnenia a na planéte Nula. Povaha tohto posunu si vyžaduje 

iný prístup a iné pôsobenie vás všetkých, ktorí ste v súčasnosti a ktorí budete v 

budúcnosti spojení s Novým Zjavením.“ 

„Všetko, čo bolo potrebné zjaviť pre túto dobu a v podstate aj pre tento časový 

cyklus, bolo zjavené a vysvetlené tak v knihách Nového Zjavenia, ako aj vo 

všetkých jeho doplnkoch. Preto nemôže a nesmie byť v tomto ohľade a v písomnej 

forme nič viac zjavené. Takže, od tohto dátumu nebudú už viac prichádzať žiadne 

Doplnky v písomnej forme.“ 

„Povaha tohto posunu je taká, že si od vás všetkých vyžaduje, ak si tak zvolíte 

svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou, úplne a kompletne individualizovať a 

zosobniť svoj život. Čo to znamená? Ako si pamätáte, v celom Novom Zjavení, 

zvlášť od doby, keď vám bol daný k dispozícii Doplnok 3 (1. júla 1993), boli ste 

pripravovaní a prosení o individualizovanie a zosobňovanie svojho života. Toto si 

v podstate od vás vyžaduje, aby ste prevzali plnú zodpovednosť a povinnosť 

skladať účty za všetky aspekty svojho života takým spôsobom, aby ste vo svojom 

živote ustanovili podmienky, počas ktorých môžete klásť svoje vlastné otázky a 

dostávať svoje vlastné odpovede zo stavu a procesu svojho vlastného vnútra, bez 

vstupu či podnetu niekoho iného. A aby ste si následne overili pravdivosť svojich 

odpovedí pomocou svojho intelektu, logiky, racionality a procesu uvažovania na 

najexternejšej úrovni, aby bol vo všetkých smeroch zaistený neustály, nepretržitý 

tok správnych, pravdivých a náležitých ideí a aby do tohto procesu boli zahrnuté a 

aby sa na ňom podieľali všetky úrovne bytia a existencie, od najvnútornejšej až po 

najexternejšiu.“ 

„Inými slovami, súčasná situácia na planéte Nula aktivuje posledný a najdôležitejší 

aspekt vášho poslania a úlohy — uviesť do popredia všetky aspekty vašej pravej 

prirodzenosti a identity a ustanoviť stav úplnej sebadôvery a nezávislosti na 

komkoľvek či čomkoľvek; a demonštrovať svoju schopnosť klásť svoje vlastné 

otázky a dostávať svoje vlastné odpovede zo správnej a náležitej pozície, z pozície 

Nového Zjavenia a všetkých jeho doplnkov, z pozície vášho vlastného vnútra, čiže 



Koroláriá k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista 

- 224 - 

z Pána Ježiša Krista priamo vo vás a cez vás, individuálne a osobne, a z úrovne 

vašich vlastných jedinečných schopností, uvedomenia, chápania, duchovného 

osvietenia a duchovnej dimenzie, z ktorej pochádzate a s ktorou ste integrálne 

spojení.“ 

„Zatiaľ čo do tohto momentu (do 27. februára 1994) bola duchovná klíma a 

situácia taká, že si vyžadovala, aby boli veci a princípy zjavené v písomnej forme a 

spôsobom, ktorý bol aplikovateľný a potrebný pre všetky úrovne v bytí a 

existencii, v Zóne Vymiestnenia a na planéte Nula, povaha súčasného posunu si 

vyžaduje fundamentálnu zmenu v tomto prístupe. Nie je viac vhodné spoliehať sa 

na vstup od niekoho iného v tomto ohľade, pretože duchovná situácia na vašej 

planéte je taká, že akékoľvek ďalšie vyhlásenia v tejto forme by boli čistým 

vnucovaním, a nie postojom Pána Ježiša Krista a vašej vlastnej jedinečnej 

individuality. Prijímanie informácií takým spôsobom by odteraz, presne od tohto 

dátumu, bolo duchovne nesmierne nebezpečné nielen pre vás osobne, ale aj pre 

celý proces Skutkov Božskej Prozreteľnosti Pána Ježiša Krista a pre Jeho/Jej 

Veľký Plán Spasenia.“ 

„Namiesto toho je teraz potrebné uviesť do popredia a uviesť do centra pozornosti 

váš vlastný jedinečný a individualizovaný prístup a príspevok z vašej vlastnej 

úrovne a dimenzie, z ktorej ste prišli a s ktorou ste integrálne spojení. Teraz ste 

potrební v tomto postavení. Táto požiadavka je nutná preto, aby sa pomohlo 

pseudo-tvorcom v zodpovedaní ich vlastných otázok z pravej, náležitej a 

dôveryhodnej pozície, na ich vlastnej pôde, na ich vlastnom teritóriu a z ich 

vlastnej perspektívy.“ 

„Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista a všetky jeho doplnky vám boli dané k 

dispozícii preto, aby vám bol daný náležitý základ a nanajvýš dokonalá a presná 

cestovná mapa života, podľa ktorej môžete cestovať a držať sa na správnej koľaji 

počas svojej povinnej cesty na planéte Nula. V tomto ohľade nepotrebujete nič iné. 

Všetko, čo potrebujete pre svoj duchovný rast, pokrok a zlepšovanie sa a pre 

úspešné splnenie svojho poslania a svojej úlohy na planéte Nula, je plne a 

vyčerpávajúco obsiahnuté v Novom Zjavení a vo všetkých jeho Doplnkoch. Viac 

by bolo nielen nesprávne a nevhodné, ale aj ohromne duchovne nebezpečné pre 

všetkých zúčastnených, no hlavne pre konečnú elimináciu negatívneho stavu.“ 

„Čo musíte pochopiť, je to, že každý jeden z vás prišiel z veľmi odlišnej úrovne 

bytia a existencie, s veľmi odlišným vnímaním, chápaním a aplikáciou všetkých 

princípov a ideí Nového Zjavenia a všetkých jeho doplnkov. Ani jeden z vás, áno, 

ani jediný z vás nie je na tej istej úrovni duchovného rozvoja a chápania a stupňa 

prijímania Nového Zjavenia a nepochádza z toho istého miesta, stavu a podmienok 

bytia a existencie. Je čas, aby ste všetci tento fakt pochopili a aby ste si ho 

uvedomili. Kvôli tomuto neoddiskutovateľnému faktu je váš vstup absolútne 

potrebný z vašej vlastnej úrovne, za vašich vlastných podmienok a z vašej vlastnej 
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schopnosti chápať a realizovať Nové Zjavenie. Úroveň nikoho iného nemôže 

vykonať vašu prácu. Je to záležitosťou vašej vlastnej zodpovednosti, povinnosti 

skladať účty a spoľahlivosti, s ktorou ste súhlasili pred príchodom na planétu Nula. 

Teraz je čas začať vaše pravé poslanie v tomto smere. Takže všetko, čo sa až 

doposiaľ odohrávalo vo vašom živote, odohrávalo sa len ako príprava na vaše 

pravé poslanie, ktoré začína odteraz, presne od tohto momentu, keď čítate tieto 

slová.“ 

„Takže, aby sme si to zopakovali, kvôli tejto situácii nie je viac vhodné poskytovať 

vám akékoľvek nové doplnky v písomnej forme alebo vo forme, v akej k vám 

prichádzali doposiaľ. Takéto formy by vás nielen urobili závislými od niečoho, čo 

prichádza z vonka, no v podstate by účinne blokovali aj vašu schopnosť kladenia 

svojich vlastných otázok a zaobstarávania si svojich vlastných odpovedí zo svojho 

vlastného vnútra, robiac z vás otrokov tejto nevyhnutnosti, a teda negatívneho 

stavu. Pamätáte sa na princíp, ktorý bol mnohokrát opakovaný v celom Novom 

Zjavení a ktorý hovorí, že čokoľvek, čo bolo vhodné a správne včera, nemusí byť 

také dnes a čokoľvek, čo je vhodné a správne dnes, nemusí byť také zajtra?“ 

„Dôvod tohto maximálneho možného posunu pre túto dobu tkvie vo fakte, že 

pseudo-tvorcovia teraz nastolili plnú kontrolu všetkých aspektov života na planéte 

Nula a prevzali všetky formy interakcií, metód, praktík, duchovných hnutí, cirkví, 

náboženstiev a rôznych spôsobov komunikácie a všetkého ostatného 

predstaviteľného a ovplyvňujú všetky udalosti na planéte Nula. Ale hlavne, veľmi 

starostlivo, s najväčším možným záujmom sledujú a pozorujú všetkých agentov 

pozitívneho stavu, a zvlášť tých, ktorí sú spojení s Novým Zjavením. V tej pozícii 

sa pseudo-tvorcovia priamo, ako aj cez všetkých svojich poskokov a agentov 

všemožne snažia zaistiť, aby všetky informácie, ktoré prijímate, boli alebo 

prichádzali k vám výlučne vnucovaním, a nie z pozície Pána Ježiša Krista, alebo, 

čo je najdôležitejšie, na základe vašej vlastnej slobodnej vôle a voľby, bez 

akéhokoľvek vonkajšieho vplyvu. Keby to mohli dosiahnuť (že všetky informácie 

budete prijímať vnucovaním), potom by svoje postavenie mnohonásobne posilnili a 

falošne dúfali, že by mohli dosiahnuť prevrat a víťazstvo skôr v absolútnom zmysle 

než v relatívnom zmysle.“ 

„Ak naproti tomu takéto informácie prichádzajú individualizovaným a zosobneným 

spôsobom, z vášho vlastného vnútra, z vašej vlastnej jedinečnej úrovne a z vašej 

vlastnej špecifickej dimenzie, z ktorej pochádzate a s ktorou ste spojení, bez 

akéhokoľvek vplyvu z vonka, potom pseudo-tvorcovia dostávajú čisté odpovede, z 

najčistejšej a z absolútne pravdivej pozície. To ich následne stavia do pozície, ktorá 

ich vedie k záveru, že jediná najlogickejšia voľba, ktorú majú a ktorú musia urobiť, 

je konvertovať do pozitívneho stavu a vyvolať podmienky, za ktorých prestanú byť 

pseudo-tvorcami a v ktorých Zóna Vymiestnenia môže začať svoj proces stávania 

sa Zónou Umiestnenia; čiže návratu späť do pozitívneho stavu, z ktorého sa 

pôvodne oddelila.“ 
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„Individualizovaný prístup má však zabudovaný aj bezpečnostný faktor. Pseudo-

tvorcovia pôsobia cez skupiny a masy. Tento spôsob pôsobenia je jediný, ktorý im 

dáva zmysel a ktorý je pre nich logický. Preto môžu rozvrátiť a ovplyvniť v 

absolútnom zmysle akékoľvek skupinové aktivity alebo akékoľvek všeobecné, 

všetko zahrnujúce typy vyhlásení či pôsobení. Naproti tomu, ovplyvňovať 

kohokoľvek, kto vychádza zo svojho individualizovaného vnútra, je nad ich 

chápanie a schopnosti. Také pojmy ako „jedinec“ a „vnútro“ sú pre nich úplne 

absurdné a nelogické. Preto im nevenujú pozornosť. A nielenže im nevenujú 

žiadnu pozornosť, ale tieto pojmy sú nad ich chápanie. Takže pre vás osobne je aj z 

hľadiska vašej vlastnej bezpečnosti, aj kvôli mnohým iným fundamentálne 

dôležitým dôvodom výhodné spoliehať sa radšej na svoje vlastné jedinečné a 

individualizované zdroje a vstupy, než na písané Doplnky a pokyny prichádzajúce 

od niekoho iného, v tomto prípade od teba a cez teba, Peter.“ 

„Ako vidíte z horeuvedeného, začala sa nová éra, epocha a nastali nové hranice. 

Vaša individualizovaná pozícia je v tomto nesmierne dôležitá. Počas týchto zmien 

každý jeden z vás zistí, o čo potrebuje poprosiť, na čo potrebuje dostať odpovede a 

čo potrebuje robiť. Nech je vám teraz všetkým, ktorí ste v súčasnosti spojení s 

Novým Zjavením a ktorí s ním budete spojení v budúcnosti, známe, že teraz ste 

umiestnení v správnej pozícii. Čokoľvek, čo robíte, kdekoľvek ste — bez ohľadu 

na to, čo robíte alebo kde ste — máte to robiť a máte tam byť. Takže každý z vás je 

umiestnený do pre vás najpotrebnejšej a najvhodnejšej pozície, v ktorej môžete 

uskutočniť všetko, čo potrebujete v tejto dobe uskutočniť, najúčinnejším a 

najvhodnejším spôsobom. Jediné, čo musíte urobiť, je začať sa spoliehať na svoju 

vlastnú individualizovanú schopnosť klásť svoje vlastné otázky a dostávať svoje 

vlastné odpovede. A klásť také otázky s pozitívnym a dobrým úmyslom, kvôli 

princípom, kvôli poznaniu pravdy a kvôli jej praktizovaniu a kvôli pomoci pseudo-

tvorcom v ich snahe poznať Absolútnu Pravdu, aby mohli urobiť najlogickejšiu a 

jedinú možnú voľbu — konverziu do pozitívneho stavu, eliminujúc tak negatívny 

stav na veky vekov.“ 

„A nakoniec zmienka o veľmi dôležitom varovaní, ktoré sa neustále opakuje, 

dokonca aj tu a teraz: Kvôli prirodzenosti pozitívneho stavu a kvôli tomu, čo bolo 

až doposiaľ uvedené, je zrejmé, že ani teraz ani nikdy v budúcnosti by Pravý Pán 

Ježiš Kristus neschválil založenie žiadneho hnutia, organizácie, náboženstva, 

cirkvi, ustanovizne, inštitúcie, formálnych skupín, či čohokoľvek iného, 

založených na Novom Zjavení Pána Ježiša Krista. Pamätajte si to! A ak niekto 

teraz či v budúcnosti príde a prehlási, že on či ona dostal/a inštrukcie či nové 

zjavenie priamo od Pána Ježiša Krista, ktoré ho alebo ju poverujú tým, aby 

založil/a cirkev, náboženstvo, organizáciu, inštitúciu, ustanovizeň, duchovné hnutie 

či čokoľvek v tomto ohľade, taká osoba bude klamár, podvodník a falošný prorok. 

Také poverenie či potreba za žiadnych okolností v budúcnosti naveky nikdy 

nepríde. Pamätajte si to a nechyťte sa do tejto prefíkanej pasce.“ 
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„A to je všetko. Takže, neočakávajte žiadne nové Doplnky v písomnej forme. Je to 

na vás samotných. Máte sa spoliehať na svoje vlastné zdroje, ktoré boli do vás 

vložené jedinečným a individualizovaným spôsobom priamo Pánom Ježišom 

Kristom. Spoliehajte sa na ne a rozvíjajte ich. Máte podporu Pána Ježiša Krista 

osobne, Jeho/Jej Nového Zjavenia a všetkých jeho Doplnkov, svojej duchovnej 

rodiny a celého bytia a existencie pozitívneho stavu. A pseudo-tvorcovia s 

dovolením sledujú a pozorujú. Choďte v pokoji, v bezpečí a istote, so spoľahnutím 

sa na seba samých a so všetkou potrebnou podporou od Pána Ježiša Krista a 

Jeho/Jej celého Stvorenia.“ 
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URČITÁ RADA 
 

 

Nasledujúcu novú radu som dostal od Pána Ježiša Krista koncom svojho pobytu v 

Nemecku (v Ulme, počas našej návštevy u Manfreda koncom júla 1994): 

Keď vchádzame dovnútra alebo, v niektorých prípadoch, keď premýšľame či 

hĺbame o duchovných záležitostiach, alebo keď čítame Nové Zjavenie či 

meditujeme o ňom, naliehavo sa odporúča, aby sme pozvali členov Nového 

Vesmíru, stvoreného Pánom Ježišom Kristom z Jeho/Jej Novej Prirodzenosti, aby 

participovali na všetkých aspektoch nášho života, umožniac im viesť nové energie 

ich Nového Vesmíru do našich životov a na planétu Nula. Pretože títo členovia 

predstavujú v relatívnom stave Absolútnu Novú Prirodzenosť Pána Ježiša Krista, 

kvôli tomuto faktu môžu byť veľmi nápomocní v procese prepájania a 

transformovania našej pôvodnej prirodzenosti, aby ju uviedli do súladu s Novou 

Prirodzenosťou Pána Ježiša Krista. 

Pretože katalyzátorom Absolútnej Zmeny v Absolútnej Prirodzenosti Pána Ježiša 

Krista (v tom čase Najvyššieho) bolo zahrnutie ľudskej časti do Nej (Jeho/Jej 

Ľudské bolo učinené Božským!), sú to naše vlastné ľudské aspekty alebo ľudská 

mentalita, ktorú je potrebné použiť ako katalyzátor pri zmenách našej vlastnej 

prirodzenosti. Takže, v tomto okamihu je našou povinnosťou učiniť svoju vlastnú 

ľudskú mentalitu čisto pozitívnou a potom ju fúziou spojiť so svojou vlastnou 

pôvodnou prirodzenosťou, ako ju stvoril Pán Ježiš Kristus v časoch nášho stvorenia 

a pred príchodom na planétu Nula. Počas takej práce môžu byť členovia Nového 

Vesmíru, pokiaľ ich zo svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby pozveme, aby boli s 

nami, veľmi nápomocní v tomto dôležitom procese, tým, že nám pomôžu 

uskutočniť túto transformáciu či prepájanie. Koniec koncov, oni sú tí, ktorí 

odrážajú v relatívnom stave túto Absolútnu Novú Prirodzenosť Pána Ježiša Krista. 

Je v tom hlboké tajomstvo: Pretože Pán Ježiš Kristus, tým, že učinil Svoje Ľudské 

Božským, sa stal jediným pravým Absolútnym Pozitívnym Ľudským Tvorom, 

členovia Nového Vesmíru odzrkadľujú tento faktor a sú tými, medzi mnohým 

iným, ktorí sú v skutočnosti v relatívnom stave pravými, skutočnými ľuďmi v ich 

pozitívnej konotácii. Je teda len prirodzené a logické predpokladať, že títo 

členovia budú najlepšie vedieť, aké to je byť pozitívne ľudský bez svojej 

negatívnej a škodlivej konotácie, ako je to v prípade ľudí na planéte Nula. Našou 

súčasnou úlohou v tomto ohľade je preto učiniť zo seba pravých ľudí LEN v tejto 

pozitívnej konotácii. Toto možno dosiahnuť fúziou svojej ľudskej mentality, po jej 

očistení od negatívnej súvzťažnosti, so svojou pôvodnou prirodzenosťou (pred 

prijatím nášho života na planéte Nula) — presne takým istým spôsobom a formou, 

ako to učinil Pán Ježiš Kristus so Svojou Absolútnou Prirodzenosťou. 

Je, samozrejme, veľa iných dôvodov okrem nášho vlastného poprepájania, kvôli 

ktorým sa nám odporúča urobiť to. Tieto dôvody sa ozrejmia počas našej práce s 
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nimi na individualizovanej a osobnej báze. V tomto ohľade bude mať každý z nás 

veľmi odlišné zážitky. V tomto bode je ale veľmi dôležitý náš vlastný, vyššie 

uvedený transformačný proces a proces prepájania a odporúča sa nám, aby sme sa 

sústredili naň, a nie na ostatné pohnútky. 

Uvedomte si, prosím, tiež fakt, že nový pseudo-vesmír, ktorý vyfabrikovali 

pseudo-tvorcovia, aby vyvážili stvorenie Nového Vesmíru Pánom Ježišom 

Kristom, má tiež prístup na planétu Nula, rovnakým spôsobom ako Nový Vesmír. 

Sub-tvory tohto nového pseudo-vesmíru sa teda tiež objavujú tu na tejto planéte 

agentom negatívneho stavu a niektorým vlastným ľuďom — samozrejme, pod 

maskou anjelov svetla. Ich funkcia je podobná funkcii členov Nového Vesmíru, 

avšak v úplne negatívnej konotácii (prepojenie či transmogrifikácia všetkých 

agentov negatívneho stavu a niektorých vlastných ľudí do pseudo-novej 

prirodzenosti a privádzanie pseudo-energií ich vesmíru na túto planétu). 

Kvôli lepšiemu chápaniu povahy nového vesmíru je rozumné opätovne si prečítať 

kapitolu 14 v Novom Zjavení Pána Ježiša Krista. 
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30. októbra 1994 

 

Pripomienka 
 

 

Moji milí priatelia. 

Počas svojej komunikácie s Pánom Ježišom Kristom som od Neho/Nej prijal 

nasledovnú pripomienku. Bolo mi poradené, aby som túto pripomienku zdieľal s 

vami všetkými, ktorí máte vo svojich srdciach čistotu a novosť všetkých pojmov a 

princípov Nového Zjavenia a ktorí sa zaujímate o tieto záležitosti, s dôrazom na 

fakt, že toto nie je doplnok, ale jednoducho pripomienka: 

„Ako vieš, Peter, zo svojich psychologických štúdií a štúdií ľudskej povahy, ako 

bolo zjavené v Novom Zjavení a jeho Doplnkoch, ľudská pamäť a proces 

spomínania si na udalosti či obsah čítaného materiálu sú veľmi nestabilné, 

nespoľahlivé a vo väčšine prípadov skreslené. Divným sklonom ľudskej pamäti a 

procesu spomínania je skutočnosť, že ak sa niečo odohralo v minulosti alebo ak 

niekto niečo prečítal predtým, v mnohých prípadoch sa to nevybaví presne v tej 

istej podobe, ako to prečítal alebo ako sa to odohralo. Pokiaľ sa tá udalosť 

nezopakuje presne tým istým spôsobom, ako sa stala pri predošlej príležitosti, 

alebo ak sa čítaný materiál opäť neprečíta, proces spomínania v tomto prípade 

nebude nikdy presný. V tom prípade proces spomínania kvôli štruktúre a 

prirodzenosti ľudskej pamäti vyplní medzery vo svojej pamäti niečím, čo sa 

neudialo alebo čo nie je obsiahnuté v pôvodne čítanom materiáli.“ 

„A nielen to, no predpokladajme, že ste si prečítaný materiál zapamätali slovo po 

slove. Ak si ho v takom prípade príležitostne nezopakujete slovo po slove, začne sa 

vám vytrácať z pamäti a jeho pripomínanie si bude ťažšie a ťažšie. Po chvíli ho bez 

zopakovania či opätovného prečítania si jeho obsahu úplne zabudnete. Taká je 

povaha ľudskej pamäti a proces jej spomínania.“ 

„A teraz, ako sa tieto informácie týkajú záležitostí, ktoré je potrebné pripomenúť 

vám všetkým, ktorí ste na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby spojení s 

Novým Zjavením? Ako viete, jednou z mnohých, mnohých funkcií Nového 

Zjavenia je slúžiť ako bezpečnostný prostriedok proti akejkoľvek kontaminácii zo 

vstupov pseudo-tvorcov a ich negatívneho stavu a ich poskokov počas vášho 

procesu bytia vo vnútri a komunikovania s Pánom Ježišom Kristom a členmi svojej 

pravej duchovnej rodiny a počas prijímania akýchkoľvek informácií v tomto 

procese. Čo to znamená? Nové Zjavenie, vo forme, v akej existuje na planéte Nula 

— knižná forma a jej čítanie pomocou vonkajších, ľudských prostriedkov — 

poskytuje ochranu proti nepochopeniu a nesprávnemu vnímaniu udalostí, ktoré by 

sa mohli odohrať v stave a v procese vášho zvnútornenia. Toto bolo jedným z 

dôvodov, prečo vám všetkým bolo odporučené, aby ste ho spolu s jeho Doplnkami, 

pokiaľ je to možné a uskutočniteľné, čítali neustále, na každodennej báze. Princípy, 
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obsah a idey Nového Zjavenia slúžia ako bezpečnostné previerky, či to, čo v stave 

a procese svojho zvnútornenia prijímate, prichádza zo správneho zdroja, čiže od 

Pána Ježiša Krista. Pretože ľudská prirodzenosť spočíva v stave vonkajška, pokiaľ 

existujú ľudia, potrebujú vonkajšie prostriedky, aby ich spojili s pravou duchovnou 

realitou. Nové Zjavenie so všetkými svojimi Doplnkami slúži, medzi mnohým, 

mnohým iným, presne tomuto účelu.“ 

„A teraz, predpokladajme, že ho z takého či onakého dôvodu prestanete čítať na 

každodennej báze alebo tak často, ako vám to váš ľudský život dovoľuje. Čo sa v 

takom 

 prípade stane? V najlepšom scenári postupne, deň za dňom úplne zabudnete, o čo 

všetko v Novom Zjavení vlastne ide. Alebo budete mať na jeho obsah akési hmlisté 

spomienky. V takom prípade sa budete postupne a pomaly vracať k svojmu 

predošlému spôsobu života, správania a postoja. Aj keby ste sa mali naučiť celé 

Nové Zjavenie naspamäť, od slova do slova, čo je ľudsky nemožné, bez 

zopakovania si jeho obsahu alebo jeho občasného opätovného prečítania by ste 

postupne väčšinu z neho zabudli a nakoniec by ste ho zabudli celé. V najhoršom 

scenári, a toto je najbežnejším výsledkom jeho nečítania na pravidelnej báze, vaše 

vybavenie si toho, čo ste čítali alebo čo ste vedeli o jeho obsahu, bude čistým 

skreslením a dokonca vyloženými nepravdami. Akýkoľvek pokus spomenúť si na 

presný obsah jeho princípov a ideí bude mať bez opätovného prečítania si jeho 

zdroja nevdojak za následok spomenutie si, ktoré bude plné medzier, vyplnených 

na základe charakteru procesu samotnej ľudskej pamäti výmyslami a nezmyslami. 

Nanešťastie, v dôsledku samotnej povahy ľudskej pamäti je takéto lživé alebo 

skreslené spomenutie si považované za presné a autentické a dáva vám pocit istoty 

a neomylnosti.“ 

„A tu prichádza ohromné duchovné nebezpečenstvo tejto situácie. V momente, keď 

padnete do tejto pasce, pseudo-tvorcovia prevezmú vedenie a nahradia všetkých 

členov vašej pravej duchovnej rodiny a Pána Ježiša Krista falošnými, ktorí budú 

vyzerať, konať a správať sa presne tým istým spôsobom ako pôvodní. V tomto 

prípade vás začnú kŕmiť všemožnými ideami, ktoré budú falošné a negatívne a v 

úplnom nesúlade s čímkoľvek, čo je obsiahnuté v Novom Zjavení. A nielen to, ale 

dodajú vám pocit a istotu, že Nové Zjavenie zastaralo, stalo sa nepotrebným a že 

nie je viac platné a že jediné, čo platí, je to, čo prichádza z vášho „vnútra“ — v 

skutočnosti z vášho falošného vnútra, pretože vtedy už pseudo-tvorcovia úspešne 

nahradia vaše pravé vnútro falošným.“ 

„Táto situácia ja obzvlášť nebezpečná pre tých z vás, ktorí pracujú v tesnej synergii 

s pseudo-tvorcami. Pretože pseudo-tvorcovia vytvorili typickú ľudskú pamäť a 

proces jej spomínania, môžu ju manipulovať veľmi jemným a nepostrehnuteľným 

spôsobom. Pokiaľ sa nevrátite (na nepretržitej báze) k Novému Zjaveniu a jeho 

Doplnkom tak, že ich budete čítať na každodennom základe alebo tak často, ako je 

to len za vašich individualizovaných a zosobnených podmienok možné, budete 

nepríjemne ovplyvňovaní snahami pseudo-tvorcov zviesť vás, kontaminovať vás, 
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dodať vám falošný pocit bezpečnosti a navodiť vo vašej mysli stav, ktorý bude 

skresleným a nepravdivým spôsobom ovplyvňovať vašu pamäť a spomenutie si na 

idey a princípy Nového Zjavenia. Len čo v tomto úsilí uspejú, stanete sa ich 

nástrojom pri ich pokuse znehodnotiť a zničiť vierohodnosť Nového Zjavenia a 

všetkých jeho Doplnkov a urobiť z vás svojich verných a lojálnych nasledovníkov 

pod maskou slúženia Pánovi Ježišovi Kristovi a Jeho/Jej Novému Zjaveniu.“ 

„A konečná, záverečná pripomienka: Pokiaľ existuje typický ľudský život, pokiaľ 

je a existuje negatívny stav a Zóna Vymiestnenia, pokiaľ pseudo-tvorcovia a ich 

poskokovia sú tým, čím sú, Nové Zjavenie a všetky jeho Doplnky v súčasnej 

forme budú absolútne nevyhnutné a nemôžu nikdy zostarnúť alebo zastarať. 

Nezabúdajte tiež, že mnohé z jeho ideí a princípov majú večnú platnosť. Tieto typy 

princípov a ideí budú obsiahnuté v ďalšom Novom Zjavení, ktoré poskytne Pán 

Ježiš Kristus potom, ako bude negatívny stav naveky eliminovaný, pseudo-

tvorcovia a všetci ich poskokovia konvertujú do pozitívneho stavu, Zóna 

Vymiestnenia sa stane Zónou Umiestnenia a ľudský život bude transformovaný na 

pravý život pozitívneho stavu. Dosiahnutie tohto môže trvať tisícročia — v 

ľudských časových pojmoch.“ 

„Každý, kto má uši, aby počul a načúval, nech počuje a načúva, čo vám všetkým 

teraz Pán Ježiš Kristus pripomína.“ 
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ZDROJ FALOŠNÝCH SPOMIENOK V ZÁŽITKOCH Z 

MINULÝCH ŽIVOTOV A PRI LIEČENÍ POMOCOU 

TÝCHTO ZÁŽITKOV 

 
 

Je najmenej deväť zdrojov alebo pôvodov týchto falošných spomienok. Pozrime sa 

na ne a potom rozhodnime, či je duchovne, profesionálne, terapeuticky a eticky 

správne propagovať proces liečby prostredníctvom metód takzvaných terapií 

pomocou minulých životov. 

1. Prvý zdroj týchto falošných spomienok možno nazvať osobným. V tejto situácii 

nejaká osoba počas svojho detstva alebo niekedy a niekde počas svojich 

formatívnych rokov počula alebo čítala príbeh alebo príbehy týkajúce sa určitých 

známych historických postáv. Tieto príbehy sa otlačili do nevedomej pamäti a stali 

sa integrálnou súčasťou jeho/jej pamäťovej banky. Neskôr boli na vedomej úrovni 

zabudnuté a pochované v hlbokých zákutiach nevedomej mysle toho jedinca. Po 

natrafení na pojem reinkarnácia a odsúhlasení a stotožnení sa s týmto pojmom tá 

osoba môže obnoviť tieto falošné spomienky, prevezmúc totožnosť tých osobností, 

predpokladajúc, že on/ona bol/a v skutočnosti tou osobou alebo osobami počas 

svojich predchádzajúcich reinkarnácií na tejto planéte. Takže, keď sa takýto 

jedinec snaží o vybavenie si týchto spomienok, účelovo vyhľadáva 

hypnoterapeutov alebo hypnotizérov, ktorí z tohto momentu vytĺkajú peniaze a z 

hypnoterapie pomocou minulých životov si robia svojou špecializáciu. Počas 

takejto hypnoterapie, pretože tak klient, ako aj hypnotizér tomuto faktu pevne 

veria, nevedomá myseľ toho jedinca vyhľadá pamäťovú banku a uvedie do 

popredia jeho/jej uvedomelého vedomia identity vyššie zmienených osobností. 

2. Druhý zdroj týchto falošných spomienok možno nazvať psychologickým. Tento 

zdroj sa týka toho, čo sa v Jungovej analytickej psychológii volá univerzálne 

vedomie. Každý z nás vo svojej komplexnej mysli, v jej hlbokej nevedomej časti, 

obsahuje univerzálne vedomie. Toto vedomie obsahuje všetky spomienky ľudstva 

a niektoré ďalšie spomienky nie z tejto planéty, od úplne prvého objavenia sa 

života na tejto planéte až do budúcnosti alebo až do konca tunajšieho života. Majte, 

prosím, na pamäti, že zákony štruktúry a fungovania univerzálneho vedomia nie sú 

viazané časopriestorovými obmedzeniami lineárnej štruktúry tejto planéty alebo 

fyzického vesmíru. Takže, ak nejaká osoba prijme falošnú predstavu doslovnej 

reinkarnácie ako platnú a stotožní sa s ňou, v procese hypnoterapie pomocou 

minulých životov je schopná znovu si sprítomniť akúkoľvek minulú osobnosť, 

ktorá žila na tejto planéte, ktorá najviac vyhovuje jeho/jej potrebám a predstavám. 

Viera v takýto pojem tak zo strany hypnoterapeuta, ako aj zo strany klienta núti 

nevedomú myseľ klienta, aby vyhľadala univerzálne vedomie a uviedla do 

popredia spomienky niektorých ľudí, ktorí žili na tejto planéte predtým. Pretože 

tieto spomienky môžu byť veľmi detailné a presvedčivé, klient a hypnoterapeut 
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nemajú žiadne iné vysvetlenie, než že klient bol na tejto planéte veľakrát pred 

súčasným úsekom jeho života. Nanešťastie, taký systém viery v túto koncepciu tiež 

umožňuje nielen stotožnenie sa s povahou tej osoby z minulosti, ale vnucuje 

klientovi aj všetky problémy, ktoré tá osoba mala. Takže klient má sklon 

zvnútorniť si tie problémy a ony sa stávajú integrálnou súčasťou jeho/jej života. 

3. Tretí zdroj týchto falošných spomienok možno nazvať pseudo-duchovným. 

Tento konkrétny zdroj znamená fakt, ktorý sa týka existencie duchovného sveta. Sú 

určité entity, vo väčšine prípadov negatívne, ktoré sa nachádzajú v duchovnej 

dimenzii, ktorá je spojená s touto planétou a s ľudskou mysľou. Títo negatívni 

duchovia majú dve základné funkcie: Po prvé, sú v modalite toho istého systému 

viery o reinkarnácii ako klient. Trpezlivo čakajú, že sa budú reinkarnovať späť na 

túto planétu. Pretože ich očakávanie je márne a toto sa nikdy nestane, nalepia sa na 

určitých jedincov na tejto planéte — na nevedomú časť ich mysle — a snažia sa žiť 

svoje životy cez klientov zosobnený život. V tomto prípade sa stanú dve veci. 

Všetky takéto entity, ktoré sa nalepia na život tej osoby, vnútia a vtlačia svoje 

spomienky a identity tej osobe a súčasne prijmú jej identity a spomienky, 

posilňujúc tak falošnú koncepciu reinkarnácie ako platnú. Druhou funkciou týchto 

typov duchov je vyvolať a udržiavať lži negatívnych duchovných svetov, obvykle 

nazývaných Peklo, v ľudskom živote a držať ľudí vo viere v niečo, čo neexistuje. 

Účelom je tu brániť ľuďom, aby prijali pravdu a boli zodpovední a cítili povinnosť 

skladať účty za svoj súčasný život, prisudzujúc pôvod svojich problémov 

nesprávnym zdrojom, zvečňujúc tak tieto problémy donekonečna. Ide o to 

uvedomiť si, že títo takzvaní duchovia sa živia ľudskými problémami. Tieto 

problémy sú zdrojom ich vlastného života. Ak prisúdite pôvod svojich problémov 

nesprávnemu zdroju, ich vyriešenie je nemožné, alebo je možné len na dočasnom 

základe. Takže v tomto jednotlivom prípade, keď uvediete svojho klienta do tranzu 

za účelom vyvolania spomienok na minulé životy, otvárate dvere týmto 

negatívnym entitám, ktoré sú veľmi ochotné a s radosťou a potešením vás ihneď 

zásobia všemožnými falošnými spomienkami a identitami ľudí, ktorí žili na tejto 

planéte, ako aj svojimi vlastnými. 

4. Štvrtý zdroj týchto falošných spomienok možno považovať za metafyzický. V 

tejto koncepcii je postulované, že ľudské životy na tejto planéte dodržiavajú určitú 

líniu pokroku. Táto koncepcia predpokladá, že život na tejto planéte má 

viacúrovňový účel. Keď sa jedinec vtelí na túto planétu, prichádza sem s presne 

definovaným účelom, rolou a úlohou, bez toho, aby si tieto fakty vedome 

uvedomoval. Pretože existujú nekonečné rozmanitosti týchto rolí, úloh a účelov, 

existuje nekonečný počet línií, ktoré sú vybudované z povahy alebo obsiahnuté v 

povahe týchto účelov, rolí a úloh. Každá taká línia vznikla v dobe, keď sa na tejto 

planéte objavil život a bude sa tu progresívnym spôsobom vyskytovať, kým tu 

život neskončí. Na túto špecifickú líniu pokroku teda vstúpilo počas jej histórie až 

do súčasnosti mnoho tisíc, či dokonca miliónov ľudí. Všetci za sebou zanechali 

detailné stopy svojich spomienok, zážitkov, životných štýlov, vôle, úmyslov a veľa 
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iných faktorov, neodlučiteľných od ich jedinečných osobností. Preto každý, kto 

nastúpi takúto špecifickú líniu pokroku, dedí všetky takéto spomienky a identity 

tých ľudí. V procese hypnoterapie, ak jedinec prijme predstavu reinkarnácie ako 

platnú, je veľmi ľahké vytiahnuť tieto spomienky, identity a roly do najmenších 

podrobností, takže klient nemá žiadny iný dojem, než že bol tá osoba alebo tie 

osoby, súc teda na tejto planéte pred súčasným vtelením sa. Ešte raz, nanešťastie 

pre klienta, tento zdedí aj všetky problémy, ktoré tí ľudia, s ktorými sa klient 

stotožní, za sebou na tejto línii zanechali prostredníctvom stôp spomienok na takéto 

problémy. 

5. Piaty zdroj týchto falošných spomienok možno nazvať kozmickým alebo 

vesmírnym. Ako viete, po celom vesmíre je veľa galaxií, slnečných sústav a 

planét. Málo ľudí však vie, že v tomto nekonečnom vesmíre je rozšírených aj veľa 

inteligentných životných foriem. A ešte menej je známe, že niektoré z týchto 

planét, slnečných sústav a galaxií sú veľmi podobné tejto. A teraz, musíte 

pochopiť, že veľa ľudí na tejto planéte žilo pred svojím tunajším vtelením sa na 

niektorých iných planétach, ktoré sú veľmi podobné tejto. Zážitky z tohto typu 

minulých životov (nie z tejto planéty) sa nachádzajú v hlbokých zákutiach ich 

nevedomej mysle. Pretože ľudská vedomá myseľ vždy hľadá dôverne známe 

orientačné body z pozície súčasného života, keď uvediete niekoho do tranzu za 

účelom vyvolania spomienok na minulé životy a keď pevne veríte v predstavu 

reinkarnácie, nevedomá myseľ poskytne tieto spomienky z kedysi existujúcej 

reality v niektorej inej dimenzii alebo na niektorej inej planéte, nie z tejto 

dimenzie. Pretože ale súčasnej vedomej mysli táto situácia alebo tento život nie je 

vôbec dôverne známy, nevedomá myseľ ju zásobuje orientačnými bodmi dôvernej 

známosti — to vyvoláva vo vedomej mysli dojem, že toto všetko sa odohrávalo na 

tejto planéte. Koniec koncov, táto planéta je jediná vec, ktorá je vedomej mysli 

dôverne známa. Takže klient nadobudne pevné presvedčenie, že žil na tejto planéte 

pred súčasnou inkarnáciou. 

6. Šiesty zdroj týchto falošných spomienok možno nazvať existenciálnym. Pre 

ľudskú prirodzenosť a ľudskú myseľ je veľmi ťažké prijať fakt, že on/ona je 

zdrojom svojich problémov, špecificky a zvlášť počas života na tejto planéte. Pre 

ľudí je prirodzené prejavovať sklon ospravedlňovať akékoľvek problémy alebo 

vzorce správania, alebo reakcie, alebo činy, ktoré sú tak trochu patologické alebo 

nenáležité, akoby on/ona za ne nebol/a zodpovedný/á. Existuje nevedomá, či 

dokonca vedomá potreba presunúť zodpovednosť a povinnosť skladať účty za 

svoje problémy na niekoho či niečo iné. Je oveľa jednoduchšie zaoberať sa svojimi 

problémami a trápeniami, ktoré sa prejavujú od vášho fyzického narodenia na tejto 

planéte do súčasnosti, ak veríte, že ich zdroj a dôvod je mimo vašej vlastnej vôle, 

úmyslu a skúsenostného modusu. Takže, ak veríte falošnej predstave reinkarnácie, 

vaša nevedomá myseľ vás môže zásobiť mnohými falošnými spomienkami, ktoré 

sú hlboko zakorenené vo vašej pamäťovej banke, vo vašich predstavách a 

obrazotvornosti, a poskytnúť zo všetkého, čo bolo uvedené vyššie, v predošlých 
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piatich bodoch. V tomto konkrétnom prípade vám to pomôže dávať vinu alebo 

prisudzovať zdroj svojich problémov vašim minulým životom, ktoré sú mimo vašej 

súčasnej kontroly a zodpovednosti. To vám pomáha ospravedlňovať vaše problémy 

bez toho, aby ste z pozície svojho súčasného života priamo obviňovali sami seba. 

Tento druh obrany využíva naša nevedomá myseľ, aby nám pomohla účinnejšie 

prežiť na tejto planéte so všetkými tými problémami, ktoré sú vytvárané na základe 

samotnej prirodzenosti ľudského života. Ako vidíte, v tomto konkrétnom prípade je 

zodpovednosť za vlastné problémy presunutá z tohto života do minulých životov. 

Toto umožňuje ospravedlňovať svoje problémy, pretože, koniec koncov, nevzišli z 

jedincovho súčasného života a jedinec nemôže za ne skladať účty z pozície svojho 

súčasného života. 

7. Siedmy zdroj falošných spomienok možno nazvať multivesmírnym. Počas 

deviatich mesiacov vývoja plodu v matkinom lone duch toho plodu, ktorý čaká na 

to, aby vstúpil do toho plodu, je umiestnený v špeciálnom intermediárnom svete, 

ktorý sa nachádza (v bezčasovom a bezpriestorovom zmysle) medzi takzvanou 

duchovnou dimenziou a prírodnou dimenziou. Počas toho pobytu duch toho plodu 

stretáva veľa iných duchov pozitívnej a/alebo negatívnej povahy. Títo duchovia 

pochádzajú z rôznych častí multivesmíru, vrátane tejto planéty. Počas interakcie s 

týmito duchmi duch plodu od nich všetkých získava na základe svojej slobodnej 

vôle a voľby ich spomienky, zážitky, životný štýl a roly, ako aj ich špecifické 

problémy. Títo iní duchovia sa v určitom zmysle nalepia na dotyčného ducha a 

stanú sa integrálnou súčasťou jeho/jej budúcej osobnosti a pamäti. Keď tento duch 

vstúpi do svojho plodu v matkinom lone, prenesie alebo vtlačí všetky tie 

spomienky, totožnosti a zážitky do mozgu plodu a do jeho pamäťovej banky. A 

teraz, ak sa počas svojho života na tejto planéte stane pevne veriacim v pojem 

reinkarnácie, jeho nevedomá myseľ môže počas jeho hypnoterapie vyvolať tieto 

spomienky, totožnosti, zážitky a, samozrejme, problémy. V tom prípade máte 

jediný dojem, že ste tu na tejto planéte už boli. A pretože integrálnou súčasťou 

tohto usporiadania je to, že získate aj problémy predošlých obyvateľov tejto 

planéty, tieto sa stanú vašimi problémami a musíte sa nimi zaoberať, akoby pre vás 

boli úplne autentické a skutočné. Okrem toho, nebudete mať inú predstavu, než že 

ste tu boli veľakrát predtým, počas svojich predošlých reinkarnácií. 

8. Ôsmy zdroj falošných spomienok možno nazvať subjektívnym. Tento faktor je 

založený na chápaní viny, odplaty, odmeny, pomsty a odvety. Je integrálne spojený 

s pojmom karma. Predpokladá sa, že všetko, čo sa deje v ľudskom živote, je 

výsledkom nejakého druhu odplaty, odmeny, odvety a/alebo pomsty. To 

predpokladá viacnásobnú predchádzajúcu existenciu na tejto planéte. Ak ste boli 

napríklad zavraždení, musíte sa vrátiť a zavraždiť zas vy. Ak ste boli chudobní, 

musíte sa vrátiť a stať sa bohatý. Ak ste boli zlí, musíte sa vrátiť a platiť za svoju 

zlobu, atď. Môžete pokračovať donekonečna vo vypočítavaní rôznych situácií vo 

svojom živote, ktoré si od vás vyžadujú, aby ste platili alebo aby ste boli odmenení 

za čokoľvek, čo ste urobili, robíte, alebo budete robiť. A pocit viny zvlášť 



Falošné spomienky 

- 237 - 

posilňuje potrebu potrestania za niečo, čo si myslíte, že ste urobili, na čo ale 

nemáte žiadnu jasnú spomienku a žiadne iné racionálne vysvetlenie svojej viny 

alebo nešťastia. Pretože nemáte žiadne konkrétne vysvetlenie svojej situácie z 

pozície svojho súčasného života na tejto planéte, ak ste veriaci alebo máte 

nevedomý sklon stať sa takým veriacim (na základe vnucovania oných negatívnych 

duchov, zmienených vyššie v bode číslo tri), vaša nevedomá myseľ vám kvôli 

svojim obranným účelom ochotne obstará spomienky vašich takzvaných previnení 

alebo dobrých skutkov, ktorých ste sa zdanlivo dopustili počas svojich predošlých 

životov. Toto vám vysvetľuje a ospravedlňuje vašu súčasnú nepríjemnú situáciu 

alebo vaše veľké šťastie (napríklad výhru viacmiliónového tiketu lotta ako odmenu 

za niečo dobré, čo ste urobili počas svojich predošlých životov na tejto planéte). 

9. A napokon, deviaty zdroj falošných spomienok možno nazvať individuálnym. 

Tento zdroj pramení z faktu samotnej ľudskej prirodzenosti. Každý ľudský jedinec 

má vrodený sklon cítiť sa a byť dôležitý, byť užitočný, byť akceptovaný, byť 

jedinečný, byť inakší a byť slávny. Všimnite si, prosím, že vo väčšine prípadov, 

hoci nie vo všetkých, ten, kto verí v pojem reinkarnácie, predpokladá, že tu bol 

predtým ako slávny, známy, obdivovaný, uznávaný alebo veľmi dôležitý jedinec. 

Bol kráľ, kráľovná, veľmi úspešný muž či žena, ktorú každý obdivoval atď. V 

tomto prípade jedincova potreba byť slávny, byť uznávaný, byť a cítiť sa dôležitý, 

byť akceptovaný, byť obdivovaný, byť velebený, alebo čokoľvek iné, má taký silný 

vplyv, že ak teraz takí nie ste, musíte predpokladať, že ste takí boli vo svojich 

predošlých životoch na tejto planéte, alebo že takí budete v niektorej zo svojich 

budúcich reinkarnácií na tejto planéte. Tento predpoklad napĺňa vaše potreby byť 

takíto. Táto potreba súčasne núti vašu nevedomú myseľ uvoľňovať alebo 

fabrikovať falošné spomienky, ktoré pramenia z totožností a spomienok 

načrtnutých vo všetkých bodoch vyššie. 

Avšak, z hľadiska a s ohľadom na hypnoterapiu, ak nejaká osoba verí a stotožňuje 

sa s falošnými faktami, že jeho/jej problémy pramenia zo zážitkov z minulých 

životov, tie problémy si táto osoba plne zvnútorní a ony budú nepriaznivo 

ovplyvňovať úplne všetky aspekty jej života. Preto je povinnosťou hypnoterapeuta 

zaoberať sa týmito problémami, akoby boli autentické a skutočné. Koniec koncov, 

pre klienta sú skutočné a autentické. Ak je tu po vyriešení týchto problémov 

potrebné napraviť samotnú falošnú vieru, ak si klient želá poznať skutočnú pravdu, 

vtedy a len vtedy možno aplikovať pravú duchovnú hypnózu, počas ktorej všetky 

tieto mylné názory, falošné spomienky, atď., budú napravené a bude získaný 

správny význam, účel a chápanie klientovho individuálneho života, zo širšej a 

duchovnejšej perspektívy. 
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ZJAVENIE O ZJAVITEĽOVI KURZU ZÁZRAKOV 
 

 

Hoci bol tento článok napísaný v roku 1984, počas jeho čítania sa ozrejmí jeho 

závažnosť a aktuálnosť tu-a-teraz. 

V posledných rokoch vzniklo populárne duchovné hnutie, ktoré sa stalo medzi 

mnohými ľuďmi veľmi úspešným. Toto hnutie prevzalo duchovnú filozofiu 

obsiahnutú v troch zväzkoch Kurzu zázrakov. Táto kniha bola prvýkrát 

publikovaná v roku 1975. Od tej doby sa Kurz zázrakov tešil dvanástim následným 

vydaniam (do roku 1984) a stal sa známym vo svete rovnako medzi profesionálmi i 

medzi laikmi. Ako výsledok aplikovania princípov obsiahnutých v Kurze zázrakov 

bolo zaznamenaných veľa úspechov. 

Veľa ľudí sa pýta, ako je chápaný Kurz zázrakov z hľadiska Nového Zjavenia. 

Niektorí ľudia, ktorí sú dobre oboznámení s obidvoma filozofiami, pohotovo 

poukazujú na to, že medzi Kurzom zázrakov a Novým Zjavením a jeho 

metodologickými nástrojmi sú nápadné podobnosti. 

Nie je náhodné, že formulácia a vývoj Kurzu zázrakov začali približne v tom istom 

čase, keď boli uskutočnené úplne prvé kroky prenosu Nového Zjavenia vo forme 

vyvíjania princípov Duchovnej Hypnózy. 

Ako bolo uvedené veľakrát predtým, a zvlášť v prvej kapitole Hlavných ideí 

Nového Zjavenia, akékoľvek nové zjavenie je sprevádzané súbežným pseudo-

novým zjavením, vytvoreným v peklách. Jednou z tendencií tohto pseudo-nového 

zjavenia je využívať a obsahovať veľa pravých a pôvodných ideí Nového Zjavenia, 

aby sfalšovalo, prekrútilo a skreslilo najdôležitejšie, vitálne a rozhodujúce idey a 

pojmy Nového Zjavenia. Taká je povaha negatívneho stavu — prevziať všetky 

idey pravdy a využiť ich štýlom a spôsobom, ktorý slúži jeho účelu, čiže na jeho 

trvalé pokračovanie a prekvitanie. Kvôli dôležitosti záležitostí diskutovaných v 

tomto článku bola pred akýmkoľvek pokusom hodnotiť pravý zdroj a obsah Kurzu 

zázrakov duchovnému svetu, a zvlášť Pánovi Ježišovi Kristovi, predložená 

požiadavka, aby bola zjavená pravda a pravý zdroj tejto filozofie. 

Odpoveďou na túto požiadavku bolo to, že sa nám odporúča podrobiť obsah Kurzu 

zázrakov duchovnému testu, ktorý bol opísaný v prvej kapitole Hlavných ideí 

Nového Zjavenia. 

Toto sa urobilo a z tohto testu vzišli alarmujúce výsledky. Kvôli uisteniu, že to 

nebolo túžobným želaním pýtajúceho sa, výsledky testu boli predložené Pánovi 

Ježišovi Kristovi na overenie. Boli plne potvrdené a dosvedčené nezávisle Pánom 

Ježišom Kristom a Vrchnou Radou Novej Nebeskej Spoločnosti.  
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V nasledujúcich ôsmich bodoch sú s vami zdieľané výsledky tohto testovania, aby 

ste ich zvážili. 

1. Z celého obsahu prvého zväzku Kurzu zázrakov je zrejmé, že ten, kto tam 

hovorí, nazýva seba Kristom. Môžeme teda usúdiť, že autorom Kurzu zázrakov je 

takzvaný Kristus. V prvom zväzku nie je meno Pán Ježiš Kristus nikdy spolu, 

alebo ak je, objavuje sa to len veľmi zriedka. Je to prekvapujúce, ak vezmeme do 

úvahy 622 strán toho zväzku. Toto nie je v žiadnom prípade náhoda. Ako viete, 

jedným z hlavných testov overovania akejkoľvek filozofie je to, aký druh 

ponímania prirodzenosti Pána Ježiša Krista sa odráža v tej filozofii. Toto je 

najdôležitejším a kritickým testom. Na takom ponímaní stojí a padá význam a 

dôležitosť akejkoľvek filozofickej a duchovnej koncepcie. 

Hlavnou ideou Nového Zjavenia je v tomto ohľade to, že je len Jeden Boh 

Nedielny, Ktorým/Ktorou je Pán Ježiš Kristus, Pravý Najvyšší, Ktorý/Ktorá učinil 

Svoje Božské ľudským a následne učinil Svoje Ľudské Božským. Božské, ktoré 

bolo učinené ľudským, sa nazývalo Ježiš, a Ľudské, ktoré bolo učinené Božským a 

ktoré bolo zjednotené a zaintegrované do samotnej esencie a substancie Pána Ježiša 

Krista — do Otca — sa nazýva Kristus. Takže Pán Ježiš Kristus sa po Svojom 

oslávení, čiže po tomto rozhodujúcom zjednotení, stal Jediným Bohom Nedielnym. 

Žiadny iný Boh nejestvuje. Z tohto zjavenia je zrejmé, že Pán Ježiš Kristus je 

Jediný/Jediná, Ktorý/Ktorá absolútne vždy Je, a preto nemôže byť stvorený. 

On/Ona je Jediný/Jediná, Ktorý/Ktorá je nestvorený/á. 

A teraz, v prvom zväzku tej knihy, ako aj vo všetkých troch zväzkoch, Kristus a 

Boh sú chápaní ako dve oddelené entity, jedna nestvorená a druhá stvorená. 

Z tejto zjavnej separácie vyplýva, že obsah Kurzu zázrakov nie je zjavením 

pravého Pána Ježiša Krista. 

2. Ťažkosti, ktoré má Kurz zázrakov pri spájaní mena Pán Ježiš Kristus 

dohromady, sú veľmi zjavné. Na strane 55 tretieho zväzku Kurzu zázrakov sa 

uvádza: „Meno Ježiša Krista je len symbol.“ Na strane 83 je toto meno rozdelené 

spojovníkom, Ježiš, pomlčka, Kristus. Je tam uvedené: „Meno Ježiš je menom 

toho, ktorý bol človekom, ale uvidel tvár Krista vo všetkých svojich bratoch a 

upamätal sa na Boha. Tak sa stotožnil s Kristom a nebol už viac človekom, ale 

jedným s Bohom.“ A na strane 85 toho istého zväzku sa uvádza, že Kristus, Syn 

Boží, bol stvorený Bohom. A v odpovedi na otázku na strane 83: „Je Ježiš 

Kristom?“ náhlivo odpovedá: „Ó, áno, spolu s tebou.“ 

V tomto ponímaní niet žiadnej pôvodnej spojitosti medzi Ježišom a Kristom, ale 

len totálna separácia, akoby to boli dve rozdielne osoby — Kristus, súc stvorením 

Boha, a Ježiš, jednoduchý človek, ktorý dovolil, aby do neho vstúpil Kristus a aby 

sa s ním stotožnil. 
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Toto ponímanie je v protiklade dokonca aj s doslovným významom Svätej Biblie. 

V Evanjeliu podľa Lukáša v 1. kapitole vo veršoch 31 – 32 čítame: „A hľa, počneš 

vo svojom lone a porodíš syna, a jeho meno bude Ježiš. Bude veľký, a bude sa 

volať Synom Najvyššieho.“ 

Z tohto textu je zrejmé, že to bol Ježiš, kto sa mal nazývať Synom Božím. Takže 

Ježiš nebol obyčajný človek, ako by nás chcel presvedčiť Kurz zázrakov. Všimnite 

si, prosím, že klamstvo a skreslenie sú namierené proti Ježišovi, a nie proti 

Kristovi. Prečo je to tak? Najnebezpečnejším pojmom pre negatívny stav je 

poňatie, že Ježiš je pravá Esencia Pána Ježiša Krista — Absolútna Božská Láska a 

Dobro, a že Kristus je pravá Substancia — Absolútna Božská Múdrosť a Pravda. 

Prijatie všetkých princípov lásky a dobra, ako ich reprezentuje Ježiš, do svojho 

života znamená koniec negatívneho stavu. Také prijatie transformuje prijímateľov 

a vykonáva revolučnú zmenu v ich životoch len v pozitívnom zmysle. Toto je 

dôvod, prečo negatívny stav tak zúfalo bojuje proti prijatiu Ježiša ako pravého 

Boha. 

Naproti tomu, prijatie Krista ako Syna Božieho nie je pre negatívny stav žiadnym 

nebezpečenstvom, pretože pravda (Kristus) bez lásky a dobra nemá v sebe žiadny 

život, a preto nemôže priniesť žiadne zmeny alebo elimináciu negatívneho stavu zo 

životov ľudí. Kristus bez Ježiša je bezvýznamným a prázdnym pojmom. Naproti 

tomu, Ježiš bez Krista nemôže byť správne manifestovaný, pretože múdrosť a 

pravda je tým, čo robí lásku a dobro hmatateľnými, prijateľnými a zažiteľnými. 

Takže, len v Pánovi Ježišovi Kristovi telesne prebýva všetka plnosť Božstva, ako 

to naznačil apoštol Pavol v liste Kolosanom, kapitola 2, verš 9. 

Vo všetkých troch zväzkoch Kurzu zázrakov je tento najdôležitejší pojem 

prirodzenosti Pána Ježiša Krista dôsledne skomolený, prekrútený a zničený. 

Takže, obsah týchto troch zväzkov nemôže prichádzať od pravého Pána Ježiša 

Krista. 

3. V ponímaní prirodzenosti Pána Ježiša Krista v Kurze zázrakov sa všetko zdá byť 

postavené na hlavu. Na strane 85 tretieho zväzku čítame: „Ježiš je prejavom Ducha 

Svätého“... „Je pre Boha Hlasom, a preto zobral na seba podobu. Táto podoba nie 

je jeho pravou podobou, ktorú pozná jedine Boh spolu s Kristom, svojím 

skutočným Synom, Ktorý je Jeho súčasťou.“ „Duch Svätý je výtvorom jediného 

Stvoriteľa.“ 

Lživosť týchto vyhlásení je veľmi zjavná. Hovorí sa tam, že akýsi Stvoriteľ stvoril 

Ducha Svätého, a Ten potom stvoril Krista, Jeho skutočného Syna. Ježiš je len 

prejavom tohto stvoreného Ducha Svätého. Takže, Ježiš je predĺžením stvorenej 

sily, alebo inými slovami, je stvorením stvorenia, a nie Stvoriteľa. Veľmi 

druhoradá úloha. 
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Vyhlásenie, že Ježiš je prejavom stvoreného Ducha Svätého, je nezlučiteľné 

dokonca s doslovným významom Svätej Biblie. V Evanjeliu podľa Jána, v kapitole 

20, vo verši 22 čítame: 

„On (to jest Pán Ježiš Kristus) dýchol na nich a povedal im, ,Prijmite Ducha 

Svätého‘.“ 

Nie je z tohto textu zrejmé, že Duch Svätý je prejavom alebo pokračovaním Pána 

Ježiša Krista, a nie naopak, ako by nás chcel presvedčiť Kurz zázrakov? V kapitole 

7, vo verši 39 toho istého Evanjelia, v poslednej vete tohto verša čítame: „Lebo 

Duch Svätý ešte nebol daný, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.“ Oslávenie Ježiša 

znamená učinenie jeho Ľudského Božským a jeho zjednotenie s esenciou, ktorou je 

pravý Najvyšší, zvaný Otec. Z tohto je teda úplne jasné, že funkcia Ducha Svätého 

môže vzniknúť len z úplného zjednotenia Pána Ježiša Krista, čiže Jeho Božského 

ľudského a Ľudského Božského ako Jedného Boha Nedielneho. 

Pretože celé ponímanie pravej prirodzenosti Pána Ježiša Krista je skreslené a 

postavené na hlavu, je zrejmé, že pravý Pán Ježiš Kristus nie je zjaviteľom Kurzu 

zázrakov. 

4. Vo všetkých troch zväzkoch Kurzu zázrakov je mnoho nepriamych a jemných 

skreslení, prekrútení a falzifikácií. Dobrým príkladom takejto prefíkanej a 

nebezpečnej falzifikácie je siedmy výrok, zaznamenaný na strane 128 druhého 

zväzku, kde sa hovorí: „Moja vôľa je Božou“ a ďalej „Niet inej vôle okrem Božej“. 

Na prvý pohľad sa zdá, že na týchto vyhláseniach nie je nič zlé a každý by plne 

súhlasil s vyhlásením, že „niet inej vôle okrem Božej“. Logika tejto záležitosti nám 

ale hovorí, že ak „moja vôľa je Božou“, potom je len moja vôľa, a preto niet inej 

vôle než moja samotná. V dôsledku toho niet žiadneho iného Boha okrem mňa, 

čiže inými slovami, akýkoľvek čitateľ je alebo môže byť Bohom. Ohavnosť a hnus 

tohto vyhlásenia sú zjavné: ja mám byť považovaný za jediného Boha, a niet 

žiadneho iného okrem mňa. Solipsizmus (ja som jediný stred vesmíru a nič iné 

okrem mňa neexistuje) v tejto filozofii je úplne jasný. V tomto ohľade, 

samozrejme, niet vôbec žiadneho Boha. Mám uctievať len seba samého a je len 

moja vôľa, celku vzaté. 

Znovu, toto je postavené na hlavu. Princípy pravého Nového Zjavenia nás učia, že 

náležitým a správnym spôsobom vyjadrenia tohto nie je „Moja vôľa je Božou,“ ale 

presný opak. „Božia vôľa je mojou.“ A pretože niet inej vôle okrem Božej, ja som 

predĺžením a procesom Božej vôle alebo Boha. Predĺženie a proces nie je to isté 

ako pôvodca a zdroj toho predĺženia a procesu. Sú to dva úplne odlišné stavy. 

Takže, ja nikdy nemôžem byť Boh a moja vôľa nemôže byť nikdy Božou vôľou, 

pretože ja som stvorený, a nie Absolútny. Ak by sa moja vôľa stala Božou vôľou, 

celé Stvorenie by zahynulo, pretože nemôže byť udržiavané zo stavu relativity. 
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Z tohto a podobných skreslení je zrejmé, že pravý Pán Ježiš Kristus nemôže byť 

autorom a zjaviteľom Kurzu zázrakov. 

5. Celý obsah Kurzu zázrakov je úžasne antifeministický. Nie je v ňom ani jediná 

zmienka o ženách, dcérach alebo feminite vo všeobecnosti. Je úplne maskulínny. 

Ak by niekto z vás mal tendenciu veriť, že je to spôsob vyjadrovania sa a že tu 

použité maskulínne kategórie sú všetko zahrnujúce, hlboko sa mýli. Nie je to 

náhoda. Priamo sa to týka záležitosti, prečo celý text oddeľuje slovo Ježiš od Krista 

a sústreďuje sa len na pojem a význam slova Kristus. Nie je náhoda, že slovo Ježiš 

je vo všetkých troch zväzkoch uvedené len párkrát, zatiaľ čo slovo Kristus je 

uvedené niekoľkokrát na každej strane. Ženské princípy Pána Ježiša Krista sú buď 

celkom popierané, alebo hrubo podcenené, alebo úplne opomenuté, takým istým 

štýlom a spôsobom, ako obsah a význam slova „Ježiš“. 

Toto je veľmi šikovné, prefíkané a účelové usporiadanie. Ešte raz, útočí sa proti 

Absolútnej Esencii Pána Ježiša Krista alebo proti Ježišovi — čiže Absolútnej 

Božskej Láske a Dobru. Absolútno Božskej Lásky a Božského Dobra tvorí 

Absolútnu Feminitu Pána Ježiša Krista a Ježiš je stelesnením týchto ženských 

princípov, pretože Jej Božské (Ježiš) bolo učinené Ľudským. Naproti tomu, 

Absolútna Božská Múdrosť a Pravda Pána Ježiša Krista tvorí Absolútnu 

Maskulinitu Pána Ježiša Krista a Kristus je stelesnením mužských princípov, 

pretože Jeho Ľudské (Kristus) bolo učinené Božským. 

Pán Ježiš Kristus znamená Absolútne večné manželstvo všetkých princípov 

Božskej Lásky a Dobra s Božskou Múdrosťou a Pravdou, a Božskej Múdrosti a 

Pravdy s Božskou Láskou a Dobrom. Alebo Božskej Feminity s Božskou 

Maskulinitou a Božskej Maskulinity s Božskou Feminitou. Toto manželstvo je 

zjednocujúcim princípom celého Stvorenia a udržiavateľom všetkého života. 

Toto pravdivé ponímanie Pána Ježiša Krista je smrteľným nepriateľom samotného 

bytia a existencie negatívneho stavu, pretože ten nemôže zniesť akt tohto večného 

manželstva ani sekundu. 

Preto ktokoľvek, kto prijme Pána Ježiša Krista v tomto náležitom ponímaní vo 

svojom srdci a živote, ako jediného súceho a existujúceho Boha, vyslobodí sa z 

poddanstva a otroctva negatívneho stavu. 

Toto je dôvod, prečo sa Kurz zázrakov starostlivo a účelovo vyhýba akejkoľvek 

jednohlasnej diskusii o ženských princípoch a princípoch Pána Ježiša Krista. 

Nechce, aby ľudia verili v Pána Ježiša Krista ako v jediného Boha a v manželstvo 

všetkých princípov feminity a maskulinity, v zjednotení, jednote, rovnosti a 

harmónii ich funkcií. 

Kvôli tomuto jednostrannému postoju a ponímaniu Kurz zázrakov nemôže byť 

pravým zjavením Pána Ježiša Krista. 
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6. Kvôli ďalšiemu falšovaniu a skresľovaniu pravej prirodzenosti Najvyššieho, 

Ktorým/Ktorou je Pán Ježiš Kristus, Kurz zázrakov starostlivo a zámerne 

nesprávne interpretuje význam Druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Na strane 439 

druhého zväzku čítame: „Kristov Druhý príchod, ktorý je istý ako Boh, je len 

nápravou chýb a návratom zdravého rozumu.“ Tu citovaný význam Druhého 

príchodu Pána Ježiša Krista (kniha vlastne hovorí o Kristovom Druhom príchode, a 

nie o Druhom príchode Pána Ježiša Krista) je len jedným malým dôsledkom, 

následkom a výsledkom pravého Druhého príchodu. Kurz zázrakov tu zámerne 

znižuje dôraz na skutočný, fundamentálny a najmystickejší a najtajomnejší význam 

Druhého príchodu Pána Ježiša Krista a jeho význam redukuje na jeho výsledky a 

dôsledky. Takže cieľ sa stáva prostriedkom a prostriedok sa stáva cieľom. Toto je 

veľmi bežným trendom v celom obsahu Kurzu zázrakov. 

Jedným z najdôležitejších konceptualizácií alebo aspektov Druhého príchodu Pána 

Ježiša Krista je zjavenie a následné poznanie, uznanie a prijatie faktu, že Pán Ježiš 

Kristus je jediný pravý Boh, Najvyšší, Ktorý/Ktorá má veľa iných mien, a že niet 

žiadneho iného Boha, a že On/Ona učinil/a svoje Božské ľudským a následne 

Svoje Ľudské Božským, a že teda On/Ona je Jediný/Jediná, Ktorý/Ktorá Absolútne 

vždy Je. Poznanie, uznanie a prijatie týchto faktov o Pánovi Ježišovi Kristovi do 

našich životov a sŕdc nám otvára dvere, aby sme sa v sebe osobne stretli s Pánom 

Ježišom Kristom, vo svojej pravej Vnútornej Mysli, keď vchádzame dovnútra. Ako 

výsledok prijatia tohto faktu sú následne odstránené všetky naše problémy, chyby, 

omyly, trápenia, duševné choroby, či čokoľvek, čo máme v negatívnom zmysle a 

my sme oslobodení a zbavení negatívneho stavu. Bez prijatia tohto faktu, čiže bez 

Druhého príchodu Pána Ježiša Krista, nie sú nijaké také oslobodenie a sloboda 

možné. 

Takže, je totálna a zničujúca lož, ak Kurz zázrakov tvrdí, že „Je možné čítať tieto 

slová a mať z nich úžitok bez toho, aby ste Ho (čiže Ježiša) prijali do svojho 

života.“ (Strana 84 tretieho zväzku Kurzu zázrakov). Toto znamená, že na to, aby 

ste sa zbavili negatívneho stavu, nemusíte alebo nepotrebujete prijať Pána Ježiša 

Krista do svojho života. 

Z hľadiska princípov Nového Zjavenia je pravdou presný opak: Bez prijatia Pána 

Ježiša Krista ako Jediného Boha Nedielneho do svojich sŕdc a životov nie je možné 

dosiahnuť vôbec nič. Toto je ďalší dôležitý význam Druhého príchodu Pána Ježiša 

Krista. 

Z hore uvedených záverov je úplne jasné, že Pán Ježiš Kristus nie je pravý zjaviteľ 

Kurzu zázrakov. 

7. Formálna úprava Kurzu zázrakov veľmi dôsledne dodržiava prevrátenú pozíciu. 

Nie je náhoda, že vysvetlenia najdôležitejších termínov a pojmov prichádzajú na 

samom konci tretieho zväzku. 
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Pravé Nové Zjavenie vždy začína vysvetlením základných princípov a pojmov 

duchovnosti, Pána Ježiša Krista, života a ľudí vo všeobecnosti. Avšak v prípade 

Kurzu zázrakov sú najprv formulované sekundárne princípy, ktoré predchádzajú 

praktickým nástrojom ich aplikácie, po ktorých nasleduje podrobný praktický 

náčrt, ako ich použiť, a nakoniec končí objasnením pojmov. Toto usporiadanie je 

typickým metodologickým nástrojom negatívneho stavu. Prečo je to tak? 

Ako bolo uvedené na začiatku tohto článku, akákoľvek vyfabrikovaná a skreslená 

duchovná metodológia preberá pôvodné a rýdze pravdy Nového Zjavenia a jeho 

metodologické nástroje a prezentuje ich prvé. Keď ľudia čítajú najskôr tieto 

pravdy, pohotovo ich prijmú bez uvedomenia si, že padajú do nebezpečnej pasce. 

Potom, keď použijú tieto metodologické nástroje a majú nejaké pozitívne výsledky 

(hoci dočasné), sú presvedčení o sile, pozitívnosti a dobrote novej filozofie, ktorá 

im je predkladaná. Takže na konci svojho čítania a praktizovania sú už natoľko 

chytení a zamotaní do pavučiny falošného zjavenia, potvrdeného svojimi 

dočasnými pozitívnymi skúsenosťami a výsledkami, že považujú za samozrejmé a 

normálne všetko ostatné, čo im je prezentované na samom konci, považujúc to tiež 

za skutočnú pravdu. Takže spolu s rýdzou pravdou prijímajú aj všetky nepravdy a 

skreslenia, považujúc ich za pravdivé a nefalšované. Koniec koncov, ak 

predchádzajúce pojmy dobre fungovali a zneli vierohodne a pravdivo, zvyšok musí 

byť rovnaký. 

Neuvedomujú si tu, že sfalšované a skreslené časti sú životne najrozhodujúcejšie, 

najkritickejšie a najdôležitejšie pre to, aby náležite zvládli snahy o ich večný život 

a pravý duchovný pokrok. Toto sa vždy týka ideí a pojmov o Bohu, Pánovi 

Ježišovi Kristovi, Duchu Svätom a všetkých príbuzných záležitostí. Tieto idey sú 

základom a bázou, na ktorej je vybudovaná pravá duchovnosť a z ktorej sú možné 

pravé zmeny a eliminácia negatívneho stavu. 

Ak zničíte túto bázu a tento základ, ale zvyšok tej stavby ponecháte nedotknutý, čo 

vám potom zostane? Nič okrem krásnej budovy, ktorá je vybudovaná na piesku a 

len čo do nej udrie prvá búrka, zrúti sa a rozpadne sa na padrť. 

Takto negatívny stav chytá ľudí do pasce. Umožňuje im určitým spôsobom vnímať 

a prijať pravdy, ale skreslí samotný základ a bázu, z ktorej tieto pravdy vznikajú a 

na ktorej sú tieto pravdy postavené a rozvinuté. Takto sa niet čoho obávať; a toto je 

veľmi bezpečné pre negatívny stav, keď kŕmi ľudí všetkými druhmi pseudo-

správnych ideí a dočasne účinných praktík, vediac, že ľudia nedostanú žiadny 

správny základ a bázu, aby v ich životoch došlo k skutočným, trvalým zmenám a 

eliminácii negatívneho stavu. 

Princíp je tu dať ľuďom všetky sekundárne a terciárne idey a praktiky pravého 

Nového Zjavenia, ale napádať, podkopávať, prekrúcať, falšovať, nesprávne 

interpretovať, zavádzať a ak je to možné zničiť alebo znemožňovať ľuďom, aby 
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prijali hlavné a primárne idey pravého Nového Zjavenia, na ktorých je všetko 

vybudované a z ktorých všetko pramení. 

V tomto druhu filozofií teda môžete mať obsiahnuté nejaké pravdy, a napriek tomu 

— pretože zvyšok ich obsahu skresľuje a falšuje najzákladnejšie, životne 

najdôležitejšie a najkritickejšie pojmy, ktoré sú základom a bázou pre zmenu a 

elimináciu negatívneho stavu — sa vo svojom živote nikam nedostanete. Alebo ak 

sa niekam dostanete, bude to len na dočasnom základe a následný pád vašej stavby 

bude zničujúci (ak nie počas tohto života na zemi, tak potom neskôr). 

Zdá sa, že účelom napísania Kurzu zázrakov bolo polapiť ľudí do pasce 

definitívnej deštrukcie tým, že sa im poskytne nejaký prístup k ideám pravého 

Nového Zjavenia, zatiaľ čo sa súčasne prekrúti a zničí samotný základ a báza, na 

ktorých sú tieto idey vybudované. 

Samozrejme, hlavným účelom tohto zničujúceho usporiadania je odviesť ľudí od 

prijatia Pána Ježiša Krista v Jeho/Jej Novej Prirodzenosti ako jediného pravého 

Najvyššieho, Jedného Boha Nedielneho, Jediného, Ktorý/Ktorá Absolútne vždy Je. 

Takže, Kurz zázrakov v žiadnom prípade nie je zjavenie pravého Pána Ježiša 

Krista. 

8. Ak je všetko, čo bolo povedané v hore uvedených siedmich bodoch, pravda, kto 

je potom skutočným zjaviteľom Kurzu zázrakov? Vzhľadom k vyššie uvedeným 

faktom je zrejmé, že pravým zjaviteľom Kurzu zázrakov je Antikrist, ktorý 

používa princípy pravého Nového Zjavenia a šíri svoje vlastné pseudo-zjavenie, 

aby zničil a podkopal najdôležitejšie princípy Nového Zjavenia, týkajúce sa 

chápania pravej prirodzenosti pravého Pána Ježiša Krista a všetkých príbuzných 

záležitostí. Pretože tento Antikrist hrá rolu pravého Pána Ježiša Krista, objavuje sa 

ako spasiteľ ľudí, ktorý hovorí onými krásnymi slovami zdanlivej lásky, zdanlivej 

múdrosti, konajúc vonkajšie zázraky, znamenia atď., aby zviedol ľudí k tomu, aby 

mu uverili a prijali ho. Len čo mu ľudia začnú veriť a prijmú ho, potom opatrne a 

ľstivo zničí úplne všetku vieru v pravého Pána Ježiša Krista a úplne prekrúti 

správne chápanie a prijatie pravého významu, kto je skutočne Najvyšší, kto je 

skutočne Pán Ježiš Kristus a kto je skutočne Duch Svätý. Tento Antikrist dúfa, že 

dosiahnutím takéhoto úskočného a prefíkaného skreslenia môže ovládnuť celé 

stvorenie a túto planétu a ustanoviť sa za jediného nesporného vládcu všetkých a 

všetkého. To je jeho hlavným cieľom. Toto je dôvod, prečo transmitoval svoje 

vlastné zjavenie takým zdanlivo prijateľným a príťažlivým štýlom a spôsobom, 

aký sa odzrkadľuje v Kurze zázrakov. 

Z predchádzajúcej diskusie je zrejmé, ako je duchovne nesmierne nebezpečné 

prijať filozofiu Kurzu zázrakov. Prekrútením, sfalšovaním a zničením správneho 

ponímania pravej prirodzenosti Pána Ježiša Krista prakticky anuluje význam a prax 

všetkých pozitívnych pojmov a procedúr, ktoré by tieto tri zväzky mohli mať. 
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Týmto sa vám odporúča, aby ste nepodľahli tejto filozofii. Samozrejme, ako vždy, 

je na vás, aby ste obsah tohto článku overili zo svojho vlastného vnútra. 
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O detstve atď. 
 

29. júla 1995 

 

 

Posledných niekoľko dní som mal obsiahly rozhovor s Pánom Ježišom Kristom a 

so všetkými členmi svojej pravej duchovnej rodiny o pravom význame pojmov 

„dojčenské obdobie“, „detstvo“, „dospievanie“ a „dospelosť“, Bolo mi povedané, 

že ohľadom týchto pojmov existuje veľa nedorozumení — dokonca medzi 

niektorými členmi spojenými s Novým Zjavením. A nielen to, ale niektorí z nich 

idú tak ďaleko, že sa snažia napodobňovať Margaretin stav a správajú sa ako malé 

deti — dokonca sa pokúšajú hovoriť detským hlasom. Toto je, samozrejme, úplne 

smiešne. 

V prípadoch takéhoto napodobňovania úspešne blokujú prístup k svojmu pravému 

ja a k svojej pravej prirodzenosti a dokorán otvárajú dvere negatívnemu stavu, aby 

kontaminoval ich život a ovplyvňoval ho vo všetkých jeho aspektoch. Deje sa tu to, 

že takíto ľudia sa totálne odrezávajú od svojej pravej prirodzenosti a od svojej 

schopnosti zistiť, kto skutočne sú, prečo sú tu a aká je ich úloha od Pána Ježiša 

Krista na tejto planéte. Takýmto konaním slúžia veci negatívneho stavu, namiesto 

Pánovi Ježišovi Kristovi. 

V ľudskom živote, v jeho skreslenom a skresľujúcom stave, tieto pojmy znamenajú 

niečo úplne iné než v pozitívnom stave Stvorenia Pána Ježiša Krista. V ľudskom 

živote „dojčenské obdobie“ znamená úplnú nevedomosť, bezmocnosť a absolútnu 

závislosť na opatrovateľovi z vonkajška. „Detstvo“ v ľudskom živote znamená 

totálny egocentrizmus, obmedzenie sa na svoje vlastné ja a závislosť na 

rodičovskom vedení a na získavaní akýchkoľvek vedomostí skresleným spôsobom 

z vonka. 

„Dospievanie“ v ľudskom živote znamená svoje zabývanie sa vo vonkajšku a 

prispôsobenie sa vonkajším požiadavkám tlaku rovesníkov a rebéliu proti 

„dospelým“ autoritám, a podobné paradoxy, ktoré dostávajú teenagerov do stavu 

zmätku a neistoty ohľadom všetkého. Jediná istota, ktorú majú, je to, že nič nie je 

isté alebo jasné a že jediný zmysel všetkého možno nájsť vo svojom lipnutí na tom, 

čo diktujú skupiny ich rovesníkov. 

„Dospelosť“ v ľudskom živote je definovaná biologickými, fyziologickými a 

fyzickými znakmi a zavádzaním rôznych zvykov, návykov a tradícií, ktoré sa 

stávajú vládnucou silou a spôsobom ich individuálneho života. V skutočnosti ľudia 

nikdy nie sú schopní dosiahnuť stav zrelosti. Vo svojej podstate a obsahu sú veľmi 

nezrelí a zmätení vo väčšine aspektov svojho života (11. a 12. Kapitola Nového 

Zjavenia veľmi dobre opisuje, o čo všetko vlastne ide v ľudskom živote). 
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Naproti tomu, v pozitívnom stave pojem „dojčenské obdobie“ znamená čistotu 

stavu a kondíciu úplného poznania, čo je správne a náležité, bez potreby rozmýšľať 

o tom pomocou akéhokoľvek spôsobu funkcií mysle a bez potreby premýšľať, či to 

je alebo nie je tak, a bez kladenia otázok, prečo je niečo také, aké je. Všetky 

udalosti a všetky informácie sa jednoducho vnímajú pomocou čistoty svojho 

intuitívneho rozlišovania, bez potreby špekulovať alebo mudrovať o čomkoľvek. 

„Dojčenské obdobie“ je stavom všepoznania alebo všechápania podstaty a obsahu 

všetkého, relatívnym k absolútnemu Všepoznaniu a Všechápaniu Pána Ježiša 

Krista. Znamená tiež stav čistej nevinnosti, skromnosti, pokory a poníženosti a 

bezpodmienečnej lásky, múdrosti, láskavosti, jemnosti, nežnosti, uznania, 

vďačnosti, vďaky, milosrdenstva, odpustenia, súcitu a empatie. Znamená ale tiež 

čistotu pozitívneho stavu, ktorá nemôže byť skorumpovaná, kontaminovaná a 

znečistená ničím, čo prichádza z negatívneho stavu. 

„Detstvo“ v pozitívnom stave znamená proces stavu „dojčenského veku“, ktorý 

aplikuje čistotu svojho stavu na všetky mentálne procesy, za účelom zdieľania a 

opätovania toho, čo má a čo je vo svojom čistom stave, ako bolo načrtnuté vyššie. 

„Dospievanie“ vo svojej pozitívnej konotácii znamená čistotu procesov uvažovania 

a logiky za účelom premietnutia čistoty stavu dojčenského veku a detstva zvnútra 

von a jeho ukotvenia v tom vonku so spätnou väzbou k detstvu a k dojčenskému 

veku. Znamená tiež presadzovanie sa jedného jedinečného ja alebo „ja som“ za 

účelom ustanovenia priaznivého stavu a základu, na ktorom môže byť založený 

zmysluplný, napĺňajúci, milujúci, múdry a produktívny vzťah. 

„Dospelosť“ v pozitívnom stave znamená úplnú integráciu všetkého 

reprezentovaného dojčenským vekom, detstvom a dospievaním, za účelom 

aktualizácie, realizácie a manifestácie všetkého, čo je obsiahnuté v čistote stavu 

dojčenského veku, v procese detstva a v „ja som“ dospievania. Je to stav konečnej 

zrelosti. Takže, v tomto zmysle v pozitívnom stave neexistuje žiadna separácia 

týchto stavov, procesov, rozpoložení a prejavov, ale dojčenské obdobie, detstvo, 

dospievanie a dospelosť sa vyskytujú súčasne a súbežne vo všetkých svojich 

aspektoch v tom istom jedincovi. 

V určitom zmysle, vo svojej pozitívnej konotácii, ako je to v pozitívnom stave 

Stvorenia Pána Ježiša Krista, môžete položiť znak rovnosti medzi dojčenský vek a 

Duchovnú Myseľ; medzi detstvo a vnútornú myseľ; medzi dospievanie a vonkajšiu 

myseľ; a medzi dospelosť a jednu pozitívnu sentientnú myseľ, ktorá je v úplnom 

súlade s Absolútne Pozitívnou Absolútnou Sentientnou Mysľou Pána Ježiša Krista. 

Samozrejme, negatívna konotácia týchto pojmov podobne súvzťaží s rôznymi 

úrovňami pseudo-mysle a s ich totálne nevedomou, falošnou, skreslenou a 

prevrátenou pozíciou. 
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Dôvodom, prečo sa v Novom Zjavení a jeho Doplnkoch hovorí, že sa potrebujeme 

stať podobní malým deťom, je to, že sa potrebujeme vrátiť k svojej pravej 

prirodzenosti. Aby sme to urobili, musíme prejsť procesom znovuzrodenia, čo si od 

nás vyžaduje, aby sme zakúsili, čo znamená pravé detstvo vo svojej pozitívnej 

súvzťažnosti, aby sme dosiahli zjednotený stav a proces zrelosti, ktorý je pravou 

dospelosťou. 

Ale byť ako malé deti tiež znamená mať úplnú bezpodmienečnú dôveru, istotu, 

vieru a spoľahnutie sa na Božskú Prozreteľnosť Pána Ježiša Krista. Znamená to ale 

tiež byť vedený Pánom Ježišom Kristom, a nie sebou samým, a konať všetko vo 

svojom živote z Pána Ježiša Krista, podľa Pán Ježiša Krista, skrz Pána Ježiša Krista 

a s Pánom Ježišom Kristom, pripisujúc všetku lásku, múdrosť, dobro, pravdu, 

pozitívne skutky a vieru ich dokonalému zdroju — Pánovi Ježišovi Kristovi. 

Znamená to tiež zahrnúť všetko, a nič nevynechať, do procesu sebaskúmania a 

sebavnímania, aby sme prijali, kto sme, čo sme a prečo sme tu, prijmúc fakt, že 

všetko v našom živote je na základe dohody s Pánom Ježišom Kristom, súc to, čo 

sme, bez neovládateľnej túžby, chcenia a dychtenia po tom, aby sme boli ako 

niekto iný, či bez túžby mať a vlastniť, čo majú a vlastnia iní ľudia, alebo bez 

pokúšania sa napodobňovať ich stav a životný štýl alebo čokoľvek, čo zažívajú a 

čím prechádzajú vo svojom vlastnom zosobnenom a individualizovanom živote. 

Toto je v podstate stručný obsah rozhovoru, ktorý sme mali až do dnešného dňa. 

Tento stručný obsah tejto konverzácie s vami zdieľam kvôli tomu, aby ste o ňom 

popremýšľali. 

Peter 
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OBJASNENIE  NIEKTORÝCH  DÔLEŽITÝCH 

DUCHOVNÝCH  POJMOV 

 

 

19. apríla 1996 

 

 

Tohto dňa veľmi skoro ráno (o tretej hodine) ma zobudil Pána Ježiš Kristus a 

poprosil ma, aby som zapísal nasledujúce informácie: 

Je čas prerušiť dlhotrvajúce ticho a poskytnúť niekoľko dôležitých objasnení v 

tejto forme (písomnej) všetkým zainteresovaným jednotlivcom, podeliac sa s nimi 

o to, čo prichádza od pravého Pána Ježiša Krista v Jeho/Jej Novej Prirodzenosti. 

Dnes budú prediskutované v podstate dve hlavné záujmové témy. Prvá téma sa 

týka pojmu takzvaného „bieleho zlatého prášku“. Nemnohí z vás sú informovaní o 

tom, že v štáte Arizona v USA žije muž menom David Hudson, farmár, z ktorého 

sa stal vedec-špiritista, ktorý v priebehu posledného desaťročia v spolupráci s 

niektorými skutočnými vedcami objavil niekoľko nových chemických prvkov, 

ktoré chýbali v tabuľke prvkov opísanej ruským vedcom Mendelejevom na 

prelome tohto storočia. Zvláštnou manipuláciou s týmito prvkami bol tento muž 

schopný z čistého zlata vyvinúť to, čo volá „biely zlatý prášok“. Výsledkom nebolo 

samotné čisté zlato, ale jeho prášok s úplne odlišnými vlastnosťami, než má 

samotné zlato, z praktického hľadiska to však stále bolo zlato. 

Tento muž tvrdí, že táto zlúčenina údajne obsahuje ohromne tajomné a mystické 

energie, ktoré majú nezvyčajné a neslýchané vlastnosti. Ak niekto za určitých 

presne definovaných okolností a postupov užíva tento biely zlatý prášok počas 

deviatich mesiacov na každodennom základe, dosiahne nadľudský stav. V tomto 

stave je schopný vnímať veci a bytosti v iných dimenziách, vrátane anjelov svetla. 

Rozvinie si také schopnosti, ako teleportácia, telepatia, jasnovidnosť, 

jasnosluchosť, jasnozrivosť a mnoho iných tajomných síl a schopností. A nielen to, 

ale ten, kto tento proces zavŕši do deviatich mesiacov, je schopný žiť vo svojom 

fyzickom tele až do 1000 rokov (medzi 900 a 1000 rokmi) v dokonalom zdraví, 

bez akéhokoľvek procesu starnutia, bez akýchkoľvek fyzických a/alebo duševných 

chorôb alebo porúch, bez potreby akéhokoľvek jedla alebo nápojov. (Tieto prijíma 

z kozmických energií). Títo ľudia zažívajú najvyššiu možnú sexuálnu potenciu (až 

šesť, sedem spontánnych orgazmov denne). A tento muž učinil ešte mnoho iných 

tvrdení podobnej povahy. Po 900 alebo 1000 rokoch jedinec presiahne telesný stav 

a stane sa podobný bohu, alebo skutočným bohom. 

Všimnite si, prosím, aká je tu použitá metodológia. Tieto zázračné výkony môže 

dosiahnuť fyzická, chemická zlúčenina, nazývaná „biely zlatý prášok,“ ak sa 

požíva zvonka do fyzického tela počas deviatich po sebe idúcich mesiacov, 
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dodržujúc presne definovaný postup. Pán Hudson potom pokračuje a tvrdí, že tento 

biely prášok zlata uzdravuje ľudí zo všetkých smrteľných stavov, ako napríklad 

rakovina, AIDS a všetky ostatné nevyliečiteľné choroby. Dôvodom, kvôli ktorému 

je tento biely prášok zlata schopný spôsobiť všetky tieto nezvyčajné stavy a 

podmienky v ľudskom tele, je to, že totálne a kompletne mení jeho DNA, prepisuje 

jeho genetický kód a otvára všetky aspekty funkcií ľudského mozgu, ktoré sú za 

iných okolností počas normálneho ľudského života nedostupné. Inak povedané, 

namiesto toho, aby fungoval na úrovni piatich percent alebo menej, ako je to v 

prípade akejkoľvek normálnej ľudskej bytosti, ľudský rozum je prebudený naplno, 

čo za iných okolností do tohto momentu ľuďom nebolo dostupné. 

Aby toto všetko Pán Hudson dokázal, rozsiahle a skutočne vedecky svoje tvrdenia 

zdôvodňuje veľmi dôkladnými a vedecky primeranými odkazmi na také zdroje, 

ako Svätá Biblia, Kniha Mormon, Kniha mŕtvych, Zvitky od Mŕtveho mora, 

apokryfné evanjeliá, egyptské hieroglyfy a na mnohé iné zdroje dobových autorov, 

ktorí písali alebo píšu o duchovných a mystických témach. Pán Hudson zrovnáva 

biely prášok zlata s „mannou“ a „obetným chlebom“, ktorý po prvýkrát použili deti 

Izraela počas ich 40-ročného putovania v divočine na ich ceste z Egypta do 

zasľúbenej zeme. Tvrdí, že niekoľkí ľudia, ktorí mali privilégium dostať túto 

zlúčeninu, už dosiahli alebo u nich prebieha proces dosahovania vyššie opísaného 

stavu. Vyliečili sa zo svojich smrteľnýchch stavov a sú na ceste stať sa nadľuďmi. 

Pozrime sa teraz na niektoré nezrovnalosti v tvrdeniach pána Hudsona. 

Predovšetkým, je niečo pravdy na tom, že biely prášok zlata z hľadiska svojich 

fyzických, chemických a biologických vlastností je schopný spôsobiť všetky tieto 

fenomény? V tomto tvrdení sú určité zrnká pravdy. Čo musíte v tomto smere 

pochopiť, je to, že počas fabrikácie ľudí, ich mozgov a fyzických tiel boli do nich 

implantované určité genetické kódy, ktoré súvzťažia s niektorými duchovnými 

stavmi, ktoré odrážajú schopnosti sentientnej mysle nadobudnúť či dosiahnuť 

vyššie opísané stavy a podmienky. 

Účel tejto implantácie je úplne jasný. Pseudo-tvorcovia naplánovali, že v určitom 

časovom bode bude nutné podvodom presvedčiť ľudí, že je možné dosiahnuť stav 

dokonalosti a božstva čisto vonkajšími a fyzickými prostriedkami, bez použitia 

akýchkoľvek pravých duchovných prostriedkov a princípov. Inak povedané, že 

môžete dosiahnuť najvyššiu možnú úroveň duchovného vedomia a stavu čisto 

vonkajšími, fyzickými, biologickými, chemickými a hmotnými prostriedkami, bez 

akéhokoľvek použitia stavu zvnútornenia či subjektívnej duchovnej práce. Tento 

proces je, samozrejme, procesom z vonka dovnútra, ktorý je tak typický pre 

metodológiu negatívneho stavu. 

Čo musíte pochopiť, je to, že pseudo-tvorcovia a ich poskokovia v súčasnosti 

pracujú minimálne na dvoch scenároch v tomto smere. Jedným je vytvorenie 

nadľudí, takpovediac, od nuly. Pri tomto scenári používajú úplne iný prístup, ktorý 

priamo nezahrnuje typickú ľudskú genetickú štruktúru. Druhým scenárom je 
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transformovanie niektorých súčasne existujúcich ľudí na rasu nadľudí s vyššie 

opísanými kondíciami, stavmi a schopnosťami. A nezabudnite, prosím, na 

renegátov, ktorí majú tiež svoj vlastný program a scenáre v tomto ohľade. 

Účelom týchto snáh zo strany pseudo-tvorcov je definitívne zodpovedanie ich 

najdôležitejšej otázky o možnosti dosiahnutia dokonalého a takmer nesmrteľného 

života čisto vonkajšími, hmotnými, biologickými a chemickými prostriedkami, bez 

akéhokoľvek použitia duchovných princípov. Nepotrebujete teda Boha a Jeho/Jej 

tvorivé úsilie, aby ste boli schopní dosiahnuť najvyššiu možnú úroveň dokonalosti 

v pozitívnom zmysle. Takýto stav dokonalosti a najvyššieho možného duchovného 

rozvoja je možné dosiahnuť čisto neduchovnými prostriedkami. 

Ako ste si vo vyhláseniach pána Hudsona všimli, nerád používa príliš často slovo 

„duchovný“. Rád používa namiesto toho slovo „filozofický“. Toto nie je v žiadnom 

prípade náhoda. Ako vidíte, hoci samotný pán Hudson nie je pseudo-tvorca, je 

úplne pod vplyvom pseudo-tvorcov a všetky svoje vedecké znalosti mu dali oni. 

Pseudo-tvorcovia sa mu, samozrejme, zjavujú ako anjeli svetla. Ako inak by sa 

mohli zjavovať? A teraz nezrovnalosti: Ak má biely zlatý prášok tieto vlastnosti, 

ako to, že pán Hudson sám tento prášok neužíva? Obviňuje svoju ženu, ktorá mu 

ho údajne zakazuje brať. O pravdivosti jeho vyhlásenia sa dá pochybovať. Ak 

vezmeme do úvahy typickú ľudskú prirodzenosť, potom akýkoľvek človek, vrátane 

manželky pána Hudsona, by všetkými desiatimi prijal príležitosť prežiť niečo tak 

hlbokej povahy. 

Na druhej strane, deti Izraela jedli v divočine „mannu“ 40 rokov, kým im z nej 

nebolo zle a nezhnusila sa im a nezačali sa proti tomu búriť. Následne prišlo 

zničenie všetkých rebelov. Ak sa manna rovná bielemu zlatému prášku a ak bola 

užívaná na každodennom základe, a nielen počas 9 mesiacov, ale počas mnohých 

rokov, učinila by ich nielen nesmrteľnými, ale aj duchovne vysoko vyvinutými 

bytosťami, ktoré by boli ako bohovia a ktoré by nepotrebovali žiadne jedlo alebo 

pitie ako normálni smrteľníci a ktoré by prekonali všetky zlé a negatívne sklony, 

ktoré počas tej doby tak výrazne prejavovali. Ako však z ich histórie viete, pravdou 

bol opak. Samozrejme, môžete si byť istí, že pán Hudson je dokonale schopný 

prísť s veľmi prijateľnými vysvetleniami, prečo sa to s deťmi Izraela stalo, ako aj 

prečo sa on a jeho manželka momentálne tejto procedúry nezúčastňujú. 

Čo musíte v tomto ohľade pochopiť, je to, že väčšina náboženských kníh, ktoré pán 

Hudson cituje, bola napísaná v čisto duchovných súvzťažnostiach a symbolike. 

Tieto obsahujú buď nejaké dôležité duchovné pravdy, alebo nejaké dôležité 

duchovné skreslenia a lži — nech sa už jedná o akýkoľvek prípad. Takže v tomto 

zmysle „manna“ súvzťaží s dobrom pravdy alebo so zlami lží. To, že ju jedli počas 

40 rokov, znamená privlastnenie si tohto dobra vo všetkých stavoch pokušenia. V 

najvyššom zmysle „manna“ znamená získanie a následné prijatie Novej 

Prirodzenosti Pána Ježiša Krista a Jeho/Jej Nového Zjavenia a všetkých jeho 

duchovných princípov a pravidiel do svojho života. „Jedenie manny“ znamená 
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transformáciu na čisto nebeskú bytosť so všetkými vyššie opísanými vlastnosťami, 

ale v čisto duchovnom stave a dimenzii, nie však vo fyzickom zmysle, čiže počas 

prebývania v ľudskom tele a na tejto planéte. 

Takže, kvôli súvzťažnému zmyslu obsahu citovaných kníh a mnohým úrovniam 

chápania, ktoré existujú ohľadom toho, ako interpretovať tieto súvzťažnosti, tieto 

sú predmetom subjektívnej interpretácie takým spôsobom, akým jedinec potrebuje 

ospravedlňovať svoje domnienky ohľadom čohokoľvek. Ako si pamätáte, vhodnú, 

správnu, náležitú, rýdzu a pravdivú interpretáciu týchto súvzťažností môže 

poskytnúť len Pán Ježiš Kristus. Každý, kto sa ich pokúša interpretovať sám, padá 

do pasce negatívneho stavu a prichádza s vysvetleniami nanútenými mu 

negatívnym stavom, aby tieto vyhovovali vlastným zlým a negatívnym zámerom 

a cieľom negatívneho stavu. Takýto interpret týchto vysvetlení to však vníma tak, 

že jeho interpretácie a vysvetlenia týchto súvzťažností sú náležité a absolútne 

správne. Takto mu ohľadom tejto záležitosti neprídu na myseľ žiadne pochybnosti. 

Majte však, prosím, na pamäti, že kvôli tejto dôležitej duchovnej súvzťažnosti 

existuje aj určitý prítok a dopad tejto súvzťažnosti na fyzickú úroveň a na ľudské 

telo. Schopnosť tejto súvzťažnosti vytvárať takýto vplyv, dopad a prílev z 

duchovného do fyzického v súčasnosti využívajú pseudo-tvorcovia, ich poskokovia 

a renegáti, aby vyfabrikovali oné typy bytostí a aby transmogrifikovali niektorých 

súčasne existujúcich ľudí na svoj obraz a podobu, so všetkou mocou a 

schopnosťami, ktoré majú oni sami. Preto mnohí ľudia, ktorí prídu do kontaktu s 

týmito informáciami, budú úplne a totálne ovplyvnení týmito tvrdeniami o bielom 

zlatom prášku a získajú určitú moc a schopnosti, ktoré im poskytnú pseudo-

tvorcovia. 

Ako vidíte, klamlivosť tohto usporiadania tkvie vo fakte, že nie samotný biely 

zlatý prášok spôsobí všetky tieto zmeny a výsledky v ľudskom tele a v 

individuálnom ľudskom živote, ale samotní pseudo-tvorcovia budú 

prostredníctvom svojej osobnej moci túto moc úspešne poskytovať niektorým 

ľuďom, ktorí užívajú a ktorí budú užívať tento prášok, mysliac si, cítiac a 

veriac, že samotný prášok spôsobuje získanie všetkých vyššie opísaných 

výhod. Pseudo-tvorcovia, ich poskokovia a renegáti veľmi starostlivo vyberajú 

a budú vyberať určitých ľudí, vhodných na tento účel, a vedú a budú ich viesť 

k tomu, aby užívali biely zlatý prášok, následne alterujúc ich genetické 

usporiadanie nejakými inými prostriedkami, dostupnými len im, aby dokázali, 

že to robí samotný biely zlatý prášok, a nie niečo iné. 

Takže, tieto zmeny zrejme spôsobuje niečo čisto materiálne, externé, zvonka, a 

nie niečo duchovné, vnútorné a len zvnútra von. Samozrejme, nakoľko sa to 

udeje sprievodne, všetky tieto ľudské experimentálne subjekty ochotne prijmú 

fakt, že všetko to dobro im spôsobuje samotný biely zlatý prášok, a nie niečo 

iné či niekto iný. Prijatím týchto ideí ako faktov sa z ľudského vedomia úplne 

vymažú všetky duchovné súvzťažnosti ľudského života alebo akéhokoľvek 
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života v tomto smere. Pseudo-tvorcovia však potrebujú počas tejto práce biely 

prášok použiť ako dôležitý katalyzátor, ktorý im v tomto smere umožňuje 

dosiahnuť svoj cieľ, a tak v ľudskom tele navodiť stav, ktorý uskutoční to, čo 

je opísané vyššie. Aby boli v tomto smere vo svojom úsilí úspešní, je 

nevyhnutné mať nejaký hmotný, fyzický, biologický, chemický a externý 

faktor, ktorý je súvzťažnosťou k iným úrovniam reality a/alebo pseudo-

reality. V takýchto prípadoch zvyčajne tento faktor pôsobí ako katalyzátor tej 

reality či pseudo-reality, čo ďalej umožňuje produkovanie čohosi, čo je 

opísané vyššie. Tomuto účelu dobre slúži biely zlatý prášok. Ako vidíte zas a 

znova, v negatívnom stave, ako vždy, prostriedok sa stáva cieľom a cieľ sa 

stáva prostriedkom. A toto je jeden z mnohých spôsobov, prostredníctvom 

ktorých negatívny stav úplne víťazí na vašej planéte. 

Pretože biely zlatý prášok je v tomto procese využívaný ako katalyzátor, tým 

ľuďom, ktorí ho užívajú, umožňuje, aby boli silou sugescie oklamaní, že 

páchateľom v tejto záležitosti je skutočne samotná táto zlúčenina. Vám, ktorí čítate 

tieto slová, sa odporúča, aby ste sa nechytili do tejto pasce, ktorú vám tak šikovne 

nastavil negatívny stav a jeho „slávni“ predstavitelia a zakladatelia. 

Pán Hudson má, samozrejme, úplnú pravdu v jednom zmysle, keď tvrdí, že by sme 

si mali uvedomiť fakt, že na tejto planéte viac neexistuje žiadna sivá oblasť. Všetko 

je buď zlé, alebo dobré. Ako si pamätáte z verbálneho rozhovoru spred určitej 

doby, bolo vám oznámené, že vlastným ľuďom nie je viac dovolené rodiť sa na 

tejto planéte. Namiesto toho sa na tejto planéte rodia agenti negatívneho stavu. 

Vlastní ľudia tvorili sivú oblasť. Agenti pozitívneho stavu predstavujú dobrotu a 

pravdu a agenti negatívneho stavu predstavujú zlá a lži. Ak eliminujete vlastných 

ľudí, eliminujete sivú oblasť. Boli ste tiež slovne informovaní, že určitú dobu 

dochádza k procesu transmogrifikácie vlastných ľudí, takže každý z ľudskej rasy, 

kto nebol na strane pozitívneho stavu, bol transmogrifikovaný na vlastného agenta 

negatívneho stavu. Táto situácia vám naznačuje, že konečné diferencovanie, 

umiestňovanie a rozmiestňovanie všetkých a všetkého na tejto planéte je v procese 

svojej poslednej fázy, čo sa týka ďalšieho najdôležitejšieho posunu a kroku, ktorý 

sa uskutoční za účelom ukončenia pseudo-bytia a pseudo-existencie negatívneho 

stavu. 

Druhá téma, o ktorej budeme dnes diskutovať, sa týka nesprávneho chápania, 

vnímania a interpretácie niektorých duchovných pojmov, ktoré niektorí z vás, ktorí 

ste spojení s Novým Zjavením Pána Ježiša Krista, propagujete a ktorých sa držíte. 

Ako si pamätáte z Doplnku 15 v Koroláriách k Novému Zjaveniu Pána Ježiša 

Krista, hovorí sa tam, že niekto, kto má Nové Zjavenie, a predsa nesprávne vníma, 

chápe či interpretuje jeho idey a pojmy, stáva sa terčom negatívneho stavu, 

dokonca ešte horším než najnižší v najhlbších Peklách. Toto vyhlásenie v tom čase 

nebolo učinené náhodou. V tom čase sa predvídalo, že niektorí z vás sa chytia do 

pasce pseudo-tvorcov na základe nesprávneho chápania alebo interpretácie Nového 
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Zjavenia a budú nimi negatívne ovplyvnení, ovplyvňujúc rovnako iných, ktorí sa 

dostanú pod váš vplyv. 

Je čas napraviť túto situáciu. Pre vašu informáciu, stojíte na ohromne dôležitom 

prahu udalostí a na križovatke rozhodnutí a volieb, ktoré určia, ako a akým 

spôsobom prebehne víťazstvo a následné ukončenie negatívneho stavu na vašej 

planéte a uzavretie Zóny Vymiestnenia. Vaše postoje, pozície, správanie, vzťahy a 

všetko ostatné, čo sa týka vášho života; vaše voľby a rozhodnutia ohľadom toho, 

akou cestou ísť a kde byť, hrajú v tomto procese ohromne dôležitú rolu. Aby sa 

tento proces rozvinul do plnosti svojich potrieb a prejavov, tí z vás, ktorí zišli z 

cesty na základe nesprávneho vnímania, chápania a interpretácie niektorých 

pojmov Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista a ktorí sa dostali pod vplyv falošného 

Ježiša Krista a pseudo-tvorcov, musia urobiť poslednú voľbu a rozhodnutie pre 

alebo proti tomu, čo sa hovorí v tomto vyhlásení. Aby ste to mohli urobiť, je vám 

poskytnutá správna interpretácia niektorých duchovných pojmov, ktorých sa držíte 

a ktoré propagujete vo svojich vyhláseniach a osobnom živote. 

Prvý pojem, ktorý bude interpretovaný, je pojem „dojčenský vek“ a „detstvo“. Ako 

viete, Margaret a tí, ktorí sa dostali pod jej vplyv, najprv mali za to, že sa Margaret 

doslovne stala dieťaťom, potom batoľaťom. V jej ponímaní sa napríklad ona a 

Mark stali batoľatami. Dr. Vasilij Nečajev a Monika sa stali deťmi a možno Peter a 

Ľudmila reprezentovali ranú dospelosť. Toto je úplne falošné poňatie. Pozrime sa 

naň bližšie. Ako viete, keď k Ježišovi Kristovi priniesli deti a maličkých, aby ich 

požehnal počas Svojho pobytu na planéte Nula, Jeho/Jej učeníci sa pokúšali 

zabrániť ich matkám, aby tak urobili. Ježiš Kristus ich zahriakol hovoriac, že 

Kráľovstvo Božie patrí tým, ktorí budú ako deti. Pravý Pán Ježiš Kristus týmto 

prehlasuje, že vyhlásenie zaznamenané v Evanjeliách (napríklad v Lukášovi 18: 

15-17) znamená nasledovné: 

Byť ako batoľa alebo ako malé dieťa znamená byť v stave jednoduchosti, 

bezpodmienečnej viery, dôvery a spoľahnutia sa na Pána Ježiša Krista v Jeho/Jej 

Novej Prirodzenosti a byť v čistote nevinnosti a poznania všetkých vecí bez 

výnimky. Neznamená to byť taký fyzicky. Ako si pamätáte z Doplnku 3 v 

Koroláriách... odporúča sa tam, aby ste sa stali takými, ako sú malé deti. Súčasne 

sa vám odporúčalo, aby ste svoj život zjednodušili vo všetkých jeho aspektoch. V 

tom doplnku je tiež uvedená definícia toho, čo to znamená zjednodušiť svoj život. 

Hovorí sa tam, že zjednodušiť svoj život znamená starostlivé preskúmanie 

všetkého vo svojom živote, bez vynechania čohokoľvek. Ak dáte znamienko 

rovnosti medzi detskosť a jednoduchosť alebo zjednodušovanie vecí, potom na 

základe logiky jednoduchej rovnosti (ak A=B a B=C, potom A=C) byť ako malé 

deti v tejto konotácii a pre túto dobu neznamená nič iné, než zjednodušenie 

všetkých vecí vo svojom živote a začlenenie všetkého do toho, bez vynechania 

čohokoľvek z procesu tohto zjednodušovania. 
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Na druhej strane, z kapitoly 22 Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista by ste už 

teraz mali vedieť, že čo sa tohto týka, žiadne deti alebo batoľatá sa v žiadnej 

dimenzii pozitívneho stavu, vrátane prírodnej dimenzie, vôbec nerodia. Takže to, 

čo je propagované prostredníctvom zážitkov Margaréty, súc ako dieťa a potom 

batoľa, je stav umelo navodený pseudo-tvorcami, ktorý v skutočnosti neexistuje na 

žiadnom mieste a v žiadnom čase v Stvorení. Úplne odporuje obsahu zmienenej 

kapitoly a všetkému, čo je zjavené v Novom Zjavení a jeho Koroláriách. Kvôli 

nesprávnemu pochopeniu tohto termínu a jeho nevhodnému použitiu a realizácii 

došlo v jej prípade k postupnému zídeniu zo správnej cesty a kontrolu nad ňou, ako 

aj nad tými, ktorí upadli pod jej vplyv, prevzali pseudo-tvorcovia. Toto viedlo k 

nesprávnemu pochopeniu a interpretácii pojmov „synergia“ a „spoločenstvo“. Je to 

ako efekt snehovej gule. Len čo dôjde k nesprávnemu pochopeniu a 

dezinterpretácii nejakého pojmu, vedie to k reťazovej reakcii a celá štruktúra sa 

totálne kontaminuje a pokriví. 

Z tohto správneho chápania je úplne jasné, že ľudský pojem „vnútorné dieťa“, na 

ktorý odkazovala Beth Ann a ktorý vyfabrikovali ľudskí psychológovia, je úplne 

falošný. Také niečo ako „vnútorné dieťa“ neexistuje. Namiesto toho existuje len 

bolesť a bieda, zažívané počas svojej výchovy na tejto planéte v interakcii 

s ostatnými, ktorí na vás významne vplývali. Je to typický ľudský pojem, ktorý 

neexistuje na žiadnom mieste a v žiadnom čase v Stvorení a ktorý bol pôvodne 

vyfabrikovaný a realizovaný pseudo-tvorcami za účelom nastolenia ignorancie, 

nevedomých procesov, bezmocnosti, absolútnej závislosti od vonkajška, 

egocentrizmu, sebectva a všetkých ostatných ohavností a hnusu negatívneho stavu. 

Takže, v tejto konotácii termíny „dojčenský vek“ a „detstvo“ majú čisto negatívnu 

súvzťažnosť. Zámerom tu nie je pokus o pacifikovanie tohto imaginárneho 

vnútorného dieťaťa, ale o jeho totálnu a kompletnú elimináciu zo svojho života a 

nastolenie života jednoduchosti a nezávislosti. Ak však veríte v silnú sugesciu 

vašich autorít-psychológov ohľadom existencie vášho vnútorného dieťaťa vo vás, 

ktoré takým či onakým spôsobom neustále vyrába problémy, vyžadujúc si vašu 

neustálu pozornosť, a prijmete ju, potom isto-iste podľahnete všetkým týmto 

problémom spojeným s týmto pojmom, čo sa v tomto prípade stane 

samonapĺňajúcim sa proroctvom. 

Ako viete, v negatívnom stave a na planéte Nula je všetko v pozícii hore nohami, v 

obrátenom pseudo-poriadku a v opozícii k pozitívnemu stavu. Ak tento fakt 

vezmete do úvahy, potom v ľudskom živote nie je nič normálne či prirodzené, 

vrátane pojmu, a hlavne vrátane pojmu dojčenský vek a detstvo. Tento pojem bol 

asi pred dvoma týždňami veľmi pekne vylíčený v jednej z epizód populárneho 

televízneho seriálu Star Trek: „The Voyager“. V tej epizóde sa posádka Voyagera 

stretáva s veľmi zvláštnou sentientnou kolóniou, ktorá mala v porovnaní s ľudským 

vývojom od dojčenského veku k detstvu, k dospievaniu a k dospelosti obrátený 

vývojový proces. V tej kolónii sa ľudia rodia úplne dospelí, so všetkými 

vlastnosťami dospelosti, a ako postupne starnú, v skutočnosti postupne mladnú až 
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do veku asi 96 rokov, keď sa stávajú malými deťmi v stave úplnej nevinnosti. V 

tom momente odchádzajú na svoju svätú planétu, kde opúšťajú svoje detské telá a 

presiahnu telesný stav do čisto individualizovanej sentientnej energie, dosiahnuc 

vyššiu úroveň duchovného vedomia. 

Hoci spôsob, akým je táto scéna v tej epizóde vykreslená, v tomto ohľade 

neodzrkadľuje presne realitu vývoja v pozitívnom stave, napriek tomu veľmi pekne 

a presne opisuje, ako by sa malo o veciach ohľadom tejto témy uvažovať. Avšak, 

fyzický aspekt tohto príbehu, v ktorom sa ľudia stávajú fyzickými deťmi, 

nezodpovedá realite v pozitívnom stave. V skutočnosti sa mladnutie zastavuje asi 

vo veku 18 rokov. Potom je k dispozícii niekoľko možností výberu, v závislosti od 

povahy, štruktúry a dynamiky každej jednotlivej osoby. Samozrejme, toto všetko 

sa stalo vyššie spomenutým ľuďom na základe predchádzajúcej dohody, aby sa 

všetkým jasne zobrazilo, čo sa skutočne stane, ak nejaká osoba nesprávne chápe a 

interpretuje idey Nového Zjavenia, a ako sa taká osoba stáva lepším terčom 

negatívneho stavu, než najnižší v najhlbších Peklách, a ako sa to prejavuje v 

každodennom živote takej osoby. 

Tento výsledok je spojený s ďalším pojmom, ktorý bol nesprávne pochopený a 

interpretovaný. Je to pojem „synergia“. Ako si pamätáte z Doplnku 20 v 

Koroláriách... tento pojem bol v tom čase zavedený. Znamená spojenie energií 

agentov pozitívneho stavu a pseudo-tvorcov výlučne za účelom pomôcť im dostať 

správne odpovede na ich otázky pri hľadaní poznania Absolútnej Pravdy a pomôcť 

im konvertovať do pozitívneho stavu tým, že sa im ukáže cesta po moste prekladu, 

ktorý sa mal synergicky vybudovať pomocou spojenia týchto dvoch energií. 

Súčasne bolo v tom Doplnku naznačené, že do tohto procesu bola zabudovaná 

forma izolácie (podobne, ako je izolovaný elektrický vodič, takže mu elektrická 

energia neuniká do okolitého prostredia a nikomu nespôsobuje ujmu — namiesto 

toho slúži pozitívnemu účelu), takže ani pseudo-tvorcovia, ani agenti pozitívneho 

stavu nie sú žiadnym štýlom či spôsobom zraňovaní či poškodzovaní ani 

nepociťujú duchovnú, duševnú a fyzickú nepohodu počas práce s nimi. V tomto 

smere nebol pre synergiu stanovený žiadny iný účel. 

Avšak, v tu opísanom prípade došlo v chápaní a aplikácii tohto pojmu k extrémnej 

situácii. Táto situácia okamžite poskytla pseudo-tvorcom príležitosť využiť ju pre 

svoje zámery negatívnym spôsobom, pretože dostali nesprávne odpovede od 

osoby, od ktorej sa očakávalo, že im dá správne odpovede. Na základe 

nesprávneho pochopenia pojmov „detstvo“ a „dojčenský vek“ a ich aplikovaním 

takým spôsobom, akým sa to v pozitívnom stave nerobí, niektorí pseudo-tvorcovia 

usúdili, že medzi prirodzenosťou pozitívneho stavu a prirodzenosťou negatívneho 

stavu nie je žiadny rozdiel. Tento záver im umožnil, aby Margaret a jej prívržencov 

do určitej miery transmogrifikovali a spôsobili im veľké množstvo duchovných, 

duševných a fyzických problémov, ktoré zažívajú až doposiaľ. Takéto sú následky, 

dôsledky a výsledky takejto nepatričnosti. 
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A napokon, pojem „spoločenstvo“. Ako si pamätáte, tento pojem bol spomenutý v 

18. Doplnku. Všimnite si ale, prosím, súvislosť, v akej bol použitý. Týkal sa 

katastrofálneho stretnutia počas zhromaždenia v Deň vďakyvzdania u teba, Peter. 

Dôvodom, prečo bol použitý v tomto konkrétnom čase, a nie inokedy, bolo to, čo 

malo prísť. Tento pojem nemá absolútne žiadnu pozitívnu konotáciu. Je vyslovene 

negatívneho pôvodu. Je čas, aby ste si prostredníctvom tohto priameho zjavenia 

Pána Ježiša Krista uvedomili, že spoločenstvo v pozitívnom stave neexistuje a 

nemá tam vôbec miesta. Len v negatívnom stave je to, že ľudia sú v spoločenstve, 

bez jednoty, zjednotenia, harmónie funkcie a účelu, za účelom produkovania a 

konštruovania všemožných ziel a lží a zničenia pozitívneho stavu. Žiadna iná 

konotácia tohto termínu neexistuje. V pozitívnom stave však namiesto toho 

existuje absolútne individualizovaná, zosobnená, nezávislá a súdržná jednota, 

zjednotenie a harmónia funkcie a účelu všetkých v službách Pána Ježiša Krista a 

Jeho/Jej Nového Zjavenia a kvôli vyvolaniu totálnej eliminácie negatívneho 

stavu a ustanoveniu pravého života pozitívneho stavu v jeho úplnosti a 

nekonečnej rozmanitosti. 

Na záver je potrebné zmieniť sa o dvoch veciach: Prvá, kvôli dôležitosti súčasnej 

situácie, ktorá existuje všade v Stvorení, v Zóne Vymiestnenia a na planéte Nula, a 

pretože nikto nemusí byť naveky stratený alebo zísť zo správnej cesty, tým z vás, 

ktorí sa nachádzajú v tejto chúlostivej situácii, ktorá je naznačená vyššie, sa dáva 

príležitosť napraviť svoje cesty, dostať sa späť na správnu koľaj, poprosiac o 

odpustenie a prijmúc odpustenie Pána Ježiša Krista a napojac sa opätovne na 

pravého Pána Ježiša Krista a Jeho/Jej Nové Zjavenie a jeho Koroláriá. Tým, že to 

urobíte, znovu nastolíte svoje miesto a postavenie v ríši pozitívneho stavu a stanete 

sa opäť pravými predstaviteľmi pozitívneho stavu na tejto planéte počas poslednej 

fázy jej manifestácie. Voľba je, samozrejme, vaša! A taktiež aj následky! Nie ste 

nútení alebo nežiada sa od vás, aby ste to, čo sa tu zjavuje, uznali a prijali ako 

niečo, čo prichádza priamo od pravého Pána Ježiša Krista alebo ako niečo, čo vám 

dáva poslednú šancu a príležitosť napraviť svoje cesty a dostať sa späť na správnu 

cestu duchovného pokroku až do doby návratu vás všetkých do pozitívneho stavu. 

Pamätajte, na tejto planéte viac nejestvuje žiadna sivá oblasť. To znamená, že 

pokiaľ neurobíte správnu voľbu, pokiaľ toto zanedbáte, stanete sa korisťou 

negatívneho stavu buď do doby, kým nebude negatívny stav eliminovaný, alebo 

kým si neuvedomíte svoju kritickú situáciu a nevrátite sa na správnu cestu. 

Druhá vec: niektorí z vás nesprávne pochopili, čo bolo zjavené v Súkromnom 

rozhovore, ktorý bol zaznamenaný v Koroláriách... Niektorí z vás zašli tak ďaleko, 

že usúdili, že Peter vo svojom poslaní zastaral a že cez neho nič viac nebude 

prichádzať. Toto je úplne falošný záver, vedúci jedine k zmätku a k zaujatiu 

postojov, ktoré sú z pohľadu pozitívneho stavu irelevantné a nesprávne. Ten 

Rozhovor mal v skutočnosti naznačiť, že na Petrove plecia sa kladie ešte väčšia 

zodpovednosť a poslanie než kedykoľvek predtým. Fakticky tam bolo jasne 

naznačené, že jeho poslanie sa v tomto ohľade len začína. Niektoré aspekty jeho 
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zodpovedností boli spomenuté predtým. Bolo naznačené, že je čiastočne 

zodpovedný za celkový výsledok Nového Zjavenia na planéte Nula a inde. 

V tomto smere si máte byť vedomí faktu, že Peter ako transmiter Nového Zjavenia 

a jeho Doplnkov je na vašej planéte a inde počas tohto jednotlivého času a 

pokiaľ je fyzicky prítomný na planéte Nula jedinou autorizovanou osobou, ktorá 

môže náležite interpretovať, vysvetliť a oznámiť pojmy, idey, termíny a princípy 

Nového Zjavenia, aby sa tak vyhlo ich dezinterpretácii a nesprávnemu pochopeniu 

vždy, keď je ohľadom nich akákoľvek pochybnosť, neistota a váhanie. Za týmto 

účelom a len v tomto ohľade bude vystupovať ako posledný arbiter. 

Preto každému, kto chce počuť a načúvať, čo sa tu oznamuje, sa odporúča, aby 

urobil nasledovné: Keby mal niekedy niekto čo i len najmenšie pochybnosti, cítil 

neistotu, váhal, či čokoľvek iné ohľadom akejkoľvek idey, pojmu či termínu 

Nového Zjavenia, alebo keby si niekto nebol stopercentne istý alebo presvedčený, 

či je alebo nie je v kontakte s Pravým Pánom Ježišom Kristom a/alebo s členmi 

svojej pravej duchovnej rodiny, ktorí mu/jej môžu poskytnúť náležitú a správnu 

interpretáciu, vysvetlenie a objasnenie týchto pojmov, ideí a termínov, odporúča sa 

mu, aby si ich overil s transmiterom Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista a jeho 

Korolárií... Táto rada platí len a len pokiaľ ide o správne pochopenie, interpretáciu 

a objasnenie termínov, ideí a pojmov Nového Zjavenia a jeho Korolárií, a pre nič 

viac a nič iné. 

Toto je len rada. Nikto nie je nútený alebo sa od nikoho neočakáva, že sa touto 

radou bude riadiť. Pokiaľ ju nedodržiava zo svojej slobodnej vôle a voľby, bez 

nátlaku alebo vnucovania, nebude mať žiadny zmysel, význam a žiadne pozitívne 

dôsledky. Možnosti výberu boli dané každému. Avšak proces vykonania 

akejkoľvek voľby je vo vašich vlastných rukách. Vy ste za tento najrozhodujúcejší 

krok zodpovední a vy zaň budete skladať účty. 

Informácie uvedené v tomto liste sú na to, aby ste si zvolili súhlas alebo nesúhlas s 

ich obsahom. Nie sú dané kvôli argumentovaniu alebo ospravedlňovaniu, či 

prepáčeniu, alebo dišpute, či čomukoľvek, čo sa týka každého vlastnej situácie a 

spôsobu, akým vníma svoj súčasný duchovný stav. Keby sa chcel niekto ohľadom 

nich sporiť, bola by to strata času. Znamenalo by to, že nepochopil/a pointu a že 

vôbec netúži po tom, aby napravil/a svoje cesty a aby sa dostal/a späť na správnu 

koľaj. Nesplnením toho by takáto osoba padla do rúk negatívneho stavu. A to je 

nateraz všetko. 



- 260 - 

List všetkým mojim priateľom 
 

 

Milí priatelia. 

Dlhú dobu som bol ticho bez toho, aby som sa o niečo príliš delil v tejto konkrétnej 

písomnej forme. Aj teraz sa značne zdráham použiť túto formu alebo povedať 

čokoľvek o čomkoľvek alebo o komkoľvek, pretože sa to môže vykladať ako 

vnucovanie z mojej strany. 

Nedávno mi však Pán Ježiš Kristus jasne oznámil, že v určitom rozsahu mám istú 

mieru zodpovednosti za globálny status Jeho/Jej Nového Zjavenia na planéte Nula. 

Na druhej strane, je úplne jasné, že každý čitateľ a praktikant Jeho/Jej Nového 

Zjavenia má svoju vlastnú osobnú a individualizovanú zodpovednosť za jeho 

výsledky vo svojom vlastnom osobnom živote. Kvôli môjmu podielu na tomto 

všetkom a pretože som čiastočne zodpovedný za globálny výsledok Nového 

Zjavenia Pána Ježiša Krista na tejto planéte, bolo mi odporučené zdieľať s vami 

niektoré starosti, myšlienky a hypotetické scenáre, ktoré sa medzi nami, ktorí 

čítame a ktorí tvrdíme, že praktizujeme Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, buď už 

odohrávajú (najhorší možný scenár), alebo sa môžu, ale aj nemusia odohrať 

(dúfajme, že nie), alebo sa môžu odohrať niekde na časovej osi v budúcnosti 

(tomuto scenáru možno predísť). 

Dovoľte teda, aby som sa s vami podelil o dve veci. Jednou je jasná vízia, ktorú mi 

poskytol Pán Ježiš Kristus asi pred tromi týždňami ako potenciálnu možnosť, ktorá 

by sa mohlo stať komukoľvek z nás, keby sme vo svojich životoch a vo 

vzájomnom vzťahu nedodržiavali náležité duchovné procedúry, ktoré boli 

naznačené v Novom Zjavení Pána Ježiša Krista a jeho Doplnkoch. Plus jedna 

hypotetická situácia alebo scenár. 

Najprv vízia: Navštívila ma jedna osoba, sprevádzaná inou osobou, obe spojené s 

Novým Zjavením Pána Ježiša Krista. Táto osoba mi ukázala svoj jazyk. Na jeho 

povrchu boli tri veľmi odporné, ohromne infikované, červom podobné výrastky, 

každý iného tvaru a farby. Na perách tej osoby boli početné oparu podobné vredy. 

Keď som to uvidel, zvolal som: „Čo sa ti stalo a ako si to dostal/a?“ Tá osoba 

odpovedala: „Vôbec nič mi nie je, nemám žiadne problémy. Nevidím na svojom 

jazyku ani perách nič.“ Opäť opakujem, že toto je hypotetická situácia, ktorá by sa 

mohla stať realitou u kohokoľvek z nás. Interpretácia tejto vízie je úplne jasná: 

Dotyčná osoba (neuvádzam vám meno tejto osoby, pretože to môže byť ktokoľvek 

z nás!) by fungovala z pozície svojich troch pseudo-myslí. Čokoľvek, čo by nám 

táto osoba oznámila alebo s nami zdieľala, bez ohľadu na to, ako pekne, 

presvedčivo, láskyplne a múdro by to znelo, by bolo čistým jedom a kontamináciou 

prostredníctvom negatívneho stavu. Museli by sme si dávať veľký pozor na to, ako 

prijímame takéto vyhlásenia a zážitky tejto osoby. Nanešťastie, dotyčná osoba by 
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nezistila alebo nevidela vážne problémy, ktoré by v tomto ohľade mohla mať a že 

by bola pod možným vplyvom negatívneho stavu. 

A teraz, môžete mi povedať, že mi túto víziu vnútili buď pseudo-tvorcovia, alebo 

renegáti, alebo niekto z negatívneho stavu, aby vo mne zničil dôveru, vieru a 

vzťah, ktorý som dovtedy k tejto osobe mal. Takáto možnosť vždy existuje, pokiaľ 

neustále veľakrát dokola neoverujem zdroj tejto vízie. Takže, je tu jasné varovanie: 

Nič, čo počujete, alebo zažijete, neberte doslovne, bez ohľadu na to, aké pekné, 

pozitívne, dobré, presvedčivé, láskyplné a múdre sa to zdá byť, ale namiesto toho 

neustále, veľakrát dokola, overujte svoje úmysly, motiváciu a status svojho 

duchovného rozpoloženia, ako aj, čo je najdôležitejšie, svoj vzťah a postoj k 

Pánovi Ježišovi Kristovi a Jeho/Jej Novému Zjaveniu a jeho Doplnkom. Pokiaľ to 

nekontrolujeme na nepretržitej báze, sme v nebezpečenstve, že budeme ovplyvnení 

a kontaminovaní negatívnym stavom. 

A teraz druhý bod: Tento bod je tiež čisto hypotetická konštrukcia. Ako bolo 

uvedené vyššie, môže, ale aj nemusí sa odohrať. Ako si pamätáte z Doplnkov 3, 

15, 16, 20, z Oznámenia z 15. apríla 1994 a z Pripomienky z 30. októbra 1994 a z 

iných častí Jeho/Jej Nového Zjavenia a Doplnkov (Skutočne si pamätáte, čo sa 

oznamuje v tých posolstvách? Otestujte sa a zistite, koľko si pamätáte!), Pán Ježiš 

Kristus veľmi naliehavo zdôraznil, že všetky naše metódy a praktiky, ako aj 

skupinové fungovanie kompletne a celkovo prevzal negatívny stav. Jediným 

východiskom z tejto nebezpečnej, kritickej situácie je zosobnenie a 

zindividualizovanie svojho prístupu a spoľahnutie sa na svoju vlastnú intuíciu. 

Nakoľko pseudo-tvorcovia a ich negatívny stav zakladajú svoj prístup na 

zoskupeniach, masách a množstve, nie sú schopní tento navrhovaný 

individualizovaný a intuitívny prístup ovplyvňovať. 

Tu je ten hypotetický scenár: Keď si pseudo-tvorcovia a ich prisluhovači uvedomili 

túto situáciu, zišli sa na veľkom zhromaždení a veľmi dôkladne prediskutovali túto 

situáciu a určitú dobu uvažovali o tom, ako ju obísť a ako za každú cenu 

kontaminovať a ovplyvniť tých agentov pozitívneho stavu, ktorí čítajú a praktizujú 

Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista. Inými slovami, otázkou bolo, ako ich chytiť do 

pasce, spôsobiť im rôzne problémy, vytvárať nezhody, opozície, frakcie, kliky a 

podobné typické stavy, tak charakteristické pre negatívny stav. Po dlhom čase teda 

prišli s nasledujúcimi tromi možnosťami: 

Po prvé, povedali si: „Koniec koncov, poznáme krehkosť a nespoľahlivosť ľudskej 

pamäti. Vskutku, koľko čitateľov Nového Zjavenia a jeho Doplnkov by si pamätalo 

všetky dôležité podrobnosti o jeho obsahu a o radách, ktoré dáva svojim oddaným 

čitateľom? Koniec koncov, my sme vytvorili ich vonkajšiu schránku a my sme 

poprepájali ich nervovú sústavu a my veľmi dobre vieme, že sú náchylní veľmi 

skoro zabudnúť, čo čítali alebo vedeli o diskutovaných záležitostiach, alebo 

jednoducho skreslia ich význam, alebo ich nesprávne pochopia alebo použijú vo 
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svojich životoch. Nájdime teda nejakú, v tomto ohľade najzraniteľnejšiu, ale 

súčasne najdôveryhodnejšiu a najoddanejšiu osobu a implantujme do jej mysle 

nový pojem, ktorý bude znieť veľmi pozitívne, veľmi láskyplne, veľmi pekne a 

múdro, poskytne nám však možný prielom, aby sme kontaminovali a znečistili 

myseľ tejto osoby, a cez túto osobu možno budeme môcť ovplyvniť niektorých 

ďalších, s ktorými je táto osoba v kontakte a na ktorých má výslovný vplyv.“ Prišli 

teda so slovom „spoločenstvo“, ktorý nahradil slovo „skupina“. 

„Toto je veľmi pekné slovo a hoci dotyčná osoba jeho význam chápe v jeho 

správnej konotácii, niekto iný by ho mohol chápať úplne inak, pretože aký je 

koniec koncov rozdiel medzi bytím pospolu a bytím v skupine? Obidve situácie si 

možno vykladať rovnako, lebo ― zhromaždili sme niekoľko ľudí, a teraz tu máme 

pod rúškom spoločenstva skupinu ľudí, ktorú môžeme veľmi výrazne ovplyvňovať. 

Poznajúc typickú ľudskú prirodzenosť, vediac, že každý člen tohto „spoločenstva“ 

je na inej úrovni duchovného uvedomenia a že niektorí jednotlivci sú otvorenejší 

alebo pasívnejší než iní, a spoliehajúc sa na ohromnú reputáciu dotyčnej osoby, 

môžeme postupne všetkých nasledovníkov alebo poslucháčov tejto osoby v 

spoločenstve prinútiť, aby počúvali, čo tá osoba hovorí alebo navrhuje, a tak 

uspejeme v odrezaní poslucháčovho prístupu k jeho/jej vlastnému vnútru a k 

jeho/jej vlastnej intuícii, a teda k Pánovi Ježišovi Kristovi. Tým, že v tomto 

uspejeme, dosiahneme svoj cieľ a medzi takzvanými nasledovníkmi a praktikantmi 

Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista spôsobíme skutočnú spúšť. Alebo môžeme 

uspieť v opačnom smere: Niektorí z nich sa voči takémuto usporiadaniu vzbúria a 

oddelia sa od členov tejto jednotlivej pospolitosti. Takto dosiahneme medzi nimi 

rozkol a budú mať svoje vlastné frakcie, ako majú typickí ľudia. Takto dokážeme 

nad akúkoľvek pochybnosť, že títo takzvaní agenti pozitívneho stavu nie sú iní než 

ostatní ľudia a že v konečnom zmysle medzi pozitívnym a negatívnym stavom nie 

je žiadny rozdiel.“ 

„Okrem pojmu „spoločenstvo“, ktorý možno interpretovať a chápať mnohými 

protichodnými spôsobmi, navoďme alebo experimentujme s nejakými inými 

pojmami, ako napríklad „dojčenský vek“ a „detstvo“ a vštepme tieto pojmy 

dotyčnej osobe, takže ich táto osoba prijme do extrému smiešneho vonkajšieho 

prejavu správania, namiesto toho, aby ich prijala ako symboly a reprezentácie 

čistoty stavov a nevinnosti a ostatných pozitívnych charakteristických čŕt týchto 

pojmov, ako sú vnímané, chápané a praktizované v pozitívnom stave, takže všetci 

obdivovatelia a prívrženci tejto osoby nadobudnú tendenciu riadiť sa príkladom tej 

osoby, a skazíme ich tým, že sa nebudú riadiť svojou vlastnou intuíciou a svojimi 

vlastnými individualizovanými a zosobnenými spôsobmi. A okrem toho, týmto 

pekným slovom, slovom „spoločenstvo“, môžeme do ich mysle implantovať 

myšlienku, že vznikla a existuje úplne iná situácia, ktorá ustanovuje iné 

podmienky, pokiaľ ide o prijímanie posolstiev od Pána Ježiša Krista a členov 

svojej vnútornej duchovnej rodiny. Také posolstvá môžu prísť len a len 

v spoločenstve, a nie cez jednu jednotlivú osobu, akou je napríklad Peter, ktorého 
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poslaním bolo, je a bude, aby bol prenášateľ takýchto posolstiev a ideí.“ Toto je 

ohromne nebezpečná situácia a možnosť. Keby to bolo tak, ja osobne by som sa 

úplne a totálne dištancoval od takého spoločenstva a od každého, kto by bol 

nakazený touto situáciou, ako to bolo v prípade Dr. Arthura Jonesa. 

Pseudo-tvorcovia by mohli pokračovať: „Keby sme to však úspešne dosiahli, 

mohlo by nám to poskytnúť ďalšiu príležitosť na zničenie ich duchovnosti a 

jednoty. Počas zídenia sa takého spoločenstva dochádza k rôznym zdieľaniam. 

Rozdielni jedinci majú rozdielne skúsenosti v tom, ako komunikujú s Pánom 

Ježišom Kristom a s členmi svojej duchovnej rodiny. Využijúc tieto 

neodmysliteľné odlišnosti, keď dochádza v spoločenstve k zdieľaniu, môžeme v 

niektorých jedincoch vyvolať pocity závisti, žiarlivosti, frustrácie a podobné 

negatívne pocity, kvôli faktu, že nemajú rovnaký prístup v stave svojho 

zvnútornenia, ako majú niektorí iní. Môžu povedať: „Ako to, že ja nevidím alebo 

nie som schopný mať taký jasný prístup k Pánovi Ježišovi Kristovi a k členom 

svojej duchovnej rodiny, ako má on alebo ona? Som menej dôležitý alebo menej 

hodnotný než on/ona?“ Takto môžeme v osobách takejto povahy vyvolať silné 

pocity menejcennosti alebo odvrhnutia, alebo niečo podobne negatívne a prinútiť 

ich vzdať sa svojej lojálnosti k Pánovi Ježišovi Kristovi a Jeho/Jej Novému 

Zjaveniu, alebo prinajmenšom podkopať ich dôveru v seba samých a v Pána Ježiša 

Krista a Jeho/Jej Nové Zjavenie. Koniec koncov, veľmi ľahko zabudli, čo sa 

neustále zdôrazňuje v Novom Zjavení a jeho Doplnkoch o fakte, že každý jeden 

jedinec je v tomto ohľade na inej úrovni duchovného uvedomenia, potrieb a 

dohody s Pánom Ježišom Kristom ohľadom spôsobov a štýlov komunikácie a 

kontaktu s Ním/Ňou a s ostatnými v duchovnom svete počas stavu svojho 

zvnútornenia, ako aj ohľadom všetkého ostatného.“ Toto je jeden možný 

hypotetický scenár. 

Druhý sa týka pojmu „duchovná rodina“. Pseudo-tvorcovia a ich poskokovia (ako 

aj renegáti) prišli v tomto smere s nasledujúcimi ideami. Povedali: „Poznáme 

typický ľudský sklon túžiť, želať si a chcieť spoločnosť a úzke rodinné zväzky. 

Z tejto, v podstate pozitívnej túžby môžeme vytĺcť kapitál a implantovať do nich 

nasledujúce idey: Ako viete, každý z týchto agentov pozitívneho stavu je 

obklopený svojou duchovnou rodinou, ktorá sa nachádza v duchovnom svete. 

Využijúc tento faktor, môžeme do nich implantovať silnú, avšak prirodzenú túžbu 

vytvoriť takú rodinu z jedincov, ktorí čítajú a tvrdia, že praktizujú Nové Zjavenie 

Pána Ježiša Krista. Niektorých jedincov obdaríme túžbou hrať rolu duchovného 

otca a/alebo matky a ostatní budú ich deťmi. A hoci to môže byť tak, že skutočne 

sú takí, ktorí sú duchovnými otcami a matkami iných, a teda iní sú ich duchovnými 

deťmi, môžeme túto situáciu využiť, brnkajúc na ich typické negatívne ľudské 

aspekty, a nakoniec dosiahnuť dve veci: 

Prvú, ak sa im podarí založiť takúto duchovnú rodinu vo vonkajšom svete na 

planéte Nula, bude mať tendenciu nahradiť počúvanie pravej duchovnej rodiny v 
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duchovnom svete, odrežúc takto prístup k nej a k jej intuícii, ale hlavne k Pánovi 

Ježišovi Kristovi. Súčasne v tejto situácii môžeme v domnelých duchovných 

rodičoch vyvolať túžbu dávať svojim príslušným deťom rôzne rady s tvrdením, že 

je to Pán Ježiš Kristus v týchto rodičoch, Ktorý/Ktorá takto koná cez nich.“ (Toto 

je duchovne najnebezpečnejšia situácia — vnucovať komukoľvek takéto rady, 

tvrdiac, že im Pán Ježiš Kristus povedal, aby vám dali takúto radu, namiesto 

toho, aby vás kvôli odpovediam na akékoľvek otázky ohľadom životných 

záležitostí, ktoré sa môžu týkať teba a každého jedného z nás, usmernili k vášmu 

vlastnému vnútru!) „Toto je lepší výsledok takejto túžby a typického ľudského 

sklonu. Naproti tomu, môže sa stať aj opak a je veľmi vítané, ak sa to skutočne 

stane. Majúc typické ľudské tendencie, domnelé duchovné deti takejto domnelej 

vonkajšej duchovnej rodiny sa vzbúria a stanú sa odporcami svojich domnelých 

duchovných rodičov. V tomto prípade by sme tiež dosiahli svoj cieľ, pretože sa 

vzájomne rozdelia a založia rôzne frakcie, ktoré sa budú vzájomne obviňovať, 

obžalúvať, či čokoľvek, čo máte, a vytvárať nepriateľský vzťah a všelijaké 

negatívne postoje. Opäť, dosiahnutím tohto môžeme dokázať, že medzi pozitívnym 

a negatívnym stavom nie je žiadny rozdiel. Takže, prečo vôbec uvažovať o 

konverzii do pozitívneho stavu?“ 

A tu prichádza tretí hypotetický scenár (hoci tento sa nanešťastie už v skutočnosti 

odohral): „Transmiter Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista je muž. Takže prečo 

nevyužiť niektoré osobné problémy niektorých čitateliek a domnelých 

praktikantiek Nového Zjavenia a neimplantovať im pocity odporu alebo aspoň 

pocity pochybností alebo silnú túžbu, že niektoré posolstvá alebo idey, alebo 

inštrukcie, alebo rady môžu prísť aj cez ženu. Ak to dosiahneme, posilníme princíp 

separácie, ktorý bol vytvorený v dobe, keď sa mužské a ženské rozdelilo na dve 

jasne odlišné pohlavia. Ak v tomto snažení uspejeme, budeme môcť udržiavať 

život negatívneho stavu na neurčito, pretože negatívny stav je vybudovaný na 

princípe separácie. Takže tieto ženy vyhľadajú najvhodnejšiu inú ženu, ktorá by sa 

hodila na to, aby sa stala takýmto orákulom Boha alebo Pána Ježiša Krista. Vo 

svojich dobrých a pozitívnych úmysloch by túto ženu často navštevovali a 

zaznamenávali by do spisov výroky a vyhlásenia tejto ženy, pridávajúc k nim niečo 

zo svojich vlastných ideí. Potom by svoje spisy zdieľali s niektorými zo svojich 

priateľov. Postupom času by sme tieto spisy mohli využiť a vyhlásiť, že sú pravým 

Slovom Božím, ktoré prekonáva a nahrádza všetko, čo bolo zjavené v Novom 

Zjavení Pána Ježiša Krista cez muža. 

Nakoniec zaistíme, aby títo jednotlivci veľmi rýchlo a veľmi ľahko zabudli, čo 

bolo o tomto povedané v Novom Zjavení; že žiadne iné posolstvá, ktoré by mali 

všeobecnú, všetko zahrnujúcu aplikáciu, už cez nikoho nebudú prichádzať. 

Namiesto toho to všetko bude individualizované a zosobnené, atď. Každý tiež 

poľahky zabudne, že Nové Zjavenie bolo prenášané z pozície Absolútnej 

Integrácie, Jednoty a Zjednotenia Absolútnej Maskulinity a Absolútnej Feminity 

Pána Ježiša Krista cez Petrovu maskulinitu a feminitu. Kto si spomenie na 
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vyhlásenie, že Pán Ježiš Kristus, Peter a všetci ostatní v sebe obsahujú rovnakú 

mieru oboch týchto princípov a že vonkajší prejav týchto princípov je len 

vonkajšou škrupinou, no vnútorne sú v každom z nás obsiahnuté obidva? 

Neobsahuje Pán Ježiš Kristus a Peter a každý iný v sebe tieto princípy? Potrebuje 

Pán Ježiš Kristus jedného muža a jednu ženu v oddelenej forme, aby preniesol 

Svoje Zjavenie alebo čokoľvek, čo chce preniesť? Pozrite, ako ľahko títo alebo 

prinajmenšom niektorí agenti pozitívneho stavu zabudli, že Nové Zjavenie Pána 

Ježiša Krista a jeho Doplnky boli napísané súbežne, súčasne a v jednote obidvoch 

pohlaví, a že absolútne nikdy, ani jediný raz, nebol vynechaný dôraz na tomto 

fakte. A že všetky vyhlásenia a všetko ostatné sa vždy robilo súčasne v mužskom 

aj ženskom rode. Ó, ak ich ale môžeme donútiť, aby na to zabudli a popudíme tieto 

dámy k tomu, aby pokračovali vo svojom trende separácie, dosiahneme svoj cieľ a 

podkopeme ich jednotu a správne vnímanie, chápanie a aplikovanie pravého 

Nového Zjavenia. A pretože v akomkoľvek stave separácie niet žiadnej prítomnosti 

Pána Ježiša Krista, dosiahneme aj najdôležitejší cieľ — ich oddelenie od pravého 

Pána Ježiša Krista a napojenie na jedného z nás, ktorý bude hrať veľmi presvedčivú 

rolu pravého Pána Ježiša Krista.“ 

A nakoniec si pseudo-tvorcovia, ich poskokovia a renegáti môžu povedať: „Ak to 

dosiahneme, budeme môcť veľmi účinne podkopať dôveryhodnosť Nového 

Zjavenia Pána Ježiša Krista, dôveryhodnosť existencie Novej Prirodzenosti Pána 

Ježiša Krista a, samozrejme, dôveryhodnosť samotného prenášateľa. Do niektorých 

z nich, či dokonca do nich všetkých budeme môcť implantovať nesúhlas so 

všetkým, čo prenáša alebo čo im hovorí, takže povedia, že to nie je od Pána Ježiša 

Krista, ale buď od nás, alebo od našich démonických predstaviteľov, či z jeho 

vlastných osobných ideí. Tak ich presvedčíme, že Peter je pod naším vplyvom, 

takže ho nemajú počúvať. V tomto smere sme už implantovali možné pochybnosti 

najmenej jednej alebo dvom, či viacerým osobám, donútiac ich, aby tvrdili, že 

niektoré z Doplnkov, ako aj niektoré vyhlásenia zo samotného Nového Zjavenia 

nie sú od Pána Ježiša Krista, ale z Petrových vlastných osobných predsudkov. Ak 

sa nám podarí presvedčiť ich, že je to tak, potom je len veľmi malý krôčik k 

spochybneniu všetkého, čo bolo cez Petra prenesené; a preto sú Doplnky len jeho 

osobnými názormi. V tom prípade, ktovie, možno aj Nové Zjavenie ako celok nie 

je od pravého Pána Ježiša Krista, ale ktovie od koho či od čoho. Napokon všetci 

zabudnú, čo povedal Petrovi Pán Ježiš Kristus v Úvode k Svojmu Novému 

Zjaveniu, v jeho 30. kapitole a v Súkromnom rozhovore zaznamenanom v 

Koroláriách k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista.“ 

Dámy a páni, toto sú možné výsledky vyššie opísaných hypotetických scenárov. 

Môžete, samozrejme, povedať, a plným právom, že existuje možnosť, že presný 

opak je pravdou. Teda, že som to ja, kto je nástrojom v rukách pseudo-tvorcov 

alebo renegátov, alebo oboch a že mojím cieľom je tu vyššie opísanými 

prostriedkami podkopať dielo Pána Ježiša Krista. Ak je to tak, potom prosím Pána 

Ježiša Krista a vás o odpustenie a milosrdenstvo. Ale ak to, čo bolo oznámené, je 
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pravda, a niečo z toho už je pravda, potom by pre nás všetkých bolo rozvážne, 

náležité, správne a múdre vojsť do vnútra svojím vlastným, individualizovaným a 

zosobneným spôsobom a opýtať sa Pána Ježiša Krista, do akej miery sa toto všetko 

týka našej vlastnej situácie. Ak zistíme, že všetko alebo niečo z tohto je 

aplikovateľné na našu individuálnu situáciu alebo podmienky, potom máme 

poprosiť Pána Ježiša Krista o pomoc (ak si tak zvolíme na základe svojej vlastnej 

slobodnej vôle a voľby, a nie preto, že ja tak hovorím!), aby napravil naše cesty, 

vyjadriac Mu/Jej svoju kritickú situáciu, poprosiac o Jeho/Jej milosrdenstvo, súcit a 

odpustenie. Súčasne si máme odpustiť navzájom a preukázať si vzájomné 

milosrdenstvo a súcit. Práve tak sa úspešne vyhneme týmto a všetkým ostatným 

nástrahám, ktoré nám nastavili pseudo-tvorcovia, ich prisluhovači a renegáti. 

Nie je náhoda, že v tomto liste nie sú uvedené žiadne mená. Ako bolo uvedené 

vyššie, to, čo bolo povedané, sa môže týkať kohokoľvek z nás. Toto nie je 

napísané za účelom vzájomného obviňovania sa, obžalúvania sa alebo 

ukazovania na seba prstom, ale za účelom sebapreskúmania, sebaprešetrenia 

a sebapreskúšania a kvôli nadobudnutiu schopnosti úspešne sa vyhnúť 

všetkým nástrahám, ktoré nám pozdĺž našej životnej cesty, po ktorej kráčame, 

nastavil negatívny stav. Je to aj za účelom vzbudenia vzájomného 

bezpodmienečného odpustenia, milosrdenstva a súcitu v duchu múdrej 

bezpodmienečnej lásky. 

Ak to, čo nám oznamuje tento list, pochopíme týmto múdrym spôsobom, nevzniknú 

z neho nikomu žiadne problémy. Ak nie, musíme v tomto ohľade znášať všetky 

dôsledky svojich volieb — nech sú akékoľvek. 

Je veľmi rozhodujúce a dôležité uvedomiť si stránku zodpovednosti tejto situácie 

a nezaujať po prečítaní tohto listu obranný postoj, neuraziť sa, nebrať ho 

osobne, alebo nepokúšať sa so mnou prieť alebo presviedčať ma o správnosti 

alebo nesprávnosti čohokoľvek, čo sa tu oznamuje. Nech je to medzi Pánom 

Ježišom Kristom a vami, a nie medzi vami a mnou. Preto neočakávam, ba ani 

nechcem, aby som mal ohľadom týchto záležitostí nejaké telefonáty. 

Prajem vám všetko najlepšie od Pána Ježiša Krista a odo mňa osobne. 

Peter 
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Druhý súkromný rozhovor  

medzi Pánom Ježišom Kristom a Petrom 
 

 

Hoci sa tento Druhý súkromný rozhovor odohral pred určitým časom (30. 

decembra 1994), Pán Ježiš Kristus mi dovolil a poprosil ma, aby som ho zahrnul do 

obsahu Korolárií k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista len teraz (20. apríla 

1997). 

Pán Ježiš Kristus: Dobré ráno, Peter. Dnes (30. decembra 1994) pôjde o veľmi 

jednoduché posolstvo — aby bolo s tebou zdieľané, a jednoducho za účelom 

potvrdenia a objasnenia, Peter. Toto posolstvo je tu jednoducho kvôli zdieľaniu 

výlučne v rámci tejto miestnosti, kvôli veľmi stručnému objasneniu, začínajúc 

veľmi jednoduchou pripomienkou. 

Ako vieš, medzi Absolútnym a relatívnym je jednoduchý a krásny kontrast. A z 

hľadiska pripomienky je to tentoraz aktuálne preto, lebo všetko, čo je Absolútne, 

pramení zo všetkého, čo je dokonalé a dobré. Ako vieš, všetko, čo je relatívne, je v 

stave blízkosti k Absolútnemu, pramení to z Absolútneho, ale nie je to samo osebe 

absolútne. Takže, pokiaľ ide o posilnenie a o odstránenie niektorých pochybností, 

je jednoducho aktuálne a vhodné pripomenúť kontrast medzi relatívnym a 

absolútnym. Pre teba, Peter, je to aktuálne a dôležité jednoducho preto, že cez 

pochopenie opätovného pohľadu na relatívne a Absolútne v tomto bode príde nové 

objasnenie toho, prečo si v pozícii, v ktorej si. 

Peter: Pochybností? 

Pán Ježiš Kristus: Áno. A je to jednoducho kvôli opätovnému zopakovaniu a 

jednoducho kvôli podopreniu toho, že počas celej minulosti zjavovania Nového 

Zjavenia a jeho transmisie cez teba na planéte Nula musel existovať určitý 

sprievodný faktor všetkých jednotlivých krokov a periód, ktoré zodpovedali 

každému prenosu Nového Zjavenia. To znamená, že napríklad pri prvej knihe 

existovala určitá duchovná klíma, ktorá ju obklopovala, a potom pri druhej, pri 

tretej atď., až, napokon, po súčasný prenos Nového Zjavenia, po súčasnú knihu — 

a existovala konkrétna duchovné klíma, ktorá obklopovala aj ju. V tvojej existencii 

to malo konkrétne vonkajšie dôsledky a prejavy. 

Aktuálnym bodom je tu nasledovné: Vykonala sa celá základná práca z hľadiska 

prípravy života, ktorý v súčasnosti vedieš, Peter. Niekedy sa to zdá byť tak trochu 

neobhájiteľné, ako však vieš, v konkrétnom bode v minulosti existovali významné 

vstupy vo forme posolstiev, doplnkov, a to bolo len prípravou na terajšok a ten sa 

možno zdá byť divne pokojný, v skutočnosti však nie je. 
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Odráža to... pretože si tu v ľudskej forme a pretože v minulosti jestvovala 

tendencia uznávať ľudskú formu len za niečo absolútne negatívne — faktom je, že 

si ešte stále v ľudskej forme a tá je tvojím spôsobom fungovania, tá je tvojím 

nástrojom, takpovediac tvojím dopravným prostriedkom. A pretože existovala 

dohoda vziať na seba ľudskú formu, existovali všetky charakteristiky, ktoré 

sprevádzajú ľudskú formu, ktoré boli tiež súčasťou dohody. 

Teraz je dôležité, že pretože v minulosti bolo daných tak veľa precedensov a 

pretože všetka základná práca bola v minulosti urobená, vidíš, že to viedlo v 

podstate k tomuto okamihu, presne k terajšku. A je prostou a pokornou a pokojnou 

pripomienkou, že „teraz“ je v skutočnosti veľmi aktívne. A ešte raz, pamätaj si, že 

nakoľko tvoja pozícia je taká, aká je, existuje ohromná úroveň spoluúčasti 

multivesmírne aj vesmírne, ktorá odzrkadľuje duchovný aspekt bytia, na dôvažok 

ku a spolu s tvojím vedomým zúčastňovaním sa vonkajšej reality na planéte Nula. 

Pretože vo všetkých sférach existuje ohromná aktivita, niekedy sa to javí tak, 

akoby činnosť vo sfére planéty Nula bola akási druhoradá; alebo akoby sa na nej 

nič nedialo. Je však potrebné pripomenúť, že práve tam je ohromná aktivita a 

participácia. A toto posolstvo je jednoducho kvôli pripomenutiu ti. 

A teraz prejdime k ďalšiemu bodu. Týka sa chápania existencie pseudo-tvorcov. 

Ako vieš, a aby sme to ilustrovali na príklade: keď sa do vášho sveta narodí nejaké 

zvieratko, potrebuje starostlivosť, aby prežilo. A ako postupuje vývoj tohto 

zvieraťa, napríklad mačky, tak musí postupovať všetko, čo je v súlade s 

genetickým procesom bytia mačkou, aby sa naplnil dôvod existencie tohto zvieraťa 

na planéte Nula. Avšak, aby sa toto zviera udržalo nažive, musí existovať určitá 

miera starostlivosti a ochrany — dokonca aj pre najnegatívnejšie zvieratá. 

Pri tomto príklade ide o pochopenie, že dokonca aj negativita, pretože nie je 

absolútna, dokonca aj ona potrebuje lásku a starostlivosť, aby pokročila a aby našla 

svoje úplné naplnenie a vyčerpala dôvod svojho bytia. Toto je opätovným 

zopakovaním faktu, že nič nemôže existovať mimo Absolútnej Lásky a podpory 

Pána Ježiša Krista. Prečo je to teraz dôležité? 

Ako vieš, vždy existovala tendencia a motivácia skúmať negativitu ako protipól 

Božského Dobra. Toto je veľkou ilúziou, pretože hoci je štruktúrovaná takým 

spôsobom, a negativita je často prezentovaná, akoby bola väčšia než Božské 

Dobro, skutočnosťou je presný opak. Teraz však, pokiaľ to možno pokorne uviesť, 

jeden spôsob, ako pristupovať k vašej existencii a jeden spôsob, ako pristupovať 

vlastne k celej existencii planéty Nula a pseudo-stvorenia, je duševné/momentálne 

zaujatie vedome aktívneho postoja, kvôli uvedomeniu, že len cez veľmi pokorný a 

láskyplný a starostlivý prístup vydržiavania — uvedomujúc si, že aj negatívny stav 

potrebuje lásku, aby mohol byť jednoducho živený do okamihu, keď už viac 

nebude potrebný — môže byť negatívny stav eliminovaný. 
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Všetka práca sa dostaví prostredníctvom tohto postoja a všetko, čo sa musí udiať, 

bude mať iné chápanie, kompletnejšie chápanie. A primárnym zameraním, Peter, je 

nateraz toto: je to pokorné a úplne kompletné objasnenie toho, čo sa deje. Je to na 

novšej a jednoduchšej úrovni a je to primerané, takže s kompletným súborom 

ľudských potrieb k tvojej dispozícii na jeho pochopenie je nutné, aby bolo všetko 

objasnené jednoducho v rámci ľudských prostriedkov, za ktorých funguješ. To je 

to, čo je teraz dôležité. A môže to byť uľahčené pochopením príkladu, že je 

potrebná láska a vydržiavanie a že pramenia len z Pána Ježiša Krista, musia však 

byť aplikované na všetkých. Toto je dôležitým bodom. 

A nakoniec je tu jedno zostávajúce veľmi stručné posolstvo. A to, že staré sa 

zavŕšilo, Peter. Všetky súbory a spúšťače a všetky prvky, ktoré vstúpili do 

dovŕšenia predošlého života, boli teraz dokončené. Táto doba znamená ohromný 

nový počiatok. A opäť sa pripomína, že skutočne je tu nový počiatok. Znamená to 

nový počiatok a uisťujem ťa, že nikto nebol nijakým spôsobom opomenutý, Peter, 

ani ty. 

Dôležité je pochopenie, že po prvýkrát po dlhom čase sú všetky komponenty a 

kúsky na svojom mieste, ako je potrebné, aby sa zrealizovalo prejavenie sa 

nasledujúceho kroku. O toto všetko vlastne v tomto čase ide. A vás možno vyzvať, 

aby ste sa sústredili na niekoľko prostých slov, ktoré opisujú, o čo všetko tu vlastne 

ide: Prvým je, samozrejme, vznešenosť. Avšak, po druhé, tentoraz môže každý 

dočasne zanechať všetky zábrany, vyvažovanie a obmedzenia, ktoré sú vrodené 

jeho vlastnej osobnosti, a snáď môže byť dočasne od nich oslobodený, jednoducho 

akoby ste boli vo svetle Pána Ježiša Krista. A to je najlepší spôsob, ako bez starostí 

a predpojatosti, Peter, aj keď len dočasne, pomôcť pri podporovaní realizácie 

začatia tohto nasledujúceho nového kroku, ktorý je skutočne 

MONUMENTÁLNY. 

Peter: A nemôžeme zatiaľ presne vedieť, z čoho tento nový krok pozostáva? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, súčasťou dohody ohľadom toho je, že sa to bude odvíjať 

cez každého, chápeš? Pretože dôležitým faktorom je teraz individuálne prispenie, 

Peter. A ty vieš, aké je to dôležité. A je to ohromne krásna vec, Peter, že to má 

teraz taký charakter. A to je všetko, čo potrebujete nateraz vedieť. 
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