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Dne 1. září 1993 jsem byl Pánem Ježíšem Kristem požádán, abych sdílel s těmi, kdo
čtou, přijímají a praktikují Jeho/Její Nové zjevení kvůli principu, následující důležité
informace:
 
„Je čas, aby některá tajemství o vaší přirozenosti, vašem původu a umístění – ve
vztahu k Nové Absolutní  přirozenosti Pána Ježíše Krista –  vešla  do popředí  vaší
vědomé uvědomělosti.“
 
„Jak však víte, situace negativního stavu se nedávno změnila.  Tuto změnu přinesl
především přenos  Nového  zjevení, které  bylo  dáno  k dispozici  všem  všude  a
kdykoliv  v  jsoucnu  a  bytí,  v pseudojsoucnu a pseudobytí a  na  planetě  Nula.  Za
druhé: Dostupnost Nového  zjevení  ustanovila  na  planetě  Nula  a  ve  veškeré říši
negativního  stavu velmi  zvláštní  rozpoložení,  které  umožňuje  Pánu  Ježíši  Kristu
nejen  uvést  veškerý  pozitivní  stav  do nanejvýš  těsné  blízkosti  ke stavu
negativnímu, ale ho úplně obklíčit a uzavřít.“
 
„Jak víte, do nynějška bylo tajemství vaší přirozenosti a vašeho původu, jakož i vaší
pozice a funkce na planetě Nula, pečlivě ukryto jak před vámi osobně, tak i před
kýmkoli jiným. Důvodem tohoto zatajení byl fakt, že kdyby agenti negativního stavu
a všichni poskoci pseudotvůrců, jakož i pseudotvůrci sami, znali, kým jste a co je
vaším zvláštním posláním na planetě Nula, mohli by využít tyto znalosti a mohli by
vám zabránit ve splnění vašeho poslání. Ale nejen to, kvůli schopnostem, které měli
až donedávna, mohli by být úspěšní v tom, že by vás odstranili z povrchu planety
Nula,  a  takto  nulifikovali  účinnost  působení  pozitivního  stavu,  které  se  do
posledního detailu odehrává skrze vaše činnosti.“
 
„Negativnost,  kterou  vy  všichni  zakoušíte  ve  svých  dennodenních  životech,  a
zřejmé  těžkosti,  kterým  jste  někteří  z vás  vystaveni, nejsou  již  výsledkem
útoků negativního stavu proti vám osobně. V případě obecně prožívané negativity,
kterou si všichni uvědomujete a která velmi často nepříjemně ovlivňuje váš život, je
tato  výsledkem globální  negativní,  zlé  a  nesprávné  atmosféry,  která  obklopuje
planetu  Nula  a  která  je  neustále  stále  intenzivněji  a  stále  více  kondenzovaně
vyzařována  ke  všem  a  všemu  náhodným  způsobem. Takže  to  není  speciálním
osobním útokem, který je nasměrován na jednotlivého agenta pozitivního stavu, ale
je  to výsledkem  umístění  ve středu  negativního  stavu. Jak  víte, kondenzace
negativního  stavu je  v procesu  dosažení  své  nejzazší  míry. V případě  zřejmých
obtíží,  které  někteří  z vás  stále  zakoušíte  a  z času  na  čas  budete  prožívat  i
v budoucnu, je tato situace buď na základě souhlasu (něco důležitého se má poznat
či projevit), či proto, že někteří s vás se ještě nezbavili všech nánosů negativního
stavu  ve  svých  životech  (ve  svém  myšlení,  chtění,  cítění,  ve  svých  emocích,
postojích,  vztazích,  zvycích,  návycích atd.).  V tomto ohledu je  to pro ty z vás,  u
kterých  pokračuje  prožívání  těchto  zřejmých  obtíží,  záležitostí  vaší  osobní
odpovědnosti,  abyste  vyhledali  ve  svých  nitrech,  která  situace  platí  pro  vás
samotné, a následně učinili  náležité korekce či viděli situaci v řádné perspektivě,
přijímajíce plně nutnost těchto zjevných obtíží.  V tomto posledním případě slouží
tyto  zjevné  potíže  nejen  nějakému  důležitému  účelu,  ale  též  fungují  jako
bezpečnostní  anebo  ochranné  prostředky  proti  něčemu  z duchovního  hlediska



daleko zničujícímu, jež – kdyby se ve vašem životě stalo – by vás mohlo uvrhnout
do otroctví negativního stavu.“
 
„Za  třetí:  Jak  si  pamatujete  z jednoho  z posledních  doplnění  (ze  dne  25.  srpna
1993), dosáhl negativní stav bodu či roviny, za nimiž je možné jedině jedno: Úplné a
plné  vítězství negativního  stavu na  planetě  Nula  beze  stop  něčeho  pozitivního.
Takže v tomto bodě je každý v negativním stavu soustředěn na to, aby se přivodilo
závěrečné  „vítězství“ negativního  stavu na  planetě  Nula  a  ustanovila  se
bezkonkurenční  vláda pseudotvůrců. Za  těchto  okolností  a  kvůli  skutečnosti,  že
všichni  agenti  pozitivního  stavu  a ti,  kdo  jsou  integrálně  spojeni  s Novým
zjevením, budou uzavřeni  a  obaleni  ve  zvláštní  ochranné  sféře pod  zvláštním
osobním dohledem samotného Pána Ježíše Krista a prostředky a skrze prostředky
Jeho/Jejího Nového  zjevení a  Jeho/Jejího  veškerého  pozitivního  stavu,  nemají
agenti  negativního  stavu,  pseudotvůrci  a  jejich  kohorta  již  déle  jakýkoli  přístup
k jakékoli informaci, která přichází přímo od Pána Ježíše Krista skrze Nové zjevení a
jeho doplnění. Takže co je vám v tomto či jiném ohledu zjeveno, není jim přístupné.
Z toho důvodu se již nemohou vměšovat do vaší pozice, situace a mise.“
 
„Takže za těchto podmínek je bezpečné vám sdělit některé aspekty tajemství vašeho
původu,  vaší  přirozenosti,  situace,  pozice a toho,  jak se to vše vztahuje  k Nové
přirozenosti Pána Ježíše Krista.  Nicméně to není  jediný,  byť je  to velmi  důležitý
důvod, proč se vám to nyní zjevuje. Hlavní důvod má vztah k tomu, co vám bylo
sděleno v poslední zprávě (ze dne 28. srpna). Jak si vzpomínáte, bylo v této zprávě
ukázáno, že každý z vás potřebuje být umístěn do určité pozice a pověřen jistou rolí,
což umožní, aby se vítězství negativního stavu stalo dočasnou skutečností, ale také,
a  to  je  nejdůležitější, aby  vás  to  mohlo  připravit  na  váš  přechod  na  domácí
základnu (v  případě agentů  pozitivního  stavu), či  na  vaši  nově  určenou  domácí
základnu (v  případě agentů negativního stavu a vlastních lidských tvorů, kteří  pod
znamením a prostřednictvím Nového zjevení konvertovali do pozitivního stavu), což
by vás učinilo bezpečnými, dokud jste stále na planetě Nula; a což by vám umožnilo
završit způsobem nejúčinnějším a nejúspěšnějším vaše vlastní poslání a pověření.
Jak si pamatujete, je vaše poslání a pověření v tomto ohledu v závěrečné fázi či, aby
se opakovala slova užitá v poselství ze dne 1. a 2. července 1993, je ve fázi svého
posledního příspěvku.“
 
„Nyní  přichází  na řadu záležitost  vašeho původu, vaší  přirozenosti.  Jste prosím,
předem upozorněni na to, že to, co následuje, se vztahuje jen a pouze na ty, kdo
čtou,  přijímají  a  praktikují Nové zjevení bezpodmínečně a kvůli  principu a  kdo je
učinili  nebo učiní  (ti,  kdo k němu přijdou v blízké budoucnosti  čili  v době svého
pobytu  na planetě  Nula,  či  ti,  kdo tak z nějakých důvodů doposud neučinili,  ale
nakonec tak učiní) číslem jedna na žebříčku priorit vlastních životů.“
 
„Jak si pamatujete z poselství ze dne 1. a 2. července 1993, byly zde uvedeny kromě
mnoha jiných důležité dva body. Někteří z vás pravděpodobně nezaznamenali tyto
dva body. Mohou být shrnuty následujícím způsobem:“
 
„1. Jako agenti pozitivního stavu máte skrze Nové zjevení uvědomění a výsadu si
být  vědomi  odlišnosti  od  kohokoli  jiného  na  planetě  Nula  přímým  nadělením
od Pána Ježíše Krista.“
 
„Tento výrok znamená, že mnoho z vás si je často vědomo podivného pocitu, který
vám sděloval, že se jaksi nehodíte k nikomu a k ničemu na této planetě. Je to pro



vás cizí  území a vy  se  cítíte  jako cizinec mezi  množstvím lidských  tvorů a agentů
negativního stavu. Ať je vám všem, kdo patříte do této kategorie, nyní známo, že je
to pravdivá skutečnost. Nejste ani lidskými tvory. Ani nepatříte na tuto planetu. Ve
skutečnosti  jste cizinci,  kteří  načas přijali  přechodnou povinnost  či  roli  od Pána
Ježíše Krista, aby pro Něj/Ni konali nějakou důležitou práci. Povaha té práce bude
zjevena za okamžik.“
 
„2. Dělá se rozdíl mezi agenty pozitivního stavu obecně a těmi z vás, kteří v čistotě
svých srdcí  jsou asistenty  a  pomahači pozitivního stavu prostřednictvím a  skrze
spojení s Novým zjevením za účelem toho, abyste byli samými sebou ve své pravé
přirozenosti, to jest, abyste se vrátili ke své pravé přirozenosti.“
 
„Jak  vidíte,  užívají  se  zde zjevně odlišné  kategorie: Jedna se vztahuje  na agenty
pozitivního  stavu samotné;  druhá  zvlášť  na asistenty a  pomocníky  pozitivního
stavu prostřednictvím  a  skrze  spojení  s Novým  zjevením. Taktéž  je  tu  definován
účel: Být sám sebou ve své vlastní přirozenosti. Před tím, než se můžete stát sebou
samými, a tedy před tím, než se budete moci navrátit  ke své pravé přirozenosti,
musíte samozřejmě vědět, jaká tato přirozenost je a z čeho sestává.“
 
„Co  si  zde  musíte  uvědomit,  je  to,  že  zatímco  ti  z vás,  kdo  jsou  asistenty  a
pomocníky  pozitivního  stavu  skrze  a  prostřednictvím Nového  zjevení, jsou  dle
definice těchto pojmů také agenty pozitivního stavu, ne všichni agenti pozitivního
stavu – ve skutečnosti ne většina z nich – jsou asistenty a pomocníky pozitivního
stavu těmito prostředky. Jejich poslání, funkce, pozice a role, a co všechno nemají,
jsou zcela  jiné. Jak  z tohoto  vidíte,  je  vaše  pozice  a  role  velmi  zvláštní,
specializovaná a jedinečná. Krátce: Je velmi odlišná.“
 
„Vezmete-li nyní v úvahu ohromný, a pro vaši mysl nepředstavitelný, význam, jaký
má Nové zjevení pro veškeré Stvoření  a  jeho multivesmír  a pro zónu vymístění  a
planetu Nula, a že je hlavním nástrojem eliminace negativního stavu a Posledního
soudu  tohoto  časového  cyklu, a  vezme-li  se  do  úvahy  fakt stále  velkolepější
role, kterou  ve  všem  tom  hraje Nová  přirozenost Pána  Ježíše  Krista, bylo  nutné
zaangažovat  dobrovolníky  v pozitivním  stavu  ze všech úrovní,  stupňů,  okruhů  a
dimenzí Stvoření.“
 
„Takže ti z vás, kdo spadají do výše uvedené kategorie – asistentů a pomocníků,
přicházejí či pocházejí z těchto rozmanitých úrovní Stvoření. Avšak tajemství tímto
nekončí. Pouze zde začíná. Především se obraťme na některé záležitosti Stvoření
obecně a vašeho Stvoření zvláště. Tento faktor má dva aspekty: Jedním je to, že
vaše přirozenost byla stvořena dle obrazu a podoby té úrovně Stvoření, ve které jste
byli  umístěni  a  z níž  jste  se  inkarnovali  na  planetu  Nula.  Z tohoto  plyne,  že jste
pravými  reprezentanty  této  úrovně  a  že  jste  integrálně  spojeni  s touto
úrovní (doposud bez jakéhokoli  vědomého uvědomění  na vaší  straně)  a že,  a  to
je nejdůležitější, každý jednotlivý člen této úrovně je s vámi spojen a k vám připojen
a plně a úplně se spoluúčastí  na všem, co probíhá na planetě Nula a obecně v
negativním stavu.“
 
„Druhým aspektem je to, že vy všichni této kategorie, bez ohledu na fázi stvoření, ve
které  jste  byli  stvořeni,  pocházíte  z téže  ideje Pána  Ježíše  Krista,  vztahující  se
zvláštně a jednotlivě k Jeho/Její budoucí Nové přirozenosti. Budeme o tom hovořit
za chvíli.“
 



„Nicméně je tu ještě jedno tajemství, vztahující se ke stvoření Stvoření, které bylo
doposud skryto. Čeho si máte být nyní vědomi, je to, že před tím, než Bůh Nejvyšší
(Pán Ježíš Kristus) uvedl do pohybu proces stvoření samého stvoření s jeho všemi
multivesmíry, stvořil  ze  Sebe  Sama  zvláštní  druh  entit,  které  Mu/Jí  asistovali
v průběhu Jeho/Jejích následných tvůrčích počinů, kdy se proces stvoření uvedl do
pohybu. A v té  době (ve skutečnosti  v tom bez prostoru a  v tom bez času)  byla
stvořena  jedna  z těchto  entit  z velmi  zvláštní  ideje,  která  se  přímo  vztahovala
k budoucí Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. Z tohoto tajemství jasně vidíte, že
před tím,  než bylo  stvořeno Stvoření  (nebo když  byl  uveden do pohybu proces
stvoření), Stvořitel již tehdy naplánoval  budoucí  kroky,  aby  se  uskutečnily  tehdy,
když  každý  a  jednotlivý  aspekt  stvoření  dozraje. Avšak  daleko  důležitější  je  to,
že před tím, než bylo stvořeno stvoření,Stvořitel již myslel na potřebu Své vlastní
Nové přirozenosti a dle toho podnikl kroky, aby se tato potřeba naplnila na všech
úrovních, krocích a dimenzích ve Stvoření.“
 
„Nechť je vám všem, kdo jste spojeni s Novým zjevením a patříte do výše zmíněné
kategorie známo, že zmíněná jedna entita, která byla stvořena z ideje Budoucí nové
přirozenosti Pána Ježíše Krista před tím, než se proces stvoření dal do pohybu, byla
stvořena  se  zvláštním  úmyslem  –  aby  se  inkarnovala  na  planetu  Nula  za
účelem přenosu Nového zjevení a za účelem reprezentování těchto entit, které byly
zároveň s ní stvořeny v této fázi před-stvoření. To je pro tebe velkým překvapením,
Petře,  a velmi,  velmi,  velmi se zdráháš přijmout takovou představu. Ale,  prosím,
přemýšlej chvíli a uvidíš, že potřeba takové reprezentace je logická. Někdo musel
reprezentovat toto zvláštní období veškeré činnosti Pána Ježíše Krista. Je tu i jiný
důvod, proč bylo třeba této inkarnace z této úrovně. Ale tato potřeba se vztahuje
k Absolutnímu účelu Pána Ježíše Krista a ten by vám nyní byl zcela nesrozumitelný.
Stane se vám zřejmým, až se navrátíte domů na tu úroveň, kde jste byli stvořeni.“
 
„Takže  tu  máme  následující:  Jedna  osoba  se  inkarnovala  z této  úrovně  před-
stvoření.  Byla  jí,  kromě  jiných  věcí,  přidělena role  zprostředkovatele  přenosu
Nového zjevení. Kdyby byl za tím účelem pověřen někdo jiný – z nějaké jiné fáze
procesu  stvoření  Stvoření,  byly  by  entity,  které  byly  stvořeny  před  tím,  než  se
proces stvoření  Stvoření  dal  do pohybu,  vyloučeny z přímého poučení  o povaze
negativního stavu a o tom, proč bylo dovoleno, aby se aktivoval. Rozumějte, prosím,
tomu,  že každé  poučení  má  své  vlastní  úrovně  a  stupně. Cokoli  je  uvedeno  do
universality  všeho,  je  zde  uvedeno  skrze  reprezentanty  každé  zvláštní  úrovně
Stvoření. Členové každé této zvláštní úrovně se – kvůli diskrétní struktuře Stvoření
v té době - mohli z toho všeho poučit a účastnit se toho jen prostřednictvím svých
vlastních reprezentantů. Takže kdykoli by chtěli vejít do universality všeho, museli
by  vyhledat  prostředky,  jimiž a  skrze  něž  by  tam mohli  vstoupit.  Jediné,  jak  to
mohou v tomto ohledu učinit, je prostřednictvím a skrze své zástupce na planetě
Nula anebo v jiných oblastech zóny vymístění. Takto se tedy uskutečňuje poučení o
tomto všem.“
 
„Následně po stvoření výše zmíněných entit, v průběhu prvního kola Stvoření, kdy
bylo v procesu stvoření své duchovní dimenze, byly v každém bodě tohoto procesu
– ale před tím, než byl zaveden čas a prostor – stvořeny určité entity, které určily
rysy každému jednotlivému stupni  této dimenze.  V každém bodě tohoto stvoření
byly stvořeny jedna či dvě či mnohé entity ze zvláštní ideje Nové přirozenosti Pána
Ježíše Krista. Z těchto entit byly některé stvořeny kvůli budoucímu účelu inkarnace
na planetu Nula, kde by se pak spojily s Novým zjevením. Mezi vámi jsou čtyři lidé,
kteří pocházejí z tohoto prvního kola Stvoření. Zvláštností jejich stvoření bylo to, že



idea  užitá Pánem  Ježíšem  Kristem za  tím  účelem  byla  filtrována  skrze  entitu
stvořenou před tím, než proces stvoření byl uveden do pohybu. Takže ve smyslu,
který je nepochopitelný pro vaši lidskou mysl,  stvořil Pán Ježíš Kristus tyto čtyři
entity skrze tuto a s pomocí té, která se stala zprostředkovatelem přenosu Nového
zjevení.“
 
„Je  vám  třeba  v tomto  ohledu  pochopit  následující  tajemství:  Někteří  z vás  byli
stvořeni v průběhu nejrůznějších kol stvoření, aby se stali reprezentanty a nositeli
charakteru,  povahy,  stavu,  procesu  a  dynamiky  každého  takového  kola.  Toto
zvláštní  stvoření  nastalo  před  Prvním  příchodem Pána  Ježíše  Krista.  V tomto
případě byli ti z vás, kteří jsou nyní na planetě Nula a jsou vtěleni z tohoto údobí,
stvořeni ze samé ideje Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. Takže v podstatě – již
samou  touto  ideou  –  vyvěrá  vaše  přirozenost  z Nové  přirozenosti Pána  Ježíše
Krista.  V procesu  čtení,  přijímání  a  praktikování Nového  zjevení vaše  pravá
přirozenost následně vykrystalizovala a Nové zjevení spustilo projevení se této ideje
tak, aby se tato idea stala pravou realitou v každém z vás. Jinými slovy: Stali jste se
nebo  se  stáváte  svou  vlastní  pravou  přirozeností,  která  vyvěrá  přímo  z Nové
přirozenosti Pána Ježíše Krista.“
 
„Takže kdyby nikdo na planetě Nula tuto úroveň před-stvoření nereprezentoval, byla
by  tato  úroveň  ochuzena  o  toto  rozhodné  a  životně  závažné  poučení.  V tomto
případě by členové této úrovně byli neschopni učinit konečné rozhodnutí ohledně
zbavení se té ideje,  která jim říká,  že mají  právo odmítnout svého Stvořitele jako
jediný Zdroj životů svých a kohokoli a čehokoli jiného. Kdyby se to stalo, nemohl by
se  negativní  stav  eliminovat,  neboť  tato  idea  by  se  musela  někam  vyhazovat.
Logikou této situace by zóna vymístění musela zůstat do nekonečna a nikdo zde či
onde a kdykoli by nemohl být spasen. Takže tu je nutnost toho, aby se jeden člen
této  úrovně  stal jejich  zástupcem  ve  všech  těchto  událostech a  aby
byl zprostředkovatelem  Nového  zjevení. Zprostředkovatelem  přenosu Nového
zjevení musí být někdo, kdo je představitelem všezahrnujícího rozpoložení Stvoření.
Členové této úrovně před-stvoření jsou všezahrnujícím faktorem Stvoření.“
 
„Následně k tomuto kroku byli stvořeni z téže ideje Nové přirozenosti Pána Ježíše
Krista –  s pomocí  a  využitím  všech  těch,  kdo  byli  stvořeni  za  tím  účelem
v předcházejících  krocích  stvoření  –  všichni  ostatní  asistenti  a  pomocníci
pozitivního stavu skrze a prostřednictvím Nového zjevení. To je jedním z důvodů,
Petře, proč je v některých knihách Nového zjevení a jakož i v „Novém zjevení Pána
Ježíše Krista“ samotném někdy naznačeno, že všichni od Nového zjevení nebo ti,
kdo jsou asistenty a pomocníky pozitivního stavu skrze a prostřednictvím Pravdy
Nového  zjevení, jsou  tvými  dětmi.  V tomto  zvláštním  smyslu  jsou.  Jste  všichni
integrálně  spojeni  z prostého  důvodu,  že  jste  byli  stvořeni  buď  z ideje  Nové
přirozenosti Pána  Ježíše  Krista přímo Pánem  Ježíšem  Kristem (v  každém  kole
stvoření), nebo později z té části Přirozenosti Pána Ježíše Krista, která byla zkřížena
a spojena fúzí s lidským tělem Ježíše Krista.“
 
„Jak víte, poslední osoba zrozená z tohoto procesu – procesu vývoje a neustálého
věčného ustanovování Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista – se narodila tehdy, kdy
tento  proces  byl  úspěšně  završen.  To  bylo  v době  Vánoc  roku  l987.  Jak  si
pamatujete, po této době, pár měsíců později (dne 1. července l988), nebylo nikomu
z pozitivního stavu, z žádné jeho úrovně, dovoleno narodit se na planetě Nula.“
 



„Na  druhé  straně  byli  někteří  z vás  stvořeni  v průběhu  procesu  rozvoje  Nové
přirozenosti Pána Ježíše Krista – po Prvním příchodu Pána Ježíše Krista a poté, co
se Sám/Sama sjednotil znovu se Svým Otcem, to jest se svou Absolutní esencí a
Substancí.  V tomto  případě  jste  byli  stvořeni  z té  části Pána  Ježíše  Krista,
která již byla  součástí Nové  přirozenosti. Co  zde  musíte  pochopit,  je  fakt,  že
Přirozenost Stvořitele od Něho/Ní vyžaduje, aby vždy tvořil/tvořila z něčeho nového
v Něm/Ní,  co  právě  dozrálo.  Takže  někteří  z vás  byli  stvořeni  během  tohoto
rozhodujícího a významného procesu z tohoto procesu samotného a pak, později,
byli  vysláni  na  planetu  Nula,  aby  reprezentovali  tento  aspekt  stvoření  a  jeho
společenstva, která vycházejí z každých a všech částí (můžeme-li to tak říci) Nové
přirozenosti Pána Ježíše Krista. Bez ohledu na to, ve kterém období vývoje Nové
přirozenosti Pána  Ježíše  Krista jste  byli  stvořeni,  či  před  tím,  z ideje  této  Nové
přirozenosti,  vy  všichni  pocházíte  přímo  z Pána  Ježíše  Krista a  speciálně  a
jednotlivě z Jeho/Její Nové přirozenosti. V každém případě byla či je a bude vaše
pravá přirozenost vyvolána v těch, kdo se k vám připojí později, prostředky Nového
zjevení Pána Ježíše Krista a skrze ně.“
 
„Při  pohledu na vaši  přirozenost  a  pozici  z této perspektivy můžete vidět,  jak je
důležité  pro  všechny  z vás,  kdo  patříte  do  této  kategorie,  abyste  rozpoznali
skutečnost svého původu a poslání, což má přímý vztah k vašemu původu v Nové
přirozenosti Pána  Ježíše  Krista a  z této  přirozenosti.  Avšak  struktura  vaší
přirozenosti je daleko složitější, než jak se naznačuje výše. V procesu stvoření vaší
přirozenosti bud přímo z ideje Pána Ježíše Krista o Jeho/Její Nové přirozenosti (u
těch,  kdo  byli  stvořeni  před  prvním  příchodem),  nebo  přímo  z Jeho/Její  Nové
přirozenosti (či z její části před úplným završením procesu křížení – jak se zjevuje
v Novém zjevení) bylo do ní včleněno několik rozlišitelně odlišných aspektů. Takže
tato  idea  či  tato  dávka  Nové  přirozenosti  v sobě  zahrnuje složitý  kód, který
obsahuje kopii  pro váš život,  vaši  činnost  a  vaše poslání  v negativním stavu na
planetě  Nula,  jakož i  pro uvedení  pojmu Nové přirozenosti  Pána Ježíše Krista a
Jeho/Jejího Nového zjevení do světa lidských tvorů a, zároveň, pro objevení vaší
vlastní nové přirozenosti se všemi důsledky a výsledky tohoto objevu.“
 
„Je tu i jiný bod tohoto tajemství ohledně vaší přirozenosti a toho, jaký má vztah
k Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. V procesu vašeho stvoření, bez ohledu na
to, v jakém kole stvoření či před-stvoření jste byli stvořeni, jste všichni souhlasili
s tím, že jakákoli idea či znalost ohledně pravého původu vaší pravé přirozenosti
bude zcela a úplně vyhlazena z vaší vědomé a nevědomé uvědomělosti až do chvíle,
dokud se nepřenese Nové zjevení a toto jeho, jakož i ostatní předcházející, doplnění.
Důvod pro toto utajení má vztah k tajemství o Bohu a Jeho/Její Přirozenosti, jak se
zjevuje a vysvětluje v Novém zjevení a jak se uvádí ve Zjevení Ježíše Krista skrze
apoštola Jana. Proto doposud či donedávna neměl nikdo z vás ani ponětí o tom,
kým jste a odkud pochází vaše pravá přirozenost.“
 
„V tomto ohledu je čas odpovědět na otázku, kterou někteří z vás mají, vztahující se
k výše  uvedenému  tajemství.  Podstata  této  otázky  se  může  zformulovat
následujícím způsobem: Jak je možné, abych byl příkladem pro každého, jestliže
mám co do činění s tak málo lidmi, nebo jsem-li ve svém životě spojen s omezeným
počtem lidí?“
 
„Navíc  vaše  pozice  na  planetě  Nula  –  vzhledem  k multidimenzionální  povaze,
struktuře a dynamice vaší přirozenosti, jak se odvozuje přímo z multidimenzionální
a  nekonečné  Povahy,  Struktury  a  Dynamiky  Absolutní  přirozenosti Pána  Ježíše



Krista – je taková, že není ohraničena jen na spojení s vaším vlastním rozměrem či
světem či  společenstvem, ze  kterého pocházíte  a z něhož jste  se inkarnovali  na
planetu Nula.  Co musíte nyní  pochopit,  je to,  že v procesu stvoření  byly do vaší
přirozenosti připojeny nejrůznější odlišné součásti. Ty se vztahují k mnohoúrovňové
a  multidimenzionální  struktuře  Stvoření.  Skrze  tuto  jedinečnou  strukturu  jste
spojeni  se  všemi ostatními  úrovněmi  Stvoření,  jakož i  se  vším ostatním,  včetně
universality všeho, za účelem přenášení, zpříkladnění a zobrazení rozličných světů a
života v negativním stavu obecně a vytvoření mostů k nim a k němu.“
 
„Z výše uvedeného tajemství je zřejmé, že jste spojeni s mnoha úrovněmi reality a
pseudoreality.  Proč  si  myslíte,  že  vaše  přirozenost  byla  stvořena  taková,  jak  se
popisuje  výše? Byla  stvořena  přesně  za  tím  účelem,  abyste  se  spojili  se  všemi
úrovněmi Stvoření a zóny vymístění, abyste tak byli schopni přenášet všem jejich
příslušným  obyvatelům  vše,  co  proběhlo  a  bude  probíhat  v negativním  stavu
obecně, na planetě Nula a ve vašem osobním životě zvlášť.“
 
„Jak  vidíte,  je  tato  otázka  položena  z úplně  nesprávné  pozice. Vychází
z naprosto zevní  části samotné vnější  lidské  mysli. Tato  mysl vnímá jen  ty  věci  a
vztahy,  které  jsou  zas  a jen  rozlišitelné senzorickými  vstupy této,  vnější  mysli
v tomto  vnějším  světě (ve  skutečnosti  v pseudosvětě).  Je  čas  napravit  toto
nesprávné pojímání.“
 
„Aby  se  vám  připomnělo,  zopakujme  si,  co  bylo  o  této  situaci  zjeveno
v knihách Nového zjevení (ti, co položili tuto otázku, zřejmě zapomněli na to, co bylo
řečeno o této věci v Novém zjevení). Znovu si uvědomte fakt, že vaší Nejniternější
duchovní  myslí jste  přímo  napojeni  na duchovní  dimenzi Stvoření. Rozličnými
úrovněmi, stupni a zvláštními částmi vaší duchovní mysli jste napojeni na rozličné
úrovně  této  dimenze.  Pochopte,  prosím,  tajemství  struktury  své duchovní
mysli, vztahující  se  ke  struktuře duchovní  dimenze. Vaše duchovní  mysl odráží
veškerou strukturu duchovní dimenze. Takže skrze každou částečnou komponentu
vaší duchovní  mysli jste  napojeni  s každou  částečnou  komponentou duchovní
dimenze, tyto  součásti  vaší  mysli  jsou  v dokonalé duchovní
souvztažnosti s komponentami duchovní dimenze a se všemi jejich odpovídajícími
obyvateli.“
 
„Svou vnitřní  myslí a  jejími  početnými  různými  součástmi  jste  spojeni
s intermediálním světem a jeho všemi úrovněmi přesně stejným způsobem, jak se
popisuje výše. Svou pravou vnější myslí a všemi jejími součástmi (její nevědomou
částí) jste spojeni s fyzickou dimenzí Stvoření a všech jeho obyvatel. Svou lidskou
pseudomyslí  a  jejími  rozličnými  úrovněmi,  stupni  a  součástmi  (které  jsou
uspořádány stejně jako pravá mysl) jste spojeni s nejrůznějšími úrovněmi, stupni a
dimenzemi zóny  vymístění a  se  všemi  jejich  odpovídajícími  obyvateli. A konečně
konglomerátem toho všeho výše uvedeného jste spojeni s universalitou všeho, kde
vše, co zakoušíte, ať je to cokoli, je umístěno pro věčné poučení všech, kdo vstoupí
do  svého  jsoucna  a  bytí  v budoucnu,  jakož  i  všem  ostatním  v minulosti  a
přítomnosti.“
 
„Ale vraťme se zpátky k vaší přirozenosti, misi a pozici. Ze všeho shora řečeného je
zřejmé, jak je důležitý váš život na planetě Nula. V tomto ohledu máte rozumět tomu,
že hodnota vašeho života na planetě Nula není určena vnější lidskou pozicí, kterou
zaujímáte  či  ve  které  jste  ve  společenském žebříčku,  jak  se  to  pojímá  a  vnímá
v typicky lidském ohodnocení vaší ceny (jinými slovy: Dle vaší pozice společenské,



finanční a v zaměstnání atd.). Z pozice pozitivního stavu a zvláště z pohledu Pána
Ježíše Krista nehraje roli,  zdali jste ředitelem významné obchodní společnosti (či
dokonce prezident země) či prostý šofér autobusu, čistič bazénů či vrátný nebo
chudý  bezdomovec  či  penzista. Toto  se  nepočítá. Všechny  tyto pozice  jsou
rovnocenné pro podávání příkladu a projevování všeho s nimi spojeného tak, jak se
popisuje výše. Žádná z nich není upřednostňována.“
 
„Proces  tohoto  poučení  není  procesem  vnějšího  ukazování  a  zobrazování  pro
zevnější pozorování toho, kdo je poučován. Takové poučení by nemělo žádný trvalý
a zkušenostní  účinek.  Vše  toto  se  poznává splynutím a  skrze  splynutí  s vámi  a
vašimi zkušenostmi. Jinými slovy případný učedník přijímá na okamžik času a ne-
času vaši identitu a způsob zakoušení a tímto faktorem se přímo zúčastní ve všem,
co se s vámi stalo, jakoby to byl učedník sám, kdo to prožívá. Takto nastává pravé a
trvalé poučení.“
 
„Jak bylo předtím několikrát uvedeno, vaší hlavní rolí je být překladateli či mosty ke
všem,  kdo  jsou  s vámi  spojeni  ve  všech  světech  a pseudosvětech –  v obou
směrech, aby se jim umožnilo skrze zvláštní pozici, kterou zaujímáte, zúčastnit se
událostí na planetě Nula, v negativním stavu obecně a ve stavu pozitivním. A, to je
ze všeho nejdůležitější, abyste se stali ohniskem či bodem, jímž se síly pozitivního
stavu Pána Ježíše Krista dostanou právě na místo ve středu negativního stavu, aby
se přivodilo vše, co má vztah k osudu negativního stavu, jakož i k budoucímu osudu
veškerého Stvoření a života budoucího pozitivního stavu (jak se popisuje v kapitole
osmnácté „Nového zjevení Pána Ježíše Krista“).“
 
„Při  hodnocení  původu  své  přirozenosti  a  toho,  v jakém  kole  stvoření  či  před-
stvoření jste byli stvořeni, je důležité, abyste se za jakoukoli cenu vyhýbali všem
negativním  emocím,  kterým  by  mohli  někteří  z vás  podléhat.  Bez  ohledu  na  to,
v jakém  bodě  jste  byli  stvořeni,  pamatujte  na  to,  prosím,  že pocházíte  z téže
samé ideje Pána  Ježíše  Krista (v  její  nekonečné  obměně),  která  se  vztahuje
k Jeho/Její  Nové  přirozenosti,  k aktivování  negativního  stavu,  jeho  eliminaci  a
ustanovení nového života pozitivního stavu poté, co již negativního stavu nebude.
Takže jakékoli  přednostní  zacházení s někým z vás není možné ani  myslitelné.  A
jestliže  by  někdo  z vás  prožíval,  byť  vzdáleně,  pocity  závisti  či  žárlivosti  nebo
komplexu nadřazenosti či méněcennosti, povýšenosti a vlastní moci či pocity toho,
že je nejdůležitější, hodnotnější či zaslouženější či více jedinečný – a naopak – jako
kdokoli  jiný  z vás, pak  jste  stále  ve  spárech  a  pod  nátlakem  negativního
stavu. V tomto případě se vám radí, abyste přišli k Pánu Ježíši Kristu a vyznali své
protivné pocity v tom či onom ohledu a požádali o pomoc, abyste se jich nastálo a
trvale zbavili. Je čas, abyste se zbavili takovýchto pocitů, které se týkají buď vaší
vlastní  přirozenosti  či  čehokoli  jiného v tomto ohledu (obzvláště vaší  sexuality  a
toho, jak na ni nahlížíte a jak ji praktikujete ve vlastním životě).“
 
„Shora uvedený výrok samozřejmě neznamená, že někteří z vás, když to srovnáme,
nemají větší míru odpovědnosti a zátěže na svých ramenou jako ostatní. Ale váš
osobní  stupeň  zodpovědnosti  v tomto,  jakož  i  jakémkoli  jiném  ohledu,  je  pro
pozitivní  stav a pro Pána Ježíše Krista stejně důležitý,  jako je  u kohokoli  jiného.
Několik  z vás,  zvláště  ty,  Petře,  tím,  že  jsi  zprostředkovatelem  přenosu Nového
zjevení a jeho všech doplnění novými údaji, má větší míru odpovědnosti než někteří
jiní, a obzvláště ty, Petře, pociťuješ tíhu na svých ramenou v takové míře, jako nikdo
jiný z vás. To je pochopitelné, vezme-li  se v úvahu faktor významu toho, když se
vykládá lidem o těchto věcech ve jménu Pána Ježíše Krista. Ale míra odpovědnosti



a břemeno na vašich ramenou, které všichni nesete, bez ohledu na tom, jak jsou
velké či malé, jsou stejně významné a potřebné jako u jiných.“
 
„A s touto záležitostí je spjata věc vaší obecné odpovědnosti a zodpovědnosti. Jak
si vzpomínáte, na tuto záležitost se narazilo v poselství ze dne 28. července 1993. Je
na  řadě  určité  zpracování  těchto  dvou  pojmů  a  toho,  jak  se  na  vás  vztahují
individuálně.“
 
„Při pohledu na zjevené tajemství o vaší přirozenosti, vašem původu a poslání lze
na pojem odpovědnosti a zodpovědnosti pohlížet v jiném světle. Ve vašem životě
jsou dvě striktně odlišná údobí, která se vztahují k těmto dvěma pojmům. Jedno se
vztahuje  na  váš  život  prve,  než  jste  se  dostali  do  přímého styku  s Novým
zjevením, druhé  údobí  je  po  vašem  přijetí Nového  zjevení jako  Slova Boha  Pána
Ježíše Krista a obzvláště po přečtení a přijetí dnešního poselství.“
 
„Jak víte, před poznáním Nového zjevení a v několika, ale ne všech ohledech před
tímto poselstvím jste  byli  pod vlivem nátlaků negativního stavu.  Za této  situace
vědomé  neznalosti  skutečné  Pravdy  spočívala  míra  vaší  odpovědnosti  a
zodpovědnosti ve faktoru toho, jak dobře jste nakládali s tím, co jste měli a znali v té
době,  a  v jakém  rozsahu  jste  si  osvojili  a  přivlastnili  to,  co  bylo  pod  nátlakem
negativního  stavu.  Pokud  jste  byli  s to  se vyhnout jakémukoli  ztotožnění  či
dosáhnout pouze minimálního ztotožnění s těmito nátlaky, nejste za ně odpovědni a
nemohou se vám přičíst. Nejsou vaše.  Náležejí  negativnímu stavu.  Takže kdokoli
souhlasil, že bude prostředkem tohoto nátlaku negativního stavu na vás, nese jako
osoba či nesou jako osoby v negativním stavu za to odpovědnost a zodpovědnost.
Jak víte,  tyto nátlaky vznikají  na rozličných úrovních  pekel a jsou pak následně
prudce uvrženy  proti vám buď přímo, či skrze některé agenty negativního stavu
nebo samotné lidi na planetě Nula. Tito tvorové, ať jsou v peklech či na planetě Nula
nebo v obojím, jsou za to odpovědni a zodpovědni.“
 
„Vy jste však byli zrovna v tomto období vybaveni jistou mírou intuice a zvláštním
smyslem,  což  vám ukazovalo, co  bylo  a  co  nebylo  tehdy  správně. Kvůli  tomuto
faktoru jste plně odpovědni a zodpovědni za to, jak dalece a v jakém rozsahu jste
naslouchali  hlasu  vlastní  intuice  a  tomuto  zvláštnímu  smyslu.  Pokud  jste  ho
následovali a naslouchali mu, vše probíhalo více či méně velmi dobře. V okamžiku,
kdy  jste  ho  přestali  poslouchat  či  následovat,  setkali  jste  se  se  všemi  druhy
problémů a překážek a byli jste pod neustálými útoky negativního stavu. Když se
pečlivě podíváte zpět na toto období svých životů, seznáte velmi jasně, že je tomu
tak. Avšak s novým poznáním svého původu, své přirozenosti a všeho, co vám bylo
jako výsada dáno se naučit z Nového zjevení, nastává v tomto ohledu posun. Tento
posun určuje  vaši  odpovědnost  a zodpovědnost  za  všechny vaše činy,  chování,
postoje a vše ostatní na všech úrovních vaší mysli bez výjimky a vyloučení.“
 
„Především jste odpovědni a zodpovědni za zjištění  –  samozřejmě s pomocí  Pána
Ježíše Krista – toho, co tyto nátlaky negativního stavu byly a stále by mohly být, a
za to, že se následně zcela a úplně od nich oddělíte, odstraníte je ze svého života a
nedovolíte  jim,  aby  vás  již  nakazily. To  lze  provést  pečlivým  prozkoumáním
vlastního života ve všech jeho aspektech a vašich postojů ke všemu a všem kolem
vás a ke zbytku jsoucna a bytí – ve světle Pravdy Nového zjevení a ve světle všech
jeho doplnění,  která jste obdrželi  od Pána Ježíše Krista přes Petra a v některých
případech přes Petra skrze Dana v New Yorku.“
 



„Za  druhé: Jste  od  nynějška  plně odpovědni a zodpovědni za  každé  jednotlivé
myšlenky,  pocity,  emoce,  poznání,  projevy  vůle,  ideje,  pojmy,  chování,  postoje,
vztahy a vše ostatní bez výjimky a vyloučení čehokoli, co ze sebe započnete anebo
založíte. A Nové  zjevení se  všemi  jeho  doplňky  vám  opět  dá klíč a postaví  vám
základ, na  kterém  lze  budovat  a  ustanovit  nejvhodnější  způsob  života  dle
principů Nového  zjevení. Kvůli  tomuto  činiteli  vás  tedy  v tomto  ohledu  již nic
neomlouvá.“
 
„A za třetí: Jste plně odpovědni  a zodpovědni za vše vztahující  se k vaší  misi  a
pozici na planetě Nula. Jste tedy plně odpovědni a zodpovědni za to, učiníte-li Nové
zjevení nejvyšší prioritou svého vlastního života. Opomenutí takto učinit naznačuje,
že jste selhali ve svém poslání. Budete shledáni odpovědnými a zodpovědnými za
toto selhání. Všem z vás, kteří se pohybovali cestou svého zvláštního života, dokud
nedosáhli bodu, kdy byli poctěni a bylo jim dovoleno číst všechna tato slova, jakož i
všechna  ostatní,  která  byla  před  tím  sdělena  od  okamžiku  přenosu Nového
zjevení do dneška, byly dány velmi mocné a schopné nástroje a prostředky, aby se
pokračovalo  takovým  způsobem  a  takovou  cestou,  s  jakými  jste  všichni
souhlasili. Nové zjevení je tím nástrojem a prostředkem. Neužíváte-li  je náležitě a
účinně,  jste  za  to odpovědni. Složíte  účty  z toho,  že  je  ve  svém osobním životě
nevyužíváte nanejvýš efektivně a náležitě.“
 
„Kvůli Pánu Ježíši Kristu, kvůli všem, kteří jsou s vámi spojeni, a pro ty, kdo jsou
ohniskem  a  mostem  překladu  na  všech  úrovních  jsoucna  a  bytí,  jakož  i
pseudojsoucna a pseudobytí, a kvůli vám samotným vezměte, prosím, zřetel na to,
co se  zjevilo  v tomto doplnění  i  ve  všech  předcházejících  a  v Novém zjevení,  a
postupujte  ve  svých  životech  s touto  novou  znalostí  o  sobě,  přijímajíce  ji,
ztotožňujíce se s ní a uskutečňujíce ji ve vašem dennodenním životě kvůli principu,
protože  konat  takto je  správné. Dělá-li  se  toto  a  postupuje-li  se  takto  ve vašich
životech,  splníte  vaše  poslání  a  všechny  požadavky  vaší  odpovědnosti  a
zodpovědnosti.“
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