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Dne  18.  srpna  1993  jsem  byl  požádán Pánem Ježíšem Kristem,  abych  sdílel  se
všemi,  kdo  jsou  spojeni  s Novým  zjevením  Pána  Ježíše  Krista,  následující
informace:
 
„Desátého  srpna  1993  se  na  tebe,  Petře,  obrátil  jeden  ze  čtenářů Nového
zjevení s následujícím dotazem: . . . Pán Ježíš Kristus si vzal po Svém oslavení a
vzkříšení  Své fyzické  tělo se  Sebou.  Kam  si  ho  vzal? Jak  se,  prosím  tě,  může
Kosmický nebeský velký člověk nekonečného multivesmíru stát fyzickým chlapíkem
?  Není to divné ?  Mně určitě. Pomysli na mnohé otázky, jaké přicházejí na mysl. Je
tedy  nyní  černochem  či  Číňanem? Kde  se  nachází  a  jaké  má fyzické  obydlí? 
Vzhledem k některým tajemstvím vztahujícím se  k této  záležitosti  by  bylo  dobré
odpovědět na tento dotaz tak, že by to mohlo prospět všem, kteří se zajímají o Nové
zjevení a zabývají se jím.“
 
„Tazatel především pominul veškerou podstatu tohoto procesu, který byl popsán
v kapitole druhé Nového zjevení. Před tím, než bylo fyzické tělo zahrnuto do celku
Přirozenosti Nejvyššího, bylo zbožštěno. Proces tohoto zbožštění vám není možné
pochopit  ani  uchopit  vaší  ohraničenou  myslí.  Tento  proces  se  odehrává
z Absolutního  stavu a Absolutními  prostředky dostupnými  jen Pánu  Ježíši
Kristu (tehdy Nejvyššímu). Z tohoto důvodu sám proces není pochopitelný nikomu
ve Stvoření, a ne jenom lidským tvorům.“
 
„Za  druhé:  V procesu  tohoto zbožštění byly  z genů a genetických
kódů tohoto těla odstraněny všechny  elementy  negativního  stavu. Navíc
byly navždy  odstraněny ze  všech  jeho  buněk  a  aspektů všechny  prvky
časoprostorového kontinua, ze kterých bylo toto tělo vybudováno. Provedení tohoto
procesu zabralo mnoho času z hlediska vašeho planetárního pojímání času, které
podléhá  zákonům  planety  Nula  a  zóny  vymístění.  Zároveň  však  byly
v tomto těle zachovány všechny specifické elementy tohoto těla v jejich pozitivním a
zkušenostním spoluoznačení (z hlediska prožívání všech zel a nepravd negativního
stavu),  což umožnilo Pánu Ježíši  Kristu se nanejvýš přímo a bezprostředně stýkat
s lidskými tvory a s negativním stavem obecně.“
 
„Za třetí:  Po tom, co tento proces byl završen, bylo toto tělo – nyní v očištěné a
zbožštěné  formě,  prosté  jakýchkoli  prostorových,  časových  a  smrtelných  prvků
– včleněno  do  celku Nejvyššího. A opětovně:  Tento  proces  včlenění  je  nemožné
pochopit  relativní  sentientní  myslí.  Čemu zde musíte  rozumět,  je  to,  že  všechny
elementy tohoto těla byly přijaty do celku Nejvyššího a v něm znovu rozděleny, čili
jinými  slovy:  Byly  zkříženy  se  vším ostatním stávajícím z Nejvyššího,  kterýmžto
procesem změnil Nejvyšší Svou Přirozenost v absolutním smyslu, stávaje se tak na
věky Pánem  Ježíšem  Kristem.  Vzhledem  k odstranění  všech  prostorových,
časových  a  smrtelných  aspektů  z  tohoto těla a  vzhledem  k jeho  úplnému
znovurozdělení ve zbytku povšechnosti Přirozenosti Nejvyššího a zkřížením s ním
nesídlí toto tělo jako oddělené jsoucno v žádném fyzickém čase a místě. Je kdekoli
a kdykoli tam, kde je Pán Ježíš Kristus; tedy dá se říci, že je kdekoli a kdykoli bez
jakéhokoli spoluoznačení prostoru a času. Takže, užije-li se nesprávné terminologie
tazatele,  je  toto tělo integrální  součástí Kosmického  nebeského  velkého  člověka
nekonečného multivesmíru a tento chlapík neznamená „fyzického člověka“, ale to,



že fyzický aspekt lidského těla byl  rozptýlen do celku Jeho/Její  Přirozenosti,  což
učinilo toto tělo v jeho nové kondici integrální součástí  Jeho/Její  nekonečnosti  a
nesmrtelnosti, podřízené Zákonům a Řádu této Absolutní přirozenosti a nebylo již
předmětem zákonů a řádu fyzického Vesmíru, zóny vymístění či planety Nula.“
 
„Genetické  rysy  lidského  těla, do  něhož  se Pán  Ježíš  Kristus vtělil
ve formě a přirozenosti Ježíše  Krista, teď  tedy  obsahují  všechny  elementy  a
genetický  kód  celého  lidstva  se  všemi  jeho  rasami,  etnickými  odlišnostmi  a
rasovými  nuancemi. Proto  se Pán  Ježíš  Kristus může  objevit  v jakékoliv formě,
barvě  pleti,  podobě a kondici každému kdekoliv  tak,  že  je  to  v souladu  s každou
zvláštní  situací,  vyhovující  potřebám  a jevové  formě toho,  s kým  On/Ona
komunikuje. Takže u Číňana se může jevit jako Číňan, u černocha jako černoch, u
ženy jako muž či žena, u muže jako žena či muž – jak je třeba a takovým způsobem,
jaký je třeba v každé zvláštní situaci.“
 
„S fyzickým tělem Pána Ježíše Krista, do něhož se vtělil a v němž působil během
Svého poslání na planetě Nula, je ale spojeno velké tajemství. Vztahuje se k faktu,
že  se  On/Ona  vtělil  v židovském  národě, tj.  byl fyzicky  Židem. Jsou  velmi  dobré
důvody pro  to,  že  je  tomu tak.  Jak  víte,  pro  zbytek  lidstva je  záhadou židovský
národ a role, jakou pro lidstvo v průběhu jeho dlouhé historie hraje. Nikdo přesně
neví, proč byl národ židů pojímán a upřednostňován jako vyvolený, proč tomu bylo,
že byl vybrán k přijetí Slova Božího a žádný jiný, či proč dal Ježíš Kristus přednost
tomu, aby se vtělil jako Žid.“
 
„Pro shora zmíněný výběr je několik důležitých důvodů. Tyto se vztahují k tajemství,
které obklopuje všechny Židy. Některé ohraničené aspekty tohoto tajemství se nyní
zjevují  poprvé. Genetické  uspořádání  Židů má  zvláštní,  jakýmikoli  prostředky
nezjistitelné  součásti,  které  zbytek  lidstva  postrádá. Jak  víte,  jsou  Židé
v současnosti považováni za jeden z nejpradávnějších národů na planetě Nula. Co
však nikdo neví, je to, že židé jsou fakticky přímými potomky pesudotvůrců. Když
byla  pseudotvůrci  zfabrikována lidská  rasa, v jejím  počátečním  stadiu,  v průběhu
samotné  své  první  manifestace, porušili  někteří  členové
společnosti pseudotvůrců dohodu a ustanovený zákon, zapovídající  jim, aby měli
sexuální  styky  s lidskými  ženami,  a  vstupovali  s nimi  do  sexuálních  vztahů.
Mezi pseudotvůrci byla  skupina vědců, které  se  podařilo zfabrikovat několikeré
druhy  žen,  které  se  staly  jejich  sexuálními  hříčkami.  Jako  výsledek  tohoto
zakázaného  spojení  se  narodili některé  typy  lidstva, které  vytvořily
velmi neobvyklé a podivné rasy (zvané Obry či Nefilíny či Refajci nebo Anákovci),
které pak dali zrod několika národům, které byli nositeli všech atributů a rysů svých
praotců. Židovský  národ byl  jednou  z těchto  produkcí.  Takže  ve
svých genech obnášel nejen vše, vztahující se k typickému a zvláštnímu lidství, ale
též k člověčenstvu obecně. Je všezahrnující reflexí všeho a každého, objevujícího
se kdy na planetě Nula od samotných prvních pozitivních entit až po současnou
dobu.“
 
„Jak jste si vědomi, statisticky vzato, představují Židé mezi ostatními lidmi největší
počet velmi nadaných lidí,  jako jsou vědci,  lékaři,  psychologové, právníci,  malíři,
hudebníci,  nejrůznější výkonní umělci,  ekonomové, ti  co vydělávají  peníze, vůdčí
činitelé světového obchodu a mnohých dalších aspektů lidského podnikání. Tato
schopnost vytvářet tak mnoho nadaných a talentovaných lidí, dle typicky lidského
pojetí toho, na čem se zakládá nadání a talent, se vztahuje přímo k výše zmíněnému



činiteli.  Tito  lidé  mají  tento  rys  vrozený  ve velmi  omezené a minimální  formě  od
svých praotců.“
 
„V době,  kdy  se  někteří  z pseudotvůrců rozhodli  vejít  do  sexuálních  vztahů
s některými lidskými ženami, zfabrikovanými speciálně pro tento účel, sledovali v
zásadě dva  směry v tomto  procesu.  Jeden  směr  se  vztahoval  k produkci
určitých národů, které  by  byly  přímo  spojeny  s rozličnými  úrovněmi
pekel, následujíce  ve  svém životním stylu  všechny  pekelné  zákony  a  metody;  a
druhý směr  se  vztahoval  k vytvoření národa, který  by  měl  uvědomění  několika
pravých duchovních  principů, v nichž  by  se  mohla  do určité  ohraničené
míry rozpoznat přítomnost Nejvyššího. Důvodem, aby takový národ dozrál, bylo to,
že pseudotvůrci poté, co realizovali možnost, která plynula z oplodnění lidských žen
některými nejvyspělejšími  členy své společnosti  –  zvanými v Genezi  Bible  Svaté
syny Božími, se rozhodli k pokusu ve věci Boha Samého/Samé. To, co bylo třeba
ustanovit  a  zkusit,  bylo  to,  že  by negativní geny pseudotvůrců  nejenže  zadusili
pozitivní aspekty, které bylo dovoleno vložit do tohoto zvláštního národa, ale též by
ho  přivedla  na  úroveň nejvyšší  možné  externalizace a ritualizace, tedy zničily  by
v něm jakékoli  stopy  pravé duchovnosti. Tímto  národem  se  stal národ
židovský. Kvůli jeho genetickému uzpůsobení byla jeho členům přidělena role nést
tíhu  vyzkoušení  toho,  že  není  třeba  jakýchkoli  pravých  niterných  duchovních
principů k úspěšnému a dokonalému životu.  Zároveň byli  povoláni  k úloze potřít
všechny  ostatní  národy  přímo  spojené  s nejrůznějšími  pekly,  které  se  řídily
pekelným  životním  stylem  a  projevovaly  jej. Důvodem  toho,  proč  tyto  národy
musely  být  zničeny  takovouto  krvavou  a  krutou  cestou,  bylo  to,  že kvůli  jejich
pokračující  přítomnosti  na  planetě  Nula  by  lidé  nikdy  neměli možnost  svobodné
volby  v této  věci, ale  jen  možnost  být  negativními. V tomto případě  by  ani  jeden
z lidských tvorů nemohl být spasen a následkem toho by se negativní stav nemohl
zlikvidovat. Takže židovský národ, představující ve svém počátečním stádiu některé
pozitivní aspekty ve svém životním stylu, měl zlikvidovat ostatní národy a přivlastnit
si  jejich  zemi a  vše,  co vlastnily. Což do jisté  míry  učinil. Nicméně vzhledem ke
svému  spojení  s negativními  aspekty  pseudotvůrců  přijal  některé  z prostředků
a způsobů životního stylu a forem bohoslužby těchto národů.“
 
„Aby se tak stalo, bylo dovoleno proto, aby se mohla co nejúplněji odhalit veškerá
povaha negativního stavu. Toto  odhalení  se  odehrává procesem celkové a úplné
externalizace a ritualizace počátečních a ryzích  principů, které  jsou
záležitostí niternou, - takže  se  činí jakákoli  pravá duchovnost zcela
postradatelnou. Tato situace se odrážela a stále odráží v nejrozličnějších formách
židovského  náboženství. Vzhledem  k této  zvláštní roli,  kterou  měl židovský
národ hrát, bylo mu poskytnuto od Nejvyššího původní Slovo (obsažené v Starém
zákoně Bible Svaté a v některých jeho vlastních náboženských knihách). Jak víte,
toto  Slovo  bylo  Slovem Božím  v niterném  smyslu.  V něm  byla
přítomnost Boží. Bůh skutečně byl  a  je  Svým Slovem. Vzhledem k tomuto činiteli
musela  inkarnace Ježíše  Krista –  jako  nejzazšího  Slova  –  nastat  v židovském
národě a On se musel narodit jako židovský muž.“
 
„Avšak  jsou  některé  další  důležité  důvody  pro  to,  aby Ježíš  Kristus byl fyzicky
Židem. Bylo nutno, aby se Ježíš Kristus vtělil do genetického uzpůsobení, které by
obsahovalo  některé geny přímo  od pseudotvůrců. S touto  potřebou  jsou
spojeny dva faktory.  Za  prvé to  dalo Ježíši  Kristu matrici  fyzického těla, které  by
mělo  přímou  příbuznost  s  uspořádáním  podoby pseudotvůrců, umožňující  Mu/Jí
vstoupit  do  jejich pekel a  až  donedávna  je  uzavřít. V průběhu  vstupu  do pekel a



obzvláště  do pekel  pseudotvůrců, jak  byl Jeho  vstup  skryt  před pekelnými
bezpečnostními  silami (v pekle nevěděli,  že  to  byl Ježíš  Kristus), tyto  síly  nalezly
znaky,  které  patřily  jen pseudotvůrcům a,  zakládajíce  na  tom,  poskytly  Mu
přednostní  průchod  do pekel  pseudotvůrců.  Za  druhé získal  Ježíš  Kristus těmito
rysy fyzickou schopnost být ve styku nejen s lidskými aspekty negativního stavu –
což by omezovalo rozsah jeho zkušeností – ale i s negativním stavem v jeho samém
zdroji  a  nashromáždění  v pseudotvůrcích. Takto  tedy mohl  zakusit  veškerý celek
všech aspektů negativního stavu. Že takováto zkušenost je absolutní nutností, měl-
li být Jím eliminován negativní stav ve své povšechnosti, je zřejmé z toho, co o tom
bylo řečeno v Novém zjevení. Ale to Mu dalo také prostředky, aby na konec – až
přijde vhodný čas – spasil  nejenom lidské tvory,  ale též i pseudotvůrce samé se
všemi zástupy jejich fabrikátů, které obývají pekla a veškerou zónu vymístění.“
 
„Jiný důvod pro to, že Ježíš Kristus byl Židem, lze nalézt ve výše zmíněném faktoru,
že tehdy měl pouze židovský národ Slovo Boží. Opětovně je za této situace třeba
rozlišit dvě věci: Za prvé – aby se uchovala celistvost lidstva, jakož i negativního
stavu obecně před úplnou anihilací tím, že se zjeví někdo, kdo je Absolutně Svatý a
neobsahuje  ve  Své  přirozenosti  cokoli negativního, inkarnace  musí  být
v rozpoložení,  které obsahuje Jeho Slovo. Jak víte, Slovo obsahuje Jeho duchovní
přítomnost na takovém místě a v takovém rozpoložení, kde je nemožná nějaká jiná
rozlišitelná přítomnost. Vstupem do světa, kde taková přítomnost existuje, vstoupil
na rodnou půdu; a prostředí té oblasti světa je díky přítomnosti toho Slova přátelské
k přijetí někoho, kdo má přímý vztah k jeho přirozenosti. Ale ochraňuje to též před
osudovým šokem z toho, že je přijat v tom světě někdo, kdo tam vskutku nepatří.
Vždyť  to  byl  nakonec svět, který  ve  všech  svých  aspektech  a  úrovních
patřil pseudotvůrcům.“
 
„Z druhé: Židé tehdy  povětšinou  zcela  a  úplně externalizovali a ritualizovali toto
Slovo.  To  bylo  vykonáno  v takovém  rozsahu,  že  v jejich  životech  nezůstalo  nic
z pravé  duchovnosti. Aby  se  toto  událo,  bylo  povoleno  pro  to,  že Pán  Ježíš
Kristus (Nejvyšší) potřeboval pro Svou inkarnaci speciální druh podmínek, které by
mu  dávaly  důvěrnou  známost  situace  –  skrze  přítomnost  Jeho/Jejího  Slova  na
tomto místě  –  a  ve kterých,  a  to  je  nejdůležitější, by  byl  umístěn do nejzevnější
situace největších zevnějšností, umožňující Mu/Jí zde ustanovit okolnosti příhodné
k eliminaci negativního stavu a zavedení svobodné volby do míst, kde taková volba
doposud existovala.  Ale též Mu/Jí  to dalo prostředky pro vstup do pekel. Takový
vstup  je  možný  jen  z pozice  nanejvýš  zevního  rozpoložení, které  existovalo  v té
době v židovském národě.“
 
„Jiným důvodem pro tento  faktor  bylo  to,  že bylo  nutné  pro  Pána Ježíše  Krista
vstoupit do situace, ve které by bylo zajištěno Jeho zavržení lidmi, kteří měli Jeho
Slovo.  Důvod pro  toto  zavržení  je  zakotven  v souvztažném faktu,  že  způsobem,
jakým  Židé  duchovně  zacházeli  s Jeho  Slovem (odmítání jeho vnitřního  smyslu a
přijetím negativního  typu  bohoslužby od  národů,  které  zlikvidovali.  Tyto  národy
uctívaly  nejrůznější démony, považujíce  je  za  bohy.), by  automaticky  zacházeli
s Jeho  Slovem  i fyzicky. Jak  tedy  víte  z Bible  Svaté, Slovo  se
stalo Tělem, židovským  tělem –  abychom  byli  přesní  – které  obsahuje  všechny
potřebné a  nutné geny či genetické  uzpůsobení všech  ras  a  národů včetně
těch od pseudotvůrců. Jedině  tento  druh  a  typ  těla  mohl  způsobit,  aby Ježíš
Kristus završil  Své poslání.  Vidíte  tedy,  Petře  a  vy  všichni,  kdo budete  číst  tato
slova,  že  pokud  by  se Pán  Ježíš  Kristus  měl  inkarnovat  do  nějakého
jiného národa než židovského, byl  by tímto  národem plně  přijat  jako



pravý Bůh (jestliže by byl schopen vstupem do takového národa zmírnit dostatečně
destrukci  veškerého negativního stavu).  To  by  však  vedlo  ke  spasení  jen tohoto
národa, ale  ne  žádného  jiného  situovaného  v negativním  stavu. Ale  taktéž  by
v tomto  případě  nemohl  získat  prostředky  pro  vstup  do pekel a
zajetí pseudotvůrců, dávaje tak všem polapeným v pasti negativního stavu svobodu
volby být  negativním ne  z donucení,  ale  z vlastní  svobodné vůle.  Toto  je nutnou
podmínkou  spasení všech  od negativního  stavu a  v negativním  stavu. Za  těchto
okolností by Ježíš Kristus zcela selhal ve Svém poslání. V tom případě by se musel
vtělovat  na  planetě  Nula  zas  a  znova.  Takový  postup  by  nikam  nevedl.  Takže
proto nutnost vtělit se v národě, který obsahuje všechny uvedené geny a genetické
struktury potřebné pro tento účel.“
 
„Ještě  jiný  důvod  pro  to,  aby  byl Židem, vyplývá  ze zacházení,  jakého  se  Ježíši
Kristu dostalo od židovského národa. Zacházeli s Ním přesně jako s Jeho Slovem.
Zapřeli Ho, vysmívali se Mu, trýznili Ho a mučili, plivali Mu do tváře a nakonec Ho
ukřižovali. Takovýmto zacházením Mu umožnili, aby vstoupil do pekel bez jakýchkoli
těžkostí,  neboť  z pohledu  pekel  jen  ta  osoba,  s níž  se  zacházelo  takovýmto
způsobem, se může volně přijmout do pekel kvůli faktu, že zacházelo-li se s vámi
takto, musíte být velmi,  velmi,  velmi zlí.  A ukřižování jen potvrdilo, že tomu bylo
tak. Co  musíte  pochopit,  je  to,  že tehdy  smrt  ukřižováním  byla  vyhrazena
nejsprostším  kriminálníkům,  mrzkým,  zlým,  ohavným,  podlým  lidem,  nejnižším
z nejnižších. Když  takto  umřela,  mohou  pekla  takovou  osobu  přijmout  bez
jakýchkoli  výhrad,  protože  takovouto  smrtí  náleží  taková  osoba  automaticky
peklům. Jakákoli jiná forma smrti by z jejich pozice byla poctou a ta osoba by po
takovéto  smrti  bez  ohledu  na  to,  je-li  ve  své  přirozenosti  pozitivní  či  negativní,
nejprve musela vejít do intermediálního světa. V tomto světě by mohla taková osoba
setrvávat  století,  než  by  zvolila  vstup  buď  do pekel, nebo  lidských  nebes  (v
závislosti na jejím strukturálním uzpůsobení). Takže v tomto případě by Pán Ježíš
Kristus skončil  v intermediálním světě  namísto  v peklech,  kam potřeboval  velmi 
naléhavě vstoupit. Jak je z tohoto vidět, jakákoli jiná forma smrti než ukřižováním by
Ho nemohla přivést do bezprostředního styku s pekly pseudotvůrců a jinými pekly.“
 
„Musíte  zde  pochopit  to,  že aby  Pán  Ježíš  Kristus (tehdy Ježíš  Kristus –  to  je
důvodem, proč je užita na některých místech výkladu osoba „On“) uspěl ve Svém
poslání, musel postupovat podle kroků a procedur, které byly vlastní struktuře a
dynamice planety  Nula  a zóny  vymístění obecně. Kdyby  nesledoval  tyto  kroky  a
postupy,  nebyl  by  nikdy  schopen  vstoupit  do  pekel,  aniž  by  tam kdo poznal  (a
obzvláště bezpečnostní  ochranka  agentů  pekel),  kým  je  a  co  je  účelem  Jeho
příchodu do těchto míst. Vidíte tedy, Petře a vy všichni, co čtete tento výklad, že Pán
Ježíš  Kristus díky  způsobu  a  podobě,  jakým  s Ním  zacházeli  Židé,  a  toho,  jak
zemřel,  byl  schopen  na  začátku  vstoupit  do pekel  inkognito.  Kdyby  Ho  poznali
v okamžiku  Jeho  vstupu,  všechna pekla a  všichni pseudotvůrci by  zmobilizovali
všechny své zdroje a prostředky a napadli by Ho se vším, co měli. Takový útok by
vedl k jejich okamžité anihilaci. Zóna vymístění by přestala existovat, planeta Nula a
všichni  lidé  na  ní  by  byli  zničeni  a  veškerý pozitivní  stav by  mohl  spáchat
existenciální  sebevraždu,  tím,  že  by  toto  zničení  odporovalo  samé
přirozenosti Nejvyššího a zároveň by nebylo pro něj místa, kam by mohl vypuzovat
odvrhovanou ideu, která  mu říká,  že  život  nepochází  z Nejvyššího  –  Pána Ježíše
Krista.  Tato idea by  na  ně  mohla  zpětně  dopadnout  a  donutit  ho,  aby  spáchal
sebevraždu.“
 



„Proto bylo nutné podstoupit všechny tyto kroky – jak byly stručně popsány shora –
aby  se  nic  takového nemohlo  odehrát.  Jiným tajemstvím zde  zjeveným je  fakt,
že pseudotvůrci vzali  za  své,  že Pán Ježíš  Kristus nemůže být  skutečným Pánem
Ježíšem  Kristem,  když  zemřel  takovým mrzkým,  ohavným  způsobem. Bylo  jim
dovoleno předpokládat, že skutečný Pán Ježíš Kristus by nemohl nikdy podstoupit
takový  proces  a  že  zemřel  během vlastního  života  na planetě  Nula. Samozřejmě
neměli  ani  potuchy o tom, jaký byl  v tomto ohledu plán Pána Ježíše Krista.  Byli
tehdy  překvapeni  nanejvýše  možným  způsobem.  Neuvědomili  si  plně,  co  se
skutečně stalo, dokud se úspěšně nezavršilo jejich úplné uvěznění. Jedině poté se
jim stalo zřejmým co se událo. A tehdy už neměli žádné prostředky a výchozí bod
k tomu, něco proti tomu udělat.“
 
„Jsou ovšem i mnohá jiná tajemství o způsobu a prostředcích vtělení Pána Ježíše
Krista na planetě Nula do židovského národa a o tom, jak byl Židem. Není doba, aby
se všechna zjevila. Některá z nich nemohou být zjevena vůbec, protože se vztahují
k Absolutní kondici, z níž se tyto důvody formulují. Jeden by musel být Absolutním,
aby pochopil jejich plný význam!“
 
„Takže,  jak vidíte,  některé doslovné výroky v epištolách v Bibli  Svaté se okrajově
dotýkají  věci,  když  tvrdí,  že  spasení  přichází  od Židů. Ovšem  autoři  těchto
epištol neměli ani ponětí, proč tomu tak bylo. Předpokládají jako všichni ostatní, že
důvod tohoto sdělení je v prostém faktu, že Ježíš Kristus byl Žid. Je-li kdo Židem a
zároveň  Spasitelem  všech,  pak  dle  logiky  tohoto  spojení  přichází  spasení
od Židů. Avšak,  jak  vidíte  z tohoto  výkladu,  důvod,  proč  spasení  nějak  přichází
od Židů, je mnohem složitější a daleko významnější kvůli faktoru jejich genetického
uzpůsobení a veškerých jejich rolí, s jejichž hraním v tomto ohledu souhlasili. Díky
tomuto souhlasu budou schopni,  až  přijde  čas,  vyjít  ze  svého  prokletí,  které  je
doprovázelo  v celé  jejich  historii;  toto  prokletí  bylo  zakořeněno  v jejich
extrémním zvnějškovatění a zobřadnění Slova  Božího a  v odmítnutí  jej  takového,
jaké  je.  Jinými  slovy:  Budou  spaseni  z tohoto  hrozného  osudu  spolu  s každým
jiným, kdo je chycen v pasti negativního stavu.“
 
„Nyní se vraťme k tělu Pána Ježíše Krista, které si vzal se Sebou po odchodu z vaší
planety.  Protože  toto  tělo  bylo tělem  Žida a  kvůli  faktu,  že  obsahovalo
veškeré genetické  uzpůsobení nejen  lidí,  ale  všech  ostatních  včetně,  a  to  je
nejdůležitější, pseudotvůrců, bylo to ze všeho tehdy dostupného nejvíce vhodným,
aby  to  mohlo  přijmout  stav  nesmrtelnosti.  Nezapomínejte,  že délka
života pseudotvůrců byla  nekonečná  a  že  mohli  setrvávat  v tomto  životě  do
nekonečna. Takže s tímto druhem uspořádání bylo možné transformovat toto tělo
z jeho  typického lidského  fyzického  rozpoložení do  nesmrtelné  božské  kondice
procesem, kterým se z něj odstranily jakékoli elementy se sklonem k zániku, jakož i
vše  ostatní  vztahující  se  k časoprostorovému  rozpoložení. Navíc  bylo
podřízeno zákonům  nesmrtelnosti  a  duchovnosti tak,  že  mohlo  být  zahrnuto,
spojeno a zkříženo s Absolutní přirozeností Nejvyššího, Kdož se tímto stal Pánem
Ježíšem Kristem.“
 
„Problémem v tazatelově otázce je to, že nevzal v úvahu proces, který se vztahoval
k fyzickému  tělu Ježíše  Krista, a  vyložil  si  je  z typické  lidské  pozice, prostorově-
časovým způsobem. Tento pohled na toto tělo už není více použitelný. Takže, aby se
znovu po tolikáté zopakovalo, toto tělo nevyžaduje jakékoli zvláštní fyzické místo či
podmínky,  aby  mohlo  pokračovat  ve  své  funkci. Především  bylo,  aby  se  to
zopakovalo  zas  a  zase,  úplně  pojato  zbytkem  povšechnosti  Absolutní



přirozenosti Nejvyššího a  zkříženo  s ním.  Jelikož  se  z tohoto těla odstranilo  vše,
mající  vztah  k času  a  prostoru, jakož  i  k procesu zániku, při  odstranění
všech zel a nepravd, které  obsahovalo  –  před  svým  vpojením  do  Absolutní
přirozenosti Pána  Ježíše  Krista –  se  zároveň  plně  uchovala  typická  lidská
přirozenost  se  všemi  svými  rysy,  charakteristikami,  atributy  a  zkušenostmi,
poskytující Pánu Ježíši Kristu plný přístup ke způsobu, jakým prožívají život nejen
lidé,  ale  též,  díky tělu  Žida, kdokoli  ostatní  v celém negativním  stavu a,  což  je
nejdůležitější, jak ho prožívají pseudotvůrci, a jak všichni z nich fungují a působí.
Tato  situace  dovolí Pánu  Ježíši  Kristu nejen  eliminovat negativní  stav v jeho
povšechnosti, ale též spasit všechny lidské tvory, jakož i všechna ostatní stvoření
z pekel a  ze  zbytku zóny  vymístění z negativního  stavu podobně
jako pseudotvůrce. A  jak  jste  byli  nanejvýš  nedávno  informováni,  je  tento
nejdůležitější čin všech činů – SPASENÍ VŠECH – ve své závěrečné fázi.“


