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KAPITOLA DRUHÁ
Z čeho skutečně sestáváte ? Kolik je ve vás úrovní a aspektů ?
Jaké je vaše místo a pozice v tomto Vesmíru a ve vztahu
k ostatním ? Žijete skutečně v původním a pravém světě ? Jaký
je účel vašeho života ? Započali jste svůj život skutečně na
planetě Zemi ?
Výtah z knihy „Kdo jsi a proč jsi zde ?“, str. 26 – 46, 2. kapitola.
„Aby se náležitě odpovědělo na otázku, která je titulem této knihy: „Kdo jsi a proč jsi zde ?“,
je pro vás nutné, abyste pochopili to, JAK jste utvořeni. Také je důležité, abyste věděli,
KOLIK úrovní a aspektů ve vás existuje. Umíte si představit, že byste mohli vědět, kým
jste a proč jste zde, bez náležitého vědomí či chápání STRUKTURY a FUNKCE vaší
VLASTNÍ MYSLI, vašeho VLASTNÍHO JÁ ?
Životně důležitou, závažnou a významnou částí správné znalosti sebe sama je znalost
struktury a funkce vlastní mysli. Především vy sami jste svou vlastní myslí. Co je ale
mysl ? Odpovědět na tuto otázku znamená odpovědět v obecném smyslu na to, kdo jste.
Jakmile v tomto obecném smyslu víte, kým jste, můžete začít objevovat, kým jste ve smyslu
zvláštním, ve svém vlastním osobním, jedinečném, neopakovatelném způsobu, stavu a
rozpoložení. To vám pak pomůže si uvědomit, proč jste zde, protože abyste v tomto našem
pseudosvětě přežili a náležitě fungovali, potřebujete být vybaveni jistými aspekty, znaky,
charakteristikami a rysy, které vám pomohou v umění přežít.
Málo lidí si uvědomuje, z čeho vskutku sestávají a jaké nástroje mají k dispozici ke svému
vlastnímu užitku. Naše uvědomění je povětšinou omezeno vědomou myslí a našimi
běžnými fyzickými smysly zraku, sluchu, čichu, chuti, dotyku atd. Na těchto elementech
je ustanovena či je z nich postavena naše vědomá, každodenní mysl. Realita našeho
vlastního světa přesahuje jen vzácně tuto dennodenní vědomou funkci.
Někteří lidé zajisté mají nějaké uvědomění, byť zcela temné, že zde vzhledem k nám existuje
daleko více, než je pouze vědomí, které si uvědomujeme. Některé osoby jdou o krok vpřed a
uznávají, že za běžným, každodenním typem vědomé mysli je toho v nás daleko více. Tito
lidé dokonce věří, že nás to řídí, ačkoli si to zřídka vědomě uvědomujeme. Tak daleko
dosahují ve většině případů naše znalosti sebe samých. Přesto není struktura vlastní
mysli omezena tímto uvědoměním. Co si fakticky myslíme, že naše mysl je, či čemu věříme,
že je jejím složením, není obvykle pravda. Ve většině případů se jedná o nesprávná
pojetí.
Jak jste si povšimli na konci první kapitoly, obecně se v osmi bodech tvrdilo, že současní
existující lidští tvorové na této planetě (samozřejmě včetně všech těch, kdo čtou tuto knihu)
se skládají z 95 % umělých a násilně z vnějšku vložených živočišných rysů a součástí.
Jen zbylých 5 % v nás je pravých lidských. Těchto 5 % bylo původně stvořeno přímým

nadělením Nejvyššího. Takže 95 % toho, o čem si myslíme, že jsme my, NENÍ NÁMI, ale
NĚČÍM JINÝM.
Na straně druhé je 5 % z nás pravých, protože cokoli je pravé, může přicházet jen
z Nejvyššího, kdož je Pánem Ježíšem Kristem a jediným pravým životem. Ve většině
případů si ale dokonce neuvědomujeme těchto 5 % v nás. Ta jsou pravou lidskou kvalitou
stvořenou Nejvyšším. Důvodem, že si neuvědomujeme tento důležitý fakt (jak se uvedlo
v předcházející kapitole), je ten, že náš PŘÍSTUP k těmto 5 % a STYK s nimi byl PEČLIVĚ
SKRYT. Byly uzavřeny právě za tímto účelem – ABYCHOM SI NEUVĚDOMOVALI JEJICH
EXISTENCI.
Měli jste kdy příležitost pečlivě si přečíst Žalm 139 v Bibli Svaté dle Nové verze krále
Jakuba ? (Poznámka: Všechny biblické citace v této knize jsou dle této verze.) Jestliže ne,
vyzývám vás, abyste si ho přečetli právě teď. Ve verši třináctém tohoto žalmu se říká:
„NEBOŤ TYS UTVOŘIL MÉ NITERNOSTI.“ Co tato slova znamenají ? Znamenají to, že
Nejvyšší ze Sebe stvořil tyto vnitřní části nás, které utvářejí těch předešle uvedených 5
%. Jak to, že vím, že je tomu tak ?
Především jsem to zkoumal s Nejvyšším ve své vlastní niterné mysli a potvrdilo se, že je to
tak. Můžete to udělat také, jakmile se naučíte, jak komunikovat s vaší Niternou myslí a
s tou částí vaší veškeré mysli, která je od Nejvyššího, a ve které je Nejvyšší VŽDY
přítomen. Za druhé, čtením verše patnáctého v Žalmu 139, kde se říká: „MÁ STAVBA TI
NEBYLA SKRYTA, KDYŽ JSEM BYL V TAJNOSTI STVOŘEN A UMNĚ UHNĚTEN
V NEJNIŽŠÍCH PARTIÍCH ZEMĚ.“ Co tento verš znamená ?
Zde se neříká, že Nejvyšší taktéž vytvořil mou stavbu. Stavba zde znamená ty z 95 %
násilně vložené živočišné rysy, vyšlé z genů ukradených ze zvířat. Zajisté však říká, že
tento čin nebyl před Nejvyšším skryt a byl vykonán s dovolením Nejvyššího, i když „JSEM
BYL V TAJNOSTI STVOŘEN“. Je zajímavé si povšimnout, že slovo „STAVBA“ je naroveň
s tvrzením: „BYL JSEM V TAJNOSTI STVOŘEN“. To znamená, že „já“ se nyní považuje za
produkt této konstituce, která reprezentuje 95 % všeho toho, co máme k dispozici.
Nenaznačuje to, že „já“ bylo učiněno z vnitřních částí, které byly stvořeny přímo
Nejvyšším. A pak se říká: „A UMNĚ UHNĚTEN V NEJNIŽŠÍCH PARTIÍCH ZEMĚ“. Takže
kde a jak byl utvořen moderní člověk ? „NEJNIŽŠÍ PARTIE ZEMĚ“ souvztaží se zónou
vymístění, OBZVLÁŠTĚ S PEKLY. Je zde zcela jasné, že současně existující lidé na Zemi
byli takříkajíc „UHNĚTENI“, velmi dovedně a tajně zfabrikováni v peklech někým jiným, než
Nejvyšším. Provedli to pseudotvůrci způsobem, který byl popsán v předešlé kapitole. To
bylo také vylíčeno v dalších knihách, jako: „Základy lidské duchovnosti“, „Poselství z nitra“,
Čtvero pojetí duchovní struktury Stvoření“ a „Realita, mýty a iluze“.
Jelikož pseudotvůrci použili jediný materiál, který jim byl dostupný, museli také vzít nejméně
5 % toho, co bylo přímo stvořeno a naděleno Nejvyšším. Přesto zbývajících 95 %
vyjmutých ze zvířat, bylo původně také stvořeno Nejvyšším. Jedinou věcí, kterou
pseudotvůrci mohli učinit, byla KOMBINACE TAKOVÉHO STVOŘENÉHO MATERIÁLU,
KTERÝ JIM BYL K DISPOZICI, aby dosáhli svého cíle. Z toho plyne, že by NEMOHLI přijít
s něčím novým, namísto toho produkovali ubohé IMITACE toho, co ukradli z pravého
Stvoření Nejvyššího. Pseudotvůrci kombinovali tento ukradený materiál zvráceným a
nezákonným způsobem, aby ve skrytých a tajných místech pekel (nejnižší partie Země)
zfabrikovali pseudolidi, jakými nyní stále jsme. Bez Nejvyššího je nemožné stvořit něco
skutečného a pravého. Avšak to, co je stvořeno Nejvyšším, z Nejvyššího, prostřednictvím
Nejvyššího a s Nejvyšším, nemůže být skryté či tajné, neboť je to stvořeno pro společný
prospěch a všeobecné blaho všech ve Stvoření Nejvyššího. Proto pseudotvůrci
potřebují skrývat a provádět tajně svou práci, aby tak nikdo nevěděl, čeho byli s to. To
je také důvodem, proč pseudotvůrci cestovali dokonce mnoho eónů zpět v čase,
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dokonce před dobu, kdy se objevili na planetě Zemi, aby se usadili ve svém vlastním
pseudosvětě pekel. Tato pekla umístili na protilehlé místo ke zbylému Stvoření
Nejvyššího.
V těchto peklech pseudotvůrci vytvořili své početné fabrikace, včetně takzvaných lidských
tvorů, o nichž se domnívali, že s NIMI ovládnou veškeré Stvoření. Když někdo chce
vládnout veškerému Stvoření ze sebe sama, koná věci JEN KVŮLI SOBĚ, a ne kvůli
všeobecnému prospěchu a společnému blahu, jak to činí Bůh. Taková je povaha
negativního stavu. Je to rozpoložení, ve kterém se vše dělá potajmu, vychytralým a
skrytým způsobem za jediným účelem, ABY SE SKRYL JEHO DESTRUKTIVNÍ ZÁMĚR.
Takže nyní, jak doufám, víte bez jakéhokoli stínu pochybností, že se skládáte z 95 %
živočišných rysů nebo sklonů, které byly umně „uhněteny“ pseudotvůrci v peklech, když
ponechali 5 % vnitřních částí, které byly utvořeny Nejvyšším. Proto musíme dojít
k nepříjemnému závěru, že sestáváme z 95 % z pekel (nejnižší partie Země) a z 5 %
z nebes (Nejvyššího). Z těchto 5 % pravých lidí v nás může zbývajících 95 % tohoto nelidského v nás být naživu a neustále se udržuje podpůrný životní systém. Toto malé procento
nám dává zdání, že jsme praví lidé, a že žijeme sami od sebe.
Co ale v nás vytváří těchto 5 % pravého člověka a z čeho se skládá těch 95 % ne-lidského ?
Toto je dalším důležitým krokem k poznání, kým a proč jste zde. Abyste to poznali,
potřebujete pochopit strukturu a funkci těchto 5 respektive 95 % ve vás.
Jak bylo právě řečeno, 5 % v nás je skutečně lidských. Toto pravé lidství v nás se skládá ze
3 úrovní či oblastí. Aby se to snadněji chápalo, chápeme je jako 3 odlišné mysli.

I. DUCHOVNÍ, NITERNÁ MYSL
První oblastí či myslí je CENTRUM VEŠKERÉ LIDSKÉ MYSLI. Budeme ji nazývat
DUCHOVNÍ neboli NITERNOU MYSLÍ. Niterná mysl pozůstává ze 3 svých vlastních
stupňů:
1. NADJÁ
1
2. UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ
3. UVĚDOMĚNÍ NADJÁ
Obecnou funkcí této Niterné mysli je produkce, vytváření a udržování všeho, co je
pravým životem, shromažďování všech od věčnosti do věčnosti existujících znalostí,
jakož i vědomí těchto znalostí. Takže tu máme 3 obecné funkce Nejniternější mysli:

1. NADJÁ
Vytváření, produkci a udržování pravého života. Toto je funkcí NADJÁ ve vaší Niterné
mysli. Protože se vztahuje k samému vašemu životu, má Nadjá ve vás stálé sídlo a je
neustálým sídlem Nejvyššího ve vás. Zde je Nejvyšší ve vás neustále přítomen a tu se
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můžete dostat do přímého styku či dotyku s Nejvyšším. Toto je místo či stav, kam musíte
jít, abyste poznali vše o sobě.
Z přítomnosti Nejvyššího v Nejvyšším já Niterné mysli žijete, fungujete, jednáte,
chováte se, pohybujete a jste s to vše udělat. Jestliže by tato přítomnost kdy byla
z vašeho Nejvyššího já v Niterné mysli odňata, přestali byste okamžitě existovat. Je to
proto, že můžete žít a dýchat jedině z Absolutního zdroje života ve vás – z Nejvyššího. Je
to tak bez ohledu na to, zdali jste si uvědoměle vědomi tohoto faktu, či nikoliv, či zda věříte,
nebo nechcete věřit, že je to pravda.

2. UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ
Niterná mysl uschovává všechny od věčnosti do věčnosti existující poznatky a
zkušenosti. Toto je funkcí jejího druhého stupně, který se nazývá UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ.
Zde je uloženo a střeženo veškeré dobro a jeho pravda a veškerá pravda a její dobro.
Důvodem, proč potřebujeme mít tuto oblast v nás je to, abychom mohli mít plný přístup
k nekonečnému počtu možností voleb, z nichž si můžeme svobodně vybrat. To nám
umožňuje být takovými, jakými chceme, a dělat to, co chceme. Bez přítomnosti všech
existujících možností voleb a alternativ, bychom byli omezeni ve svém právu na svobodný
výběr. Taková situace by byla porušením naší svobody a nezávislosti. Navíc by bránila naší
schopnosti zaujmout pevnou pozici či definitivní postoj vzhledem k Nejvyššímu a
duchovnosti, k jiným i sobě samým.

3. UVĚDOMĚNÍ NADJÁ
Nejniternější mysl si neustále – takříkajíc po 24 hodin – uvědomuje přítomnost
Nejvyššího a všechny poznatky a možnosti volby, které jsou v Niterné mysli uloženy.
Toto uvědomění zajišťuje otevřený a vědomý přístup k Nejvyššímu a ke všem
dostupným, v počtu nekonečným možnostem volby a alternativám. Aby se zopakovalo:
Toto je funkcí třetího stupně nejniternější mysli, který se nazývá UVĚDOMĚNÍ NADJÁ. Je
zřejmé, že aniž by si Niterná mysl vědomě uvědomovala to, co obsahuje a co má
k dispozici, nemohlo by se nic vykonat ani zvolit. Znamenalo by to konec našich životů.

II. VNITŘNÍ MYSL
Druhá oblast pěti procent lidského v nás pozůstává z druhé mysli zvané VNITŘNÍ MYSL.
Obecnou funkcí této vnitřní mysli je především SPOJOVAT Niternou mysl s další myslí
v pořadí. To se provádí procesem transformace všeho, co je k dispozici v Niterné mysli,
aby se to mohlo využít v něčím individuálním životě. Za druhé nám pak tato vnitřní mysl
poskytuje to, co psychologové nazývají procesem duševní činnosti.
Co znamená akt duševní činnosti ? Znamená vaši schopnost (jedinečným způsobem
vzhledem k vám) myslet, pociťovat, chtít, vnímat, poznávat, chápat, jednat, mít vztahy
a chovat se. Na úrovni této vnitřní mysli je tato duševnost vytvářena ze všeho materiálu,
který je v nitru k dispozici v Niterné mysli.
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Niterná mysl posílá vše, co má či obsahuje, do vnitřní mysli. Vnitřní mysl to přebírá,
takříkajíc si to rozebírá a obrací to do své schopnosti mentace, jak bylo popsáno výše.
Taková je sám proces transformace do duševnosti.
Také vnitřní mysl má 3 své vlastní stupně.

1. JÁ
Nejniternější stupeň se nazývá JÁ. Jeho funkcí je PŘIJÍMAT, TRANSFORMOVAT A
PŘENÁŠET obecný tok života přicházející z Nadjá v Niterné mysli všemi způsoby
DOLŮ k vědomému uvědomění v daleko individuálnější, osobní a soukromé formě.

2. NADOSOBNÍ ZKUŠENOST
Druhý stupeň vnitřní mysli se nazývá NADOSOBNÍ ZKUŠENOST. Toto je ZÁSOBÁRNA
všech zkušeností životních forem počínaje objevením se života na planetě Zemi až po
současnost. Tyto zkušenosti s povděkem PŘIJÍMAJÍ POZNATKY UNIVERZÁLNÍHO
VĚDOMÍ Niterné mysli, zužujíce je na daleko specifičtější zážitky všeho lidstva na jedné
planetě, v tomto případě na planetě Zemi.

3. FENOMENÁLNÍ DUŠEVNOST
Třetí stupeň vnitřní mysli se nazývá FENOMENÁLNÍ DUŠEVNOST. Tento stupeň obsahuje
všechny zkušenosti a události, které se vytvořily a odehrály na speciální linii ve vás,
kterou jako zvláštní jedinci následujete. To znamená, že to, co zažili a vytvořili vaši
předchůdci či váš fyzický rod, je zaznamenáno fenomenální duševností, která je
specifická (fenomenální) pouze vzhledem k vaší rodinné linii (genetické informace vašeho
těla – genealogie – informace v genech všech vašich fyzických předků – pozn.
zpracovatele).

III. VNĚJŠÍ MYSL
Třetí oblast 5 % lidského v nás se nazývá VNĚJŠÍ MYSL. Její obecnou funkcí je
přizpůsobovat vše, co přichází z Niterné a vnitřní mysli do zevního života, čili do
fyzické úrovně našeho uvědomění. Dodatečně k tomu se vztahuje k životu
v takzvaném přírodním světě. Toto je úroveň stávání se, konkrétního prožívání, jednání a
všeobecného chování. Můžete to pojímat jako: Já něco znám – Niterná mysl; já vnímám ten
či onen poznatek a chápu ho – vnitřní mysl; já jednám v souladu s tímto poznáním a s tím,
jak ho chápu – vnější mysl. Takto jsou tyto 3 mysli v nás navzájem propojeny.

1. JÁSTVÍ
Vnější mysl má také své 3 stupně. První, čili nejniternější stupeň vnější mysli se nazývá
JÁSTVÍ. Jeho funkcí je vám poskytnout velmi konkrétní uvědomění si „já jsem, kým
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jsem“ svým vlastním já a prostřednictvím Nadjá od Nejvyššího, Kdož je Absolutním
„JÁ JSEM, KDO JSEM“.

2. INDIVIDUÁLNÍ VĚDOMÍ
Druhý stupeň se nazývá INDIVIDUÁLNÍ VĚDOMÍ. Jeho funkcí je poskytovat neustálé
uvědomění si všeho, co se ve vás a s vámi děje. Individuální vědomí vás spojuje
s nadosobní zkušeností a skrze ni s univerzálním vědomím, což vás činí jedním se
vším Stvořením.

3. OSOBNÍ VĚDOMÍ
Třetí stupeň vnější mysli se nazývá OSOBNÍ VĚDOMÍ. Jeho funkcí je, abyste si
uvědomovali vše, co se odehrává ve vašem fyzickém a vnějším prostředí. Osobní
vědomí vám pomáhá se orientovat v tomto vnějším, fyzickém, čili přírodním světě. Spojuje
vás s osobní duševností a skrze ni s uvědoměním Nadjá.
To je tedy náležitá struktura a funkce vaší pravé mysli. To je 5 % ve vás obsažených,
které zbyly z původních pravých lidí, původně stvořených přímo Nejvyšším a z
Nejvyššího.
POZICE těchto tří lidských myslí byla a je taková, že Niterná mysl vždy sídlí
v DUCHOVNÍM SVĚTĚ. Vnitřní mysl vždy sídlí v INTERMEDIÁLNÍM SVĚTĚ a vnější
mysl vždy ve SVĚTĚ PŘÍRODNÍM, neboli FYZICKÉM. Prostřednictvím takového umístění
těchto myslí všechny zmíněné světy byly a jsou mezi sebou PROPOJENY a byly a jsou
v NEUSTÁLÉ VZÁJEMNÉ INTERAKCI A KOMUNIKACI. Prostřednictvím TOHOTO
UMÍSTĚNÍ se NAVZÁJEM UVĚDOMUJÍ NA VĚDOMÉ ÚROVNI.
Jak víte z kapitoly první, ta část počátečního lidstva, která byla původně plně vědomě
uvědomělá, byla izolována a uzavřena genetickými a tajemnými typy manipulací, které
provedli pseudotvůrci. Naneštěstí toto UZAVŘENÍ také ODŘÍZLO JAKÉKOLI VĚDOMÉ
UVĚDOMĚNÍ EXISTENCE PRAVÉHO DUCHOVNÍHO, INTERMEDIÁLNÍHO A FYZICKÉHO
neboli PŘÍRODNÍHO SVĚTA. Protože lidé věří pouze tomu, co si vědomě uvědomují nebo
co vědomě prožívají, mají nevyhnutelný sklon se domnívat, že duchovní, zprostředkující či
jakýkoli jiný svět neexistuje. Spoléhají se POUZE na to, co v každé chvíli vědomě
zažívají a vidí.
Takže si vědomě neuvědomujeme nic, čím bychom sami sobě dokázali, že vše toto je naší
integrální součástí. Přesto bychom nemohli žít ani zlomek vteřiny, aniž bychom v sobě
neměli tuto pravou lidskou část.
V tomto ohledu byla u pravých lidí původní situace taková, že pozůstávali z 95 % shora
popsané pravé mysli. Současně obsahovali 5 % něčeho, co jim dávalo vědomou
uvědomělost faktu, že mají svobodnou vůli a volbu k tomu, aby kdykoliv zavrhli
Nejvyššího, aby se od Nejvyššího oddělili; aby prohlásili, že nebyli stvořeni Nejvyšším a
z Nejvyššího a z Jeho duchovních principů, ale že stvořili sami sebe, či vznikli z hmoty,
ze které je vybudován přírodní, čili fyzický Vesmír.
Takže u pravých lidí byla situace právě opačná k tomu, co nyní máme my. 5 % jejich
uvědomění svobody k popření Nejvyššího a Jeho duchovních principů bylo originálně
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využito pseudotvůrci, aby aktivovali negativní stav a vypadli ven z pravého Stvoření do
zóny vymístění. Zde odstranili původních 95 % pravé lidské struktury a nahradili je 95
% živočišných rysů. Jediná věc, která byla z pravých lidských 5 % ponechána, byla, jak se
již řeklo, naše svoboda volby přijmout či odmítnout Nejvyššího a Jeho/Její duchovní
principy.
Důvod, proč bylo nutné podržet tuto schopnost svobody volby ve fabrikaci pseudotvůrců,
byl zřejmý: BEZ SCHOPNOSTI VOLBY by se NEMOHL udržet žádný pravý inteligentní
život. Na této schopnosti je vše postaveno a s ní inteligentní život stojí a padá. To byl
SLABÝ, ale nevyhnutelný bod v plánu pseudotvůrců. Tato schopnost svobodně volit
JE VYUŽITA Nejvyšším – Pánem Ježíšem Kristem za účelem OSVOBOZENÍ LIDÍ z tenat
a pastí negativního stavu, který zaktivovali pseudotvůrci.
Co ale vytváří těch 95 % živočišných genů v nás ?
Pseudotvůrci použili vše, co bylo k dispozici v uspořádání zvířecích genů, aby
zfabrikovali PADĚLANOU lidskou mysl. Nazýváme tuto padělanou mysl PSEUDOMYSLÍ.
Tuto pseudomysl pseudotvůrci utvořili PŘESNĚ stejným způsobem, jakým je uspořádána
dříve popsaná pravá lidská mysl. Takže zfabrikovali pseudiniternou mysl s jejími třemi
padělanými stupni a pseudovnitřní mysl i pseudovnější mysl s jejich třemi padělanými
stupni.
Jak si pamatujete ze shora popsaného, pravá lidská mysl neobsahuje nic negativního,
protivného, zlého, falešného či špatného. Animální typ života však VE SVÝCH GENECH
OBSAHOVAL VŠECHNY DRUHY ZKUŠENOSTÍ EVOLUČNÍHO ROZVOJE této životní
formy, která postoupila z JEDNODUCHÉ BUŇKY k složitému typu zvířat – SAVCŮ.
Tento vývoj by DOVOLEN Nejvyšším, aby se vyvinul a ustanovil na planetě Zemi
VHODNÝ organismus. Ten by se nejlépe přizpůsobil specifickým podmínkám, které tehdy
na této planetě existovaly. To byl NUTNÝ krok při získávání nejlepší možné fyzické formy
pro projekci ducha života do ní. Podle tohoto evoluční zvířecí vývoj je, anebo byl lekcí
v přežití, přizpůsobení a uzpůsobení.
Na druhé straně byl tento proces zcela závislý na vrtoších přírody, jelikož účelem zde bylo
přizpůsobit fyzickou formu přírodním podmínkám. Toto je NEDUCHOVNÍ proces.
Duchovní stav se NEPOTŘEBUJE přizpůsobovat vnějším zákonům přírody. Naopak
dělá právě opak toho, co dělají zvířata. Duch si přizpůsobuje přírodu dle svých potřeb a
podmínek.
Tím, že vzali zvířecí geny, které se musí neustále přizpůsobovat proměnám přírody,
pseudotvůrci zařídili první a velmi důležitý krok. Učinili budoucí lidi ZCELA ZÁVISLÝMI
NA VRTOŠÍCH PŘÍRODY, VNUCUJÍCE JIM TO, ABY SE PRVOŘADĚ ADAPTOVALI A
PŘIZPŮSOBOVALI VNĚJŠÍM PŘÍRODNÍM ZÁKONŮM. Takže POPRVÉ byla v lidech
nastolena NEDUCHOVNÍ kondice. Následně se stala základnou, z níž se POČALY a
VYTVOŘILY všechny další NEDUCHOVNÍ FAKTORY.
Když je někdo neustále NUCEN se zabývat VNĚJŠÍMI zákony přírody a přemýšlením o
tom, jak přežít, má postupně sklon ZAPOMENOUT na SVŮJ VLASTNÍ VNITŘNÍ SVĚT.
Jeho pozornost je pak především soustředěna na svět zevní a na přežití v něm. Jelikož
v tomto zevním světě nejsou žádné zjevné či zřejmé náznaky čehokoliv duchovního (vždyť
je to přírodní svět), dostává se do žádoucí pozice, aby počal zapomínat na vše duchovní
až do bodu, kdy bude mít sklon popírat, že cokoli duchovního kdy existovalo. Z takového
odmítnutí logicky plyne popření Nejvyššího.
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Zvířecí základ vložený pseudotvůrci do nově zfabrikovaných tvorů (námi zvaných
pseudolidé) byl jimi užit k tomu, aby se do těchto tvorů přenesla jejich zášť vůči všemu
skutečně duchovnímu. Pseudotvůrci to učinili zvláštními manipulacemi genů a duchovních
souvztažností (je pro nás obtížné to pochopit). To jim taktéž umožnilo ustanovit stav, ve
kterém by tito nově zfabrikovaní lidé měli „přirozený“ sklon oponovat všemu duchovnímu a
mít v oblibě a přijímat vše neduchovní či takzvané PŘÍRODNÍ.
Takže s tímto krokem byla vytvořena velmi důležitá struktura pseudomysli. PSEUDOMYSL
chce, žádá si a koná vše, co je v PROTIKLADU S POŽADAVKY, CHTĚNÍM A VŮLÍ
DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ NEJVYŠŠÍHO. Tímto činem byl ustanoven úplný protiklad
k čemukoli skutečně pozitivnímu a dobrému, k pravé víře a moudrosti. Takže byl vytvořen
zvrácený a obrácený řád lidského života, který vyprodukoval všechny námi známé
negativní mizérie, které jsou tak živě ZOBRAZENY v DĚJINÁCH LIDSTVA na planetě
Zemi.
Jelikož však toto uspořádání bylo zfabrikováno takzvanými přírodními prostředky
obsaženými ve zvířecí struktuře života, lidé je „přirozeně“ považují za normální „přirozený“
stav. Takto byli lidé mylně přivedeni k víře, že jejich pozice (pozice opačná, obrácená a
zvrácená) byla vždy správným, náležitým, řádným a jedině možným způsobem života,
zatímco cokoli jiného není dle řádu, je nenormální, šílené a nesprávné. Ztotožnění se
s takzvaným „přirozeným“ stavem v tomto světě napevno vytváří pozici vzhůru nohama. Tak
se zajistilo, že lidé počali milovat vše zlé a nepravdivé, považujíce to za dobré a pravdivé
a opovrhujíce vším skutečně dobrým a pravdivým, považujíce to za zlo a nepravdu.
Taková je pravá struktura negativního stavu. Takto byl negativní stav aktivován.
Byla tu přesto ještě jiná důležitá kondice animálního typu života, která byla přenesena do
lidských tvorů. V procesu přežití během tvrdých podmínek pozemského vývoje (před tím, než
se objevili na planetě Zemi jacíkoliv lidé) se zvířata učila obávat nebezpečí, útěku a své
obraně před takovým nebezpečím. Toto vyhýbání se drsným a nebezpečným oblastem,
aby se na Zemi přežilo, vytvořilo v těchto tvorech „přirozený“ strach a obavy, kdykoli
vstoupili do oblastí tohoto typu. Tyto takzvané „přirozené“ strachy a obavy pomáhaly
zvířatům tehdejší doby, aby přežila v těchto obávaných oblastech či se jim vyhnula.
V procesu evolučního rozvoje animálních životních forem se tyto strachy a obavy,
vyhýbání se nebo závislosti staly PŘIROZENOU součástí jejich genů.
Co se nyní stane, když použijete tento typ genů obsahující veškeré tyto strachy, obavy,
sklony utíkat i vyhýbat se a bránit se něčemu a vložíte ho do lidských tvorů, kteří před tím
neměli o takových emocích ani potuchy ? Logickým následkem takového vložení obzvláště jedná-li se o devadesáti pěti procentní implantaci všeho, co máte – je strach,
vyhýbání se, obavy, sklon k útěku, zlost, násilí, podezíravost a sklon k ničení i obraně a
mnoho dalších podobných protivných emocí by se stalo ve vašem životě tak přirozenými,
jako je dýchání.
U zvířecích druhů, které nevlastní žádné pojetí sebe sama, představu sebe sama,
sebeuvědomění či vědomé pojetí „já jsem“ (kterážto situace jim nedovoluje být duchovními
a na základě tohoto duchovního stavu jim nedovoluje řídit své vlastní prostředí
duchovními zákony, které jsou nadřazeny všem zákonům přírodním), jsou všechny tyto
druhy emocí velmi nutné a potřebné pro jejich přežití. U těchto zvířat to byla skutečně
přirozená kondice, obzvláště ve dnech, kdy Země byla právě přenesena, před tím, než se
objevili první lidé.
Situace u lidských tvorů, kteří si s 5 % přímého nadělení od Nejvyššího zachovali pojetí a
představu sebe sama, uvědomění sebe sama a pojetí „já jsem“, byla však vždy odlišná.
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Tento typ protivných emocí se pro lidi stal pastí. Byl základnou, na níž se logicky vyvinuly
všechny druhy ostatních ničivých stavů, podmínek, myšlenek, pocitů, emocí atd. Tyto
protivné myšlenky a pocity si samozřejmě ospravedlnili vírou, že potřebují být takovými či
onakými kvůli svému vlastnímu přežití. Takový závěr ovšem vedl k ustanovení dalšího
rysu negativního stavu – klamání sebe sama a druhých.
Takže z tohoto druhu protivného materiálu zbudovali pseudotvůrci pseudolidskou mysl
s jejími třemi oblastmi a devíti stupni. V pseudoniterné mysli umístili tito pseudotvůrci
všechny tyto zkušenosti a poznatky získané rostlinným a živočišným životem v procesu
jeho vlastního vývoje na planetě Zemi. Do této pseudoniterné mysli taktéž umístili svou
vlastní touhu ovládnout a převzít veškeré Stvoření od Nejvyššího, jakož i zvířecí
nevědomost čehokoli pozitivního, dobrého a duchovního.
S touto pseudoniternou myslí obklopili a uzavřeli pravou Niternou mysl. Bylo toho
dosaženo tak, že cokoli pozitivního, pravdivého a dobrého přišlo z Niterné mysli, bylo
zachyceno touto pseudoniternou myslí. Zde to bylo zkaženo, zaneřáděno, zamořeno a
otráveno všemi protivnými, falešnými zkušenostmi a poznatky. V této formě to bylo
nevyhnutelně přeneseno do pseudovnitřní mysli. (Nyní se, prosím, zapamatujte, že
všechny tyto zkušenosti a poznatky pseudoniterné mysli jsou vždy falešné, protože nejsou
obsaženy u pravých lidí, natož aby je tito lidé kdy prožili).
Pseudovnitřní mysl využívá tyto pseudozkušenosti a pseudopoznatky, aby obklopila a
uzavřela pravou vnitřní mysl a její pravou duševnost. Dělá se to za účelem zkažení,
zamoření, zašpinění, zfalšování a otrávení všeho, co bylo přineseno pravou vnitřní myslí.
V pseudovnitřní mysli se tedy vytváří zdeformovaná, zvrácená a falešná duševnost a je
přenášena do zevní mysli.
Zevní mysl je použita k obklopení a uzavření vnější mysli lidských tvorů. Také deformuje,
zkresluje a mrzačí správné a náležité lidské chování, což zahrnuje činnosti, postoje, vztahy a
životní styly neustále vycházející z pravé vnější mysli. Takže přicházíme s falešným
chováním a jednáním, klamáním, nepoctivostí a zvráceným životním stylem i se vším
ostatním, co známe ze svých zkušeností a ze zkušeností lidstva na této planetě.
Tím, že pravá lidská mysl se všemi svými pravými oblastmi a stupni je zcela obklopena,
dostávají se současně existující lidé do pozice úplné nevědomosti toho, že taková pravá
struktura lidské mysli kdy existovala či existuje. Tato nevědomost je ovšem základnou, z níž
vycházejí a jsou živeny všechny nevědomé procesy.
Jinou důležitou věcí, která se podařila tímto činem, bylo to, že když nemáme žádnou znalost
a žádnou přímou zkušenost pravé lidské mysli, budeme nejenom popírat existenci této pravé
mysli, ale nevyhnutelně budeme považovat padělanou pseudomysl za jedinou pravou
skutečnost a počneme odvozovat vše z této falešné pseudomysli.
Z této pozice můžeme vidět, že současně existující lidé na této planetě se na tento svět rodí
bez jakékoliv znalosti toho, co je skutečně pravé, a toho, co je skutečně dobré. Proto
jsou veškeré jejich závěry o sobě, o jejich životě, o duchovnosti, o Bohu a o všem jiném buď
zcela nesprávné a neskutečné, nebo jsou v tom či onom ohledu zvrácením, deformací či
zmrzačením skutečného stavu věcí.
Doufám, že z toho všeho, co bylo v této knize doposud řečeno, máte nyní jistý stupeň
poznání a pochopení toho, z čeho vskutku sestáváte a kolik je ve vás úrovní a aspektů.
Poznání a pochopení těchto věcí je nutnou podmínkou lepšího porozumění a poznání sebe
sama i toho, co bude následovat po této kapitole.
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Z toho všeho, co vám bylo doposud zjeveno, vyvstávají důležité otázky: 1. Jaké je vaše
místo a umístění v tomto Vesmíru a 2. ve vztahu k ostatním ? 3. Žijete skutečně
v pravém a původním světě ?
Začneme nejprve s odpovědí na třetí otázku: Žijete skutečně v původním pravém světě ?
Od teď musíte zajisté souhlasit s tím, že odpovědí na tuto otázku je velké NE ! Nežijeme ve
skutečném a původním světě a Vesmíru. Se shora popsanou výbavou, kterou máme (95 %
falešné mysli ponechávající jen 5 % mysli skutečné), bychom se nehodili do skutečného
světa, ani bychom v něm nepřežili. Žijeme-li v iluzích a klamech o skutečnosti, jsme
neschopni vnímat a prožívat pravou realitu. Jestliže tedy věříme, že naše iluze jsou pravdivé
a původní, automaticky popíráme existenci čehokoli pravého a původního.
Tento postoj a přijetí tohoto postoje nás vyhání z pravého a ryzího světa a Stvoření do
takzvané zóny iluzí a klamů, zóny zel a nepravd. Jsme také vypuzeni do zóny lásky
k zevnějšnostem a do zóny lásky ke své vlastní pseudomysli.
V této konotaci znamená sebeláska to, že milujete svou pseudomysl a souhlasíte s ní,
považujete ji za jedinou skutečnost. A láska k tomuto světu (v této konotaci) znamená, že
se spoléháte pouze na své zevnějšnosti, čili na vaši vědomou zevní mysl a na věci, které
poskytují potěšení a rozkoš vašim fyzickým smyslům a věcem podobným.
S pseudoláskami tohoto druhu nemůžete v pravém světě a vesmíru přežít ani na chvíli,
neboť zde je vše ovládáno skutečnou láskou ke druhým, skutečnou láskou k Bohu a
skutečnou láskou ke svému vlastnímu já. Takový druh lásky ustanovuje svou pravdu a
moudrost.
V tomto pravém světě nemůžete přežít prostě proto, že váš pseudosvět a tento svět jsou
v neustálé vzájemné OPOZICI. Být zde by pro vás bylo, jako když vezmete rybu z oceánu
a položíte ji na pláž. Ryba nemůže dýchat týž vzduch, jako vy. Ve své současné kondici
nemůžete dýchat čistý vzduch, jaký dýchají praví lidé v pravém vesmíru. Je to prostě
tak.
Jak si pamatujete z první kapitoly, když pseudotvůrci aktivovali negativní stav, nastal
v procesu této aktivace OHROMNÝ VÍR v uspořádání Stvoření. Tento vír je se vším, co
jim patřilo, pohltil a vytrhl ven do PRÁZDNÉ ZÓNY VYMÍSTĚNÍ. Tato zóna byla vždy
udržována souběžně s pravým Stvořením. Je udržována ideami pravých lidí, které ukazují,
že lidé mají svobodu volby odmítnout a popírat duchovní zákony Nejvyššího i
samotného Nejvyššího a počít odvozovat vše ze sebe samých. Pravé lidské bytosti by
nikdy nesouhlasily s uskutečněním takové ideje. Proto pravé lidské bytosti
vehementně zapuzují jakoukoli potřebu takto činit, čímž udržují svoji pravou mysl ryzí a
čistou bez jakýchkoliv tužeb, které popírají tyto důležité duchovní zákony a Nejvyššího,
potřeba se svou ideou vypadne ven z pravého Stvoření. Na základě toho druhu
odpadu se objevuje prázdná zóna vymístění. (Zóna vymístění je vlastně odpadkovým
košem s odpadky – odvrženými idejemi – energiemi – pravých bytostí .)
Byla to tato zóna vymístění, do níž pseodutvůrci spadli poté, co aktivovali negativní
stav. To se stalo poté, co přijali ideu ze svobodné vůle odmítnout Boha a Jeho/Její
duchovní principy a zákony.
A ta je tím, v čem v současné době všichni jsme a existujeme. Tato zóna vymístění
doprovází všechny světy, vesmíry, dimenze a stavy, kdekoli a kdykoli žijí praví lidé. Všichni
praví lidé neustále zavrhují potřebu aktualizovat uvědomění idejí, které by mohly zvolit
odmítnutí Boha a duchovní principy. Proto zóna vymístění existuje paralelně
s duchovním světem, kde se nazývá „pekla“, s intermediálním světem, kde se nazývá
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„intermediální pekla“, a s přírodním světem, kde se nazývá „vnější, neboli přírodní
pekla“.
Proto v současné době, kdy čtete tato slova, žijete v zóně vymístění přírodního světa,
přesněji však v zóně vymístění skutečné planety Země, kterážto zóna se nazývá
PŘÍRODNÍM PEKLEM. Takže nežijete na skutečné Zemi, ve skutečném vesmíru, jak jste
doposud věřili a mysleli jste si, že je tomu tak. Žijete v pseudosvětě negativity, zla a
nepravdy, to jest v přírodních peklech. V tomto světě je vše v neustálé opozici k tomu, co
existuje v reálném světě. Jelikož TOTO je PSEUDOSVĚT, je vše v něm padělané, iluzorní
a klamné. Je to SVĚT ŠÍLENSTVÍ, NEMOCÍ, VÁLEK, KRVEPROLÉVÁNÍ, NÁSILÍ A
VŠECH OSTATNÍCH DRUHŮ OHAVNOSTÍ A HRŮZ. Z nějakého, či jiného důvodu, ze SVÉ
VLASTNÍ VŮLE jste si ZVOLILI VSTOUPIT DO VŠECH TĚCHTO JEHO UDÁLOSTÍ A BÝT
V NICH ÚČASTNI.
Za současně existující pozice, v níž se tak nepohodlně nalézáte, je po přečtení těchto slov
zřejmé, že EXISTUJE VÁŽNÝ DŮVOD K TOMU, ŽE JSTE ZDE. Existuje také jistý důvod
vaší zvláštní pozice, místa a zkušeností, které máte v tomto pseudovesmíru v tomto
přírodním pekle a ve vztahu k ostatním.
Jste zde s velmi zvláštním a jedinečným posláním a pověřením. To určuje místo a pozici,
které zde v přítomné době zaujímáte, a typ lidí a situací, ke kterým jste si zvolili se přidružit, a
které jste si zvolili prožívat. Existují pádné důvody pro to, co se s vámi stalo a stane
v průběhu vašeho pobytu v zóně vymístění. (Opakuji, že pro lepší pochopení uspořádání
zóny vymístění bych rád odkázal na knihu „Čtvero pojetí duchovní struktury Stvoření“ a na
kapitolu 14 knihy „Realita, mýty a iluze“.)
Jak nyní určit a nalézt to, co je vaším místem, pozicí, posláním, pověřením a účelem v životě
této zóny, vám bude ukázáno v kapitole čtvrté této knihy.
Ze všeho toho, co jste doposud poznali, vyvstává zajímavá otázka: Započali jste vskutku
svůj současný život na planetě Zemi nebo v zóně vymístění ? Je za současně
existujících podmínek na této Zemi a za současně existujícího uspořádání vaší mysli a těla
zfabrikovaného pseudotvůrci vůbec možné, aby někdo přímo přišel na tuto Zemi ?
Již jste pravděpodobně zjistili, že odpověď na tuto důležitou otázku je velké NE !
Ale jak pak tedy lidé vůbec přicházejí do této zóny a situace ? A navíc, jak a kde
počíná jejich individuální život ?

7 ZPŮSOBŮ, JAKÝMI SOUČASNĚ PŘÍTOMNI LIDÉ NA ZEMI VZNIKAJÍ
Existuje 7 způsobů, jakými současně přítomní lidé na Zemi vznikají:

1. ZVLÁŠTNÍ IDEA STVOŘITELE
První způsob je ZVLÁŠTNÍ IDEOU, která nastává v Absolutní mysli Nejvyššího.
Nejvyšší počne ideu ohledně situace na planetě Zemi. (Kdykoli hovořím v této knize o
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planetě Zemi, vždy to znamená zónu vymístění planety Země, kde žijeme, a ne pravou
planetu Zemi.)
Idea potřebuje být promítnuta a umístěna na tuto planetu, aby pro Nejvyššího
VYKONALA ZVLÁŠTNÍ PRÁCI. Když je tato idea v Nejvyšším iniciována, Nejvyšší se této
ideje zeptá, zdali je ochotna dobrovolně vstoupit do tohoto jsoucna a bytí na planetu Zemi za
zvláštním účelem ve vztahu k této důležité práci. Je tato idea ochotna se objevit jako
zfabrikovaná pseudotvůrci v peklech ? To na ni ovšem klade ohromná omezení, ohraničení
a bloky, které by si nikdo nikdy ani nedokázal představit. Chtěla by se tato idea omezit a
ohraničit na 5 % pravého duchovního a lidského, akceptuje 95 % toho, co bylo zfabrikováno
pseudotvůrci ze živočišného života ?
Toto vše se žádá s tím, aby se to chápalo jako pouze DOČASNÁ situace. Jinými slovy, idea
stráví na Zemi krátký čas (ne déle než přibližně mezi jedním dnem a sto roky pozemského
času). Na závěr tohoto období bude idea věčně pokračovat v životě jako jedinečná, vědomá
a sebeuvědomělá bytost v pozitivním stavu, pokud si tak zvolila. Otázka je také položena
s důležitým upozorněním na to, že tato idea, počatá jako lidská bytost na Zemi, si na jisté
časové období nebude pamatovat nic o této volbě a souhlasu ohledně svého poslání či
pověření. Toto poslání a pověření je velmi často naplněno typem osoby, kterou se zde stane,
typem života, který zde povede, typem zkušeností, které zde bude mít, a problémy, které zde
tato idea projeví.
Když se všechny tyto otázky položí, je ideji jasně ukázán účel a potřeba tohoto života,
takových zkušeností a takových problémů. Když tato specifická idea a navrženým zvláštním
účelem a potřebou souhlasí, pak tehdy a jedině je nadělena duchem života od Nejvyššího a
Nejvyšším. Jakmile je nadělena duchem života, idea se stává individuální, jedinečnou,
živoucí, sebeuvědomělou a sebepociťující bytostí. Pak entita na nějaký čas pobývá
v duchovním světě připravujíc se na zrození do tohoto světa negativními prostředky, čili
zvířecím fyzickým zrozením v lůně matky.
Tento druh přípravy se obvykle skládá ze zkušeností a poznávání všeho pozitivního a
dobrého, co existuje v duchovním světě. Je to také období strávené získáváním
speciálních schopností, nástrojů a poznatků, které se vztahují k uspořádání lidské
mysli, jak ji odráží předešle popsaných 5 %.
Musíte si pamatovat, že tato struktura byla tomuto duchu k dispozici z 95 % jejího celku.
Duch se pak učí, JAK PŘEŽÍT POUZE S 5 % jejího celku, to jest, JAK NÁLEŽITĚ
VYUŽÍT 5 %, aby ZŮSTAL duchovní bytostí. Toto provést NENÍ VŮBEC SNADNÉ.
Když je tento nutný proces završen, duch je pak Nejvyšším umístěn do specificky
vytvořeného, velmi zvláštního intermediálního světa. Tento svět se nachází mezi světem
duchovním a všemi oblastmi zóny vymístění. Zde se v tréninku a v přípravě na vstup do
krutého a nebezpečného přírodního světa zóny vymístění podejme na druhý krok.
V tomto speciálním zprostředkujícím světě, který se skládá z mnoha vesmírů, galaxií,
solárních systémů a planet, je duch poprvé vystaven negativnímu stavu. Zde jsou
speciální instruktoři a učitelé – ti, kdo ze svých vlastních zkušeností velmi dobře znají
pravou povahu všech pekel (všech oblastí zóny vymístění). Ti mají také přímý přístup jak
k nebesům (pravému duchovnímu světu a ostatním pravým intermediálním a přírodním
světům), tak i ke všem peklům (všem obydleným zónám vymístění) včetně planety Země.
Tito instruktoři a učitelé postupně vystavují zmíněného ducha všem aspektům negativního
stavu, všem jeho zlům, nepravdám a problémům. Zde se duch dostane do všech situací a
podmínek, v nichž může prožívat dopad negativního stavu takříkajíc na své vlastní
kůži. Tyto zkušenosti s negativním stavem tento duch získává při plné znalosti jejich účelu
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a potřeb. Jsou získávány při plné schopnosti je srovnávat se zkušenostmi nabytými
v pozitivním stavu. (Čili vědomě ví, že zde např. není za trest – pozn. zpracovatele.)
Jak zde vidíme, v prvním kroku přípravy ducha na vstup do tohoto světa se duch učí a
zakouší pouze věci pozitivní a dobré, reflektované povahou pozitivního stavu. V druhém
kroku příprav na vstup do tohoto světa je duch vystaven všem aspektům negativního stavu
a prožívá je vědomě, srovnávaje je se všemi aspekty stavu pozitivního.
Kdybyste chtěli stanovit v pozemských časových jednotkách, kolik to takovému duchu zabere
času, aby prošel touto přípravou, mohli byste říci, že minimální období potřebné za tímto
účelem je 7 roků. Maximální doba nikdy nepřesahuje 400 let. K tomu lze dodat, že přesná
doba přípravy se mění od ducha k duchu a závisí na povaze jeho poslání, pověření a na
délce času, který bude potřebovat na pobyt v tomto světě.
V procesu této přípravy duch pečlivě dopředu určí, jaká druh situace, styl života, typ genů a
dědičnosti, druh rodičů, typ ekonomických, společenských, rasových a politických
podmínek, událostí a problémů si bude chtít vybrat, aby úspěšně završil své poslání
v tomto světě.
Poté, co je tento důležitý výběr učiněn, duch prochází zkušenostmi týkajících se specifických
problémů, které si určil, že bude mít na planetě Zemi. To se vykoná prostřednictvím toho, že
je entita umístěna na rozličné planety intermediálního světa zóny vymístění, kde jsou mu
všechny tyto zkušenosti k dispozici. A opět jsou tyto negativní zážitky získávány při plném
vědomí jejich účelu, potřeby a cíle a vždy při srovnání s pozitivním stavem.
Poté, co jsou všechny zkušenosti získány a trénink je konečně završen, je duchu na
okamžik do všech detailů ukázáno, jakým životem se chystá na planetě Zemi žít. To také
zahrnuje jakékoli jiné oblasti zóny vymístění, do nichž se se svým souhlasem inkarnuje nebo
je vyslán Nejvyšším.
Jakmile si duch plně a vědomě uvědomuje všechna tato fakta, je starostlivě požádán, aby
znovu uvážil svůj výběr. V tomto bodě je duchu dovoleno, aby změnil svůj názor. Avšak
poté, co duch vstoupí do tohoto světa, není žádná změna názoru možná, pokud ovšem
tato změna není dohodnuta před příchodem na tento svět. Jestliže se duch rozhodne, že
nechce podstoupit toto pověření, jsou mu předloženy bez jakýchkoli předurčení nejrůznější
jiné možnosti volby jeho neustálého duchovního pokroku, který si vybere, a ke kterému
směřuje.
Avšak, jestliže si duch zvolí postupovat dále (což obvykle učiní), je připraven na inkarnaci na
planetu Zemi. V tom čase je duchu opět řečeno, že nebude mít k dispozici žádnou
vědomou paměť těchto voleb či zkušeností. Tak tomu bude tak dlouho, dokud bude
pobývat na planetě Zemi. To bude trvat buď po celou délku života na této planetě, nebo
pokud nebude připraven, aby se to bez nebezpečí odvolalo, to jest, pokud se tak zvolilo, a
jestliže účel jeho poslání vyžaduje takové odvolání.
Poté, jak se vše toto vykoná, duch vyhledá současně dva lidi na Zemi (na což se tito lidé
také dobrovolně podjali), aby se dosáhlo těhotenství za účelem přípravy fyzického těla,
jak bylo pro takového ducha původně zfabrikováno pseudotvůrci. To se vykonalo
v přípravě na jeho vstup do tohoto světa. V procesu početí a zvířecího fyzického narození
je SAMÝM TÍMTO PROCESEM z vědomého uvědomování VYMAZÁNA VEŠKERÁ
PAMĚŤ těchto zkušeností, poznatků, událostí a pravé lidské mysli i všeho ostatního
(cokoli máte). Jsou umístěny do úschovy, aby byly střeženy jako pozůstatky 5 % pravé
lidské mysli. Tyto pozůstatky jsou nyní zcela zapancéřovány, obklopeny schránkou a
uzavřeny.
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Takže se na tento svět rodíte v ÚPLNÉ NEVĚDOMOSTI o tomto všem a všem ostatním,
jakož i do ÚPLNÉ BEZMOCNOSTI A ZÁVISLOSTI NA DRUHÝCH, bez jakéhokoli
uvědomění či poznání čehokoli duchovního či čehokoliv jiného takového.
Od okamžiku vašeho zrození je aktivována vaše pseudomysl a dostává se do popředí, kde
počíná panovat vašemu pozemskému životu. Obvykle nemáte žádné ponětí o tom, že
existuje něco jiného, než pseudomysl. Nyní a poté získáváte jakési pochopení toho všeho
ve svých snech a v transu duchovní hypnózy (o duchovní hypnóze více později), při
hluboké meditaci a podobných stavech. Přesto ve většině případů věříte, že jsou to pouze
smyšlenky vaší obrazotvornosti. Budete mít sklon tyto zkušenosti přehlížet jako něco vám
neužitečné. Lidé kolem vás se všeobecně těmto zážitkům vysmívají. Velmi často je považují
za znaky bláznovství. Takže abyste nebyli považováni za blázny, máte sklon se jim buď též
vysmívat, či je vytlačovat ze své vědomé paměti. Tak jste neustále lapeni v pasti negativním
stavem.
V průběhu tohoto okamžitého, jakoby snového prožití těchto událostí můžete zažít
vzpomínku na něco důležitého, co se vám předtím stalo, ale je to událost, u které jste
nezaznamenali, že nastala v průběhu vašeho současného pozemského života. Z těchto
zážitků vyvinuli blázniví lidé teorii reinkarnace. Byla počata proto, abyste uvěřili, že jste na
této Zemi byli předtím. Následovníci reinkarnace si neuvědomují, že tyto zážitky by se nikdy
nemohly stát na této Zemi, ale že byly vámi prožity a zažity spíše během období vašich
příprav ve zvláštním zprostředkujícím světě. Jak si pamatujete z toho, co jsme si o vašem
tréninku řekli, byli jste vystaveni mnoha událostem a zážitkům na různých planetách tohoto
zvláštního intermediálního světa. Tyto planety jsou v souvztažné blízkosti k tomuto místu a
jsou obvykle spojeny se stejnými souvztažnými jmény, která používáme zde (pamatujete na
zákon souvztažností, krátce popsaný v předešlé kapitole ?) Takže na základě tohoto vlivu
získáváte falešnou představu toho, že jste tu předtím byli. Chcete-li poznat více o tom, proč
se myšlence reinkarnace věří a přijímá se, spočívá extrémní duchovní nebezpečí, přečtěte si
kapitolu čtvrtou knihy „Čtvero pojetí duchovní struktury Stvoření“.) Téma reinkarnace je mimo
téma naší knihy. Zde je zmíněno, aby se ilustrovalo, jak vás negativní stav neustále drží
v pasti víry ve falešnosti, které nemají žádnou pravou realitu a které jsou jen zdáním pravé
reality.

2. POZITIVNÍ IDEA V NEBESÍCH
Druhý způsob, jakým lidé přicházejí na tento svět, je následující: Dva stejní jedinci (jeden
muž a jedna žena) v nebesích (pozitivního stavu) následkem procesu jejich sexuálního
styku dají v okamžiku jejich vzájemného duchovního orgasmu zrod nové a jedinečné
ideji.
Tato nová a jedinečná idea se velmi často týká způsobů a prostředků pomoci při
eliminaci negativního stavu. Nebo se vztahuje k něčemu, co se týká situace na planetě
Zemi anebo jiných oblastí zóny vymístění a jejich ubohých duchovních potřeb a jejich
vyvažování. Jakmile je tato nová a jedinečná idea zrozena, je nejprve otázána Nejvyšším,
zdali chce ze své vlastní svobodné vůle a volby být a existovat. Pokud idea nechce
(vzdálená možnost), je transformována do univerzální duchovní energie, aniž by se jakkoli
stala individuální formou života. Jestliže souhlasí, což je obvyklé, je pak vybavena
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Nejvyšším a od Nejvyššího tím jedinečným a zvláštním duchem života. Pak se stane
jedinečnou, žijící, sebeuvědomělou a sebeobsahující individuální bytostí.
Poté, jestliže se nová a jedinečná idea zrodila za účelem inkarnace na planetě Zemi,
prochází přesně stejnými přípravnými kroky a postupy, jak byly popsány předtím.

3. POZITIVNÍ IDEA - CESTA DOBROVOLNOSTI
Třetí cestou, jako lidé přicházejí na tento svět, je cesta dobrovolnosti. Někdo v pozitivním
stavu nebes či v pozitivním stavu jakéhokoli jiného světa našeho pravého Vesmíru,
kdo byl již dávno předtím stvořen, a kdo v jednom z těchto světů přebývá jako plně
zralá dospělá osoba, se dobrovolně rozhodne inkarnovat se na tuto planetu. Tento
druh dobrovolnosti je na základě buď vlastní myšlenky nebo žádosti, či na požádání
od Pána Ježíše Krista, aby se podjala na zvláštní poslání a pověření v negativním
stavu, nebo se stala zvláštním zástupcem Nejvyššího v negativním stavu.
Jakmile se toto dobrovolné rozhodnutí odehraje nebo je Nejvyšším dán souhlas s tímto
požadavkem stát se dobrovolníkem, tato entita takříkajíc spadne do tohoto zvláštního
intermediálního světa, kde prochází přesně týmiž kroky a postupy příprav, jak byly
předtím popsány.

4. POZITIVNÍ IDEA ZCELA CIZÍCH BYTOSTÍ
Čtvrtý způsob, jakým lidé přicházejí na tento svět, je podobný způsobu druhému
s výjimkou toho, že tato idea přichází od dvou zcela cizích životních forem, které
nemají nic společného s tímto vesmírem a lidskými bytostmi. Obvykle sídlí ve zcela
odlišném vesmíru, v dimenzi, o které nemáme ani vzdálenou představu ve smyslu jevové
formy a fungování. Tyto cizí bytosti dají zrod nové ideji. Tato idea se nějak vztahuje
k touze pomoci nám v procesu eliminace negativního stavu, či v boji během lítých
duchovních válek probíhajících mezi pozitivním a negativním stavem.
Jakmile idea souhlasí se svým účelem, je vybavena duchem života od Nejvyššího. Po jisté
době strávené ve svém vlastním vesmíru, kde získá plnou znalost struktury svého vlastního
vesmíru a specifické kvality pozitivního stavu ve svém vlastním vesmíru, je pak entita
promítnuta speciálními duchovními způsoby a prostředky do pozitivního stavu nebes
tohoto vesmíru, speciálně do Nové nebeské společnosti. (O Nové nebeské společnosti viz
„Poselství z nitra“ a „Realita, mýty a iluze“.) entita zde přebývá, dokud se nenaučí vše o
zvláštní kvalitě pozitivního stavu tohoto Vesmíru ve srovnáním se svým vlastním vesmírem.
Poté je tato bytost vhozena do tohoto zvláštního intermediálního světa, kde podstupuje
trénink přesně stejným způsobem dle kroků a postupů, jaké se již popsaly.
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5. POZITIVNÍ IDEA - CESTA DOBROVOLNOSTI ZCELA CIZÍCH BYTOSTÍ
Pátý způsob, jakým lidé přicházejí na tento svět, je podobný způsobu třetímu. Při tomto
postupu chtějí některé cizí bytosti z nějakých jiných vesmírů, galaxií a planet, které
byly stvořeny již dávno předtím, dobrovolně přijít na tento svět, aby vypomáhaly se
svými ideami. Jakmile je jejich dobrovolné rozhodnutí přijato Nejvyšším, jsou speciálními
duchovními prostředky a způsoby přepraveny do Nové nebeské společnosti tohoto
Vesmíru v nebesích. Zanedlouho získávají zkušenosti a poznatky specifické kvality
pozitivního stavu tohoto Vesmíru při srovnání se specifickými kvalitami jejich vlastního
vesmíru. Když se tento krok završí, jsou tyto bytosti uvrženy do toho zvláštního
intermediálního světa. Tam v procesu svého tréninku podstoupí přesně stejné kroky a
procedury, jak se popisují výše.

6. NEGATIVNÍ IDEA – PODPORA NEGATIVNÍHO STAVU
Šestý způsob inkarnace lidí na tomto světě je následující: Dva negativní duchovné
(pseudomuž a pseudožena) buď v duchovním světě (peklech), nebo v zóně vymístění
planety Země, nebo v jiné oblasti zóny vymístění, dají v procesu jejich zlého,
negativního sexuálního styku zrod nové a jedinečné ideji. Tato idea se týká
pokračování, podpory a trvání negativního stavu v zóně vymístění.
Víte, že duchové v negativním stavu netouží po ničem více, než udržovat na věky jsoucno a
bytí negativního stavu. Proto fabrikují všechny druhy idejí této povahy.
Jakmile je tato nová jedinečná idea zrozena, je předložena s možností volby být, či nebýt,
existovat, či nikoliv za tímto negativním účelem. Naneštěstí tato idea obvykle souhlasí.
Jakmile souhlasí, vědci v peklech ji speciálními způsoby a prostředky ukradenými od
Nejvyššího a na základě znalostí souvztažnosti (obsahujících tajemství tvorby života) pak
vkládají magickými a jinými prostředky do této ideje pseudoducha života. Následně je idea
oživena a stává se sebeobsahujícím, živým, sebeuvědomělým a jedinečným negativním
duchem.
Jak si pamatujete, když se pseudotvůrci usadili v duchovním světě, čili máme-li to
specifikovat, v zóně vymístění duchovního světa zvané pekla, přinesli si se sebou všechny
znalosti souvztažností, cestování v čase a veškeré struktury původní pravé lidské mysli. Tyto
znalosti jim byly odebrány Ježíšem Kristem, Nejvyšším. Po svém „ukřižování“ vstoupil
Ježíš Kristus do pekel. Zde shromáždil všechny pseudotvůrce ze všech končin a
uzavřel je na jednom místě. Tím je IZOLOVAL od zbytku Stvoření a od zbytku zóny
vymístění. To bylo vykonáno proto, aby tak již nikdy nemohli opět v celém Stvoření a
v zóně vymístění cokoli ovlivňovat.
V době inkarnace Ježíše Krista na tuto planetu byli pseudotvůrci tak silní a početní, že se
svými vychytralými magickými schopnostmi a nesmírnými znalostmi, které měli k dispozici
(shromažďované po miliony roků), rozšiřovali po všech končinách Stvoření Nejvyššího,
dokonce i do nejvyšších nebes duchovního světa. Tato situace ohrožovala veškeré
Stvoření tak, že je nikdo nemohl jakkoli zastavit. Byli úspěšní ve svém plánu převzetí
veškerého Stvoření Nejvyššího, aby se v něm ustanovili jako jeho bohové a bezkonkurenční
vládci.
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Aby se tato expanze pseudotvůrců zastavila, bylo nutné, aby Nejvyšší osobně podnikl
kroky a přistoupil ke druhé fázi svého Velkého plánu. Nejvyšší byl pouze tím jediným
se schopnostmi a znalostmi k tomu, aby je zastavil. Jestliže by se Nejvyšší ve Svém
Absolutním stavu a rozpoložení byť jen přiblížil k pseudotvůrcům či negativnímu stavu,
svou přítomností a slávou by je navždy zničil. Nikdo by nemohl zůstat na živu. Taková
situace by byla v rozporu s Absolutní esencí a Substancí Nejvyššího, kterou je čistá Láska
a Moudrost.Takže aby Nejvyšší mohl zastavit toto rozšiřování negativního stavu a jeho
převládání nad stavem pozitivním, což existovalo v době inkarnace Ježíše Krista na této
planetě, bylo pro Nejvyššího nutné, aby přišel s negativním stavem do styku, aniž by
zničil či zlikvidoval kohokoli, kdo se s negativním stavem ztotožňoval.
Proto se Nejvyšší Sám/Sama rozhodl/rozhodla dobrovolně se inkarnovat na této
planetě prostřednictvím přesně stejných prostředků, jakými se inkarnovali jiní lidé.
Nejvyšší určil na této planetě dva lidi, aby posloužili jako rodiče, jejichž prostřednictvím
vytvořil velmi zvláštní lidské tělo. To byla konstituce či forma původně zfabrikovaná
pseudotvůrci.
Nejvyšší pak do tohoto těla vstoupil jistými aspekty Svého Ducha a narodil se jako Ježíš
Kristus v čase a prostoru způsobem fyzického zrození živočichů, jak bylo původně
zfabrikováno pseudotvůrci. V tomto těle byl Nejvyšší prostřednictvím 95 % zvířecích
rysů a na základě povšechnosti všech negativních zkušeností veškerého lidstva
(obsažených ve všech genech tohoto těla) s to zažít veškerou povahu negativního stavu
v jeho povšechnosti. Jak si vzpomínáte, je v pseudomysli obsaženo vše, co kdy bylo
v negativním smyslu prožito všemi rostlinami, zvířaty a lidmi, zfabrikovanými před tím
pseudotvůrci během těchto mnoha milionů let. Toto tělo bylo také s to zmírnit do značné
míry přítomnost Nejvyššího v něm, aby se tak nikdo v negativním stavu kvůli přítomnosti
Nejvyššího nemohl být zničen. Nejvyšší se na tuto planetu inkarnoval pod jménem Ježíše
Krista.
Po „ukřižování“ vstoupil Ježíš Kristus do zóny vymístění ostatních světů, obzvláště do
pekel, opanoval je a podřídil si je. Nakonec je dal do pořádku, odstraniv znalosti
cestování v čase a jiné znalosti přírody, které vlastnili pseudotvůrci. Pak omezil využití
těchto znalostí pouze na schopnost využít 5 % pravé lidské mysli, která jim byla dostupná
z původního nadělení od Nejvyššího. Takové využití by jim dovolilo oživovat jejich negativní,
nově zrozené ideje a dávat jim život. Toto dovolení bylo nutné, aby negativní stav mohl splnit
svůj účel a své poslání, kvůli němuž mu bylo dovoleno vstoupit do jsoucna a bytí. Především
mu bylo dovoleno vstoupit do jsoucna a bytí, aby se zodpověděla ta původní, důležitá,
životně závažná a kritická otázka, formulovaná v první kapitole: „CO BY SE STALO, KDYBY
SE VZNIK ŽIVOTA MOHL VYSVĚTLIT TAKZVANÝMI FYZIKÁLNÍMI ZÁKONY A
PŘÍRODNÍMI HMOTNÝMI PROCESY, ANIŽ BY SE BRALY V ÚVAHU JAKÉKOLI
DUCHOVNÍ ZÁKONY, DUCHOVNÍ SVĚT ČI NEJVYŠŠÍ – STVOŘITEL ? JAKÝ BY BYL
ŽIVOT, JESTLIŽE BY NEBYLO JAKÉKOLI DUCHOVNOSTI, NEBO JESTLIŽE BY SE
DUCHOVNÍ PRINCIPY ODVOZOVALY Z HMOTY A PŘÍRODY, NAMÍSTO TOHO, ABY SE
HMOTA A PŘÍRODA POVAŽOVALA ZA PRODUKT A NÁSLEDEK DUCHOVNÍCH
ZÁKONŮ, PRINCIPŮ ?“
Takže takto jsou pekelní duchové schopni produkovat životní formy nejrůznějších druhů.
Jsou též schopni vkládat ducha života do svých negativních idejí, které se stávají duchy a
následně lidskými bytostmi. Rovněž nám to ukazuje, jak fabrikovali a neustále fabrikují
všechny druhy ničivých a nebezpečných rostlin, virů, mikrobů, bakterií a živočišných
životních forem.
Poté, co je taková negativní idea oživena a stane se negativním duchem, je umístěna do
speciální zóny vymístění intermediálního světa. Zde prochází tréninkem při přípravě na
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svou inkarnaci na planetu Zemi. Příprava negativních duchů je značně odlišná od přípravy
pozitivních duchů v tomto zvláštním zprostředkujícím světě.
Negativní duch se nepotřebuje učit, jak má být negativní nebo jak mít problémy. Takový
má jeho život být. Namísto toho se musí připravovat na to, JAK PŘEDSTÍRAT, že je dobrý,
pozitivní, říkající pravdu, zatímco zároveň osnuje zničení všeho dobrého a pravého, co
je na této Zemi k dispozici v těch lidech, kteří se inkarnovali od Nejvyššího a
z pozitivního stavu.
Jak vidíte, planeta Země je BOJIŠTĚM, na němž se vede LÍTÁ DUCHOVNÍ VÁLKA mezi
pozitivními a negativními silami. Existuje mnoho dalšího, na co se negativní duch
připravuje, aby mohl provést své poslání na této planetě. Hlavním účelem této mise je
UDRŽOVÁNÍ, POKRAČOVÁNÍ A TRVÁNÍ NEGATIVNÍHO STAVU PO CELÉ ZÓNĚ
VYMÍSTĚNÍ.
Jakmile je trénink tohoto negativního ducha završen, inkarnuje se na tuto Zemi přesně
stejným způsobem, jako kdokoli jiný. To se vykoná prostřednictvím fyzického zvířecího
narození z matčina lůna s vymazáním všech vědomých vzpomínek na to, odkud na tuto
planetu přichází a za jakým účelem. Je tomu tak proto, že i tento druh duchů má v sobě
stále přítomnou schopnost uplatňovat svobodu volby. Mohou se změnit a mohou
odpadnout k pozitivnímu stavu, když si to zvolí udělat ze své vlastní svobodné vůle. To
je jedním z důvodů, proč sem Nejvyšší posílá dobrovolníky z pozitivního stavu, aby
pomohli agentům stavu negativního KONVERTOVAT DO POZITIVNÍHO STAVU. To je
jeden ze způsobů, jakým Nejvyšší pomalu a postupně, krok za krokem odstraňuje negativní
stav.

7. NEGATIVNÍ IDEA – PODPORA NEGATIVNÍHO STAVU – 1. INKARNACE
NA ZEMI
Sedmý způsob, jakým se lidé inkarnují na tuto planetu, se týká někoho, kdo již je ve
jsoucnu a bytí v zóně vymístění v peklech, někoho, kdo se ještě na této planetě
neinkarnoval, a chce se dobrovolně narodit na Zemi. To se dělá za účelem blokování a
rušení poslání a pověření vyslanců Nejvyššího, kteří jsou stále přítomní na této Zemi.
Důvodem jejich inkarnace je také věčné udržení, trvání a pokračování negativního stavu
na této planetě. Poté, co se tito duchové dobrovolně rozhodnou pro toto své poslání, jsou
následkem toho umístěni do zvláštní zóny vymístění tohoto specifického intermediálního
světa. Zde podstoupí velmi důkladný trénink při přípravě na vstup do tohoto světa, aby uspěli
při dokončení svého poslání.
---------Toto jsou tedy hlavní způsoby a prostředky, jakými se lidé objevují na této planetě. Více
o této záležitosti viz kapitolu 16 knihy „Realita, mýty a iluze“.
Nyní v obecném smyslu znáte, pokud chcete skutečně znát, jak jste se dostali do tohoto
veškerého svinčíku existujícího na planetě Zemi. Z toho všeho, co bylo doposud zjeveno
v těchto dvou kapitolách, a kvůli tomu, abyste náležitě chápali svůj život a to, kým jste, proč
jste zde, je třeba učinit velmi důležitý závěr v následujících bodech:
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I. JSTE ZDE ZE SVÉ VLASTNÍ VOLBY A SVOBODNÉ VŮLE.
NEJSOU ŽÁDNÉ NÁHODY ČI NEHODY
Nejdůležitějším, nejzávažnějším a nejkritičtějším závěrem je, že JSME ZDE ZE SVÉ
VLASTNÍ SVOBODNÉ VŮLE a VOLBY VČETNĚ VOLBY NEPAMATOVAT SI, ŽE JSME SI
ZVOLILI SEM PŘIJÍT. Tato volba není jen obecným souhlasem k tomu, abychom sem přišli.
Namísto toho jsme si zvolili každý jednotlivý detail našeho pozemského života, včetně svých
problémů, trápení, strádání, nehod, příhod, typu rodičů, dědičnosti, místa, životního stylu a
všeho, co máme. Z tohoto pravidla neexistuje výjimka či výluka. Cokoli se nám v kterémkoli
okamžiku našeho života stane, se může stát jen proto, že jsme si to zvolili kvůli různým
důležitým DUCHOVNÍM DŮVODŮM. Tyto důležité duchovní důvody si vědomě
neuvědomujeme, ani si vědomě neuvědomujeme skutečnost, že jsme si to zvolili, aby
se tak stalo.
S ohledem na tento fakt je zřejmé, že neexistují žádné náhody či nehody, žádné statistické
pravděpodobnosti, které by nebyly výsledkem nějakého druhu svobodné volby. Statistická
pravděpodobnost se objevuje jen tehdy, když si někteří lidé zvolí být účastníky týchž
takzvaných náhodných událostí. (Například si mohou zvolit být oběťmi hromadných leteckých
neštěstí, nebo hromadných automobilových nehod na dálnicích, nebo zničujících hurikánů a
podobných situací.)
Jestliže by mohly nastat jakékoli náhody, nehody, incidenty a podobné záležitosti, úplně by
narušovaly hlavní princip života, vaši svobodu volby. Stali byste se jen ubohou loutkou
v rukou krutého osudu náhod a pravděpodobnosti. Ve Stvoření Nejvyššího takové věci
neexistují. Dokonce i v negativním stavu je vždy přítomna svobodná volba, protože
především negativní stav byl aktivován na základě něčího rozhodnutí.
Z tohoto závěru také velmi jasně plyne, že jste plně odpovědni za to, co se ve vašem životě
stane, ať si toho jste, či nejste vědomi.
Ze slova volba také plyne, že každý výběr vám dává věčnou příležitost učinit jiný, který
vás může VYVÉST z negativního stavu.

II. NEGATIVNÍ STAV NENÍ VĚČNÝ,
MŮŽETE SI ZVOLIT ZMĚNU SVÉHO ROZPOLOŽENÍ
Negativní stav byl aktivován pouze za jedné podmínky: Kdokoliv má účast na negativním
stavu, bez ohledu na to, kde či jak hluboko v peklech, a bez ohledu na to, jak silně se s ním
ztotožnil a miluje ho, MŮŽE SI ZVOLIT ODSTOUPIT od negativního stavu. Může SI
ZVOLIT konvertovat do POZITIVNÍHO STAVU a přestat se ztotožňovat s negativním
stavem a PŘESTAT ho milovat.
To také platí u lidí na planetě Zemi. Cokoli si zvolíte, můžete si nezvolit (pozn. slovo
„nezvolit“ znamená v konotaci obsahu této knihy schopnost zrušit předešlou volbu, nebo si
zvolit již nikdy nezvolit tuto volbu), pokud to neporušuje VAŠI VOLBU POZNAT něco
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důležitého na základě volby, kterou se snažíte nezvolit. V okamžiku, kdy je poučení
dáno, pro což jste sem přišli na prvním místě, jste oprávněni učinit nový výběr, který vás
postupně vyvede z negativního stavu problémů, zel a nepravd do pozitivního stavu dobra,
pravdy a žádných problémů.
Jinou podmínkou, za níž je negativní stav dovolen Nejvyšším, je, že bude trvat jen jeden
časový cyklus, a ne věčně (čili navždy, jak naznačují některé doslovné výroky Svaté bible).
Bible Svatá ve svém doslovném smyslu hovoří ve zdánlivých či jevících se pravdách, a ne
v pravdách skutečných. Pravdou, která se jeví a je zdánlivá, je, že negativní stav (pekla)
bude existovat navždy, čili věčně. Avšak skutečná pravda, která je obsažena v těchto
tvrzeních, je ta, že negativní stav může existovat navždy jen jako možnost. Tedy se dá říci,
že si vždy, na věky, můžete zvolit být zlými a negativními a využít tuto ideu vaší svobodné
volby odmítnout a zavrhnout existenci Nejvyššího a Jeho/Jejích duchovních principů.
Princip svobody volby dává negativnímu stavu potenciál, aby existoval navždy.
Vždyť především, jak jste shora poznali, výskyt této ideje ve vaší mysli a vaše odmítáni ji
uskutečnit, udržuje prázdnou zónu vymístění v NEUSTÁLÉ PŘIPRAVENOSTI. Můžete
do ní spadnout, pokud si zvolíte tuto ideu uskutečnit a vést život, který odmítá
Nejvyššího a cokoli duchovního. Protože vám tuto ideu nelze nikdy odejmout, zóna
vymístění bude vždy existovat. Bude tomu tak, i když bude prázdná a deaktivovaná,
pokud budete mít přání uvést tuto myšlenku do praxe. Takto se vám radí, jak chápat
některá tvrzení v Bibli Svaté, která naznačují, že budete v ohni pekelném věčně, jste-li
hříšníky a konáte-li zlo.
Jaká by to byla spravedlnost potrestat vás věčným ohněm pekelným za něco, co jste učinili
během vašeho krátkého pozemského života ?
Když původní lidé dobrovolně aktivovali negativní stav, Nejvyšší jim a nám všem, kdo se na
tom podílíme, slíbil, že existence negativního stavu v aktivovaném stavu a rozpoložení
nepřesáhne více než jeden časový cyklus. Jeden časový cyklus dle měřítka pozemských
časových jednotek trvá přibližně 1 bilion roků (podrobnosti v kap. 3. knihy „Čtvero pojetí
duchovní struktury stvoření). Pán Ježíš Kristus, kdož je Nejvyšší, také slíbil, že kvůli
pozitivnímu stavu a lidem, kteří dobrovolně přišli do negativního stavu ze stavu pozitivního,
bude současný cyklus značně zkrácen. Takže negativnímu stavu nebude dovoleno být
v aktivním a dominantním stavu, rozpoložení a formě dokonce ani po celý časový cyklus.
Je pro nás důležité, abychom pochopili rozdíl mezi dvěma formami negativního stavu a
rozpoložení. Jednou formou je dřímající stav, stav neaktivní, a druhou je stav aktivace
a dominance. Když Bible hovoří o věčném pokračování pekel, hovoří z pozice
NEAKTIVNÍHO, DŘÍMAJÍCÍHO STAVU zóny vymístění. Ten je VŽDY připraven přijmout
někoho, kdo z vlastní svobodné vůle uznává ideu, že Nejvyšší neexistuje – představu,
že nepotřebuje nic duchovního, aby byl naživu, byl a existoval.

III. OD SVÉHO NAROZENÍ JSTE VYBAVENI SPECIÁLNÍMI NÁSTROJI,
PROSTŘEDKY A SCHOPNOSTMI, ABYSTE PŘEKONALI
VŠECHNY SVÉ PROBLÉMY, ČILI NEGATIVNÍ STAV VE VÁS
Aby každý byl s to si zvolit odstoupení od negativního stavu a jeho zel, nepravd,
trápení a problémů, je každý, kdo vstupuje do jakékoli oblasti negativního stavu,
vybaven velmi zvláštními nástroji, prostředky a schopnostmi. Každý, kdo si zvolí je
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použít, se může dostat do styku s 5 % pravého člověka v sobě. Zde čeká Niterná mysl
a Nejvyšší, až se k nim přistoupí a započne se proces duchovní transformace a
eliminace negativního stavu a jeho přirozenosti z našich životů.
Pamatujte si, že jsme uvedli, že pseudotvůrci neměli žádnou jinou volbu, pokud měli
uspět ve svém plánu, než POUŽÍT NĚKTERÉ PŮVODNÍ PRVKY PRAVÝCH LIDÍ, které
přímo stvořil Nejvyšší, že z nich užili 5 % ? Dobře věděli, že to byl NEJSLABŠÍ bod
jejich snahy zfabrikovat pseudomysl, nicméně to byla jediná možná cesta, jak to udělat.
Naše původní struktura nám bez ohledu na to, jak je malá, poskytuje neustálou
příležitost využít tyto nástroje, prostředky a schopnosti na PRORAŽENÍ TÉTO
ŽELEZNÉ PANCÉŘOVÉ STĚNY PSEUDOMYSLI obklopující pravou lidskou mysl a na
zahájení eliminace této zdi. Kapitola 4. nás poučí o těchto prostředcích, nástrojích a
schopnostech, jež máme, a o tom, jak je využít, abyste právě toto udělali

IV. JSTE ZDE, ABYSTE SVÝM JEDINEČNÝM PROJEVEM
ZOBRAZILI JISTÝ ASPEKT NEGATIVNÍHO STAVU
PRO POUČENÍ VŠEM PO CELÉM STVOŘENÍ
Každý z nás, bez ohledu na to, jakým ze sedmi způsobů jsme se na této planetě objevili,
sem přišel za velmi důležitým účelem poučit se nějak o negativním stavu, být živým,
zkušenostním a živoucím zobrazením nějakých aspektů povahy negativního stavu.
Nehraje roli, zda-li si budete či nebudete vědomi tohoto faktu, pokud přebýváte na této
planetě. Stane se vám to zřejmým, až budete pryč z této planety.
Musíme si také být vědomi důležitého faktu, že většina lidí si – jelikož je negativní stav
aktivován – dobrovolně zvolila SLOUŽIT JAKO ILUSTRÁTOŘI různých aspektů
přirozenosti negativního stavu, ne s vědomým uvědoměním si toho, ale především
svým životním stylem; typem osobnosti a dědičnosti, kterou si zvolili mít, typem
chování, postojů, vztahů, které vytvoří; a typem povolání, kterým se zabývají; a
především ZPŮSOBEM, jakým se potýkají s dennodenními problémy. To je hlavní
poslání a pověření, na které jsme se se svým souhlasem podjali. Toto je jedním z důvodů,
proč každý z nás je tak odlišný, dokonce i v průběhu našeho pobytu v negativním stavu.
Musíme si být také vědomu faktu, že negativní stav nemůže vyčerpat svůj užitek pro
Stvoření za účelem odpovědi na tu otázku, která byla zjevena v kapitole první, dokud se
plně neprojeví jeho povaha. To je důvodem, proč se na něm podílí tak mnoho bilionů a
bilionů lidí. Každá jednotlivá osoba zobrazuje ve svém jedinečném projevu jeden aspekt
negativního stavu. Ale v okamžiku, kdy se všechny aspekty stanou zřejmé a zobrazené
živými příklady všech těch lidí, kdo se dobrovolně účastní na tomto aktu, negativní stav
bude ještě jednou deaktivován, a uložen do dřímající kondice. My ovšem nyní zajisté víme,
že negativní stav vyčerpá svou užitečnost v jednom časovém cyklu, který bude značně
kratší, než je obvyklé.

V. NEJVYŠŠÍ VE FORMĚ JEŽÍŠE KRISTA ZAŽIL NEGATIVNÍ STAV
NA VLASTNÍ KŮŽE A PODROBIL SI HO
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Zde je nejdůležitější věcí si uvědomit, že Nejvyšší se Sám/sama ze Své vlastní svobodné
volby dobrovolně rozhodl stát se lidskou bytostí ve formě Ježíše Krista. Nejvyšší chtěl
osobně zažít plnou povahu negativního stavu ve fyzickém těle zfabrikovaném
pseudotvůrci a obzvláště v čase a prostoru, kterým Nejvyšší nikdy nebyl omezen.
Takový čin Nejvyššího byl nutným krokem za účelem spasení veškerého Stvoření od
expanze pseudotvůrců, kteří načas převládali nad pozitivním stavem. Nejvyšší jako Ježíš
Kristus OSOBNĚ VYBUDOVAL, VYDLÁŽDIL A UKÁZAL CESTU VEN Z NEGATIVNÍHO
STAVU DO STAVU POZITIVNÍHO KAŽDÉMU, KDO JE OCHOTEN TUTO CESTU
NÁSLEDOVAT. Ježíš Kristus také na své osobě zobrazil, jak to učinit.
Ačkoli z pozice Absolutnosti Nejvyššího zná o negativním stavu vše, z této zvláštní pozice
by nemohl zkušenostně zažít negativní stav. Je zcela jinou věcí o negativním stavu vědět,
než ho prožívat. Jestliže by Nejvyšší zažil/Zažila negativní stav ve svém Absolutním stavu,
veškerý negativní stav by zahynul a nikdo by tuto situaci nemohl přežít. Důvodem k tomu, že
by nikdo tuto situaci nemohl přežít, je to, že život Stvoření může být udržován jen
z absolutního stavu pozitivity, to jest z ČISTÉ LÁSKY a MOUDROSTI.
Jakékoli přijetí zkušenosti negativního stavu do Absolutního rozpoložení likviduje čistotu
tohoto stavu a Absolutní kondice není již absolutní, protože není ryzí. V okamžiku, kdy
Absolutní stav přestane být absolutním, ztratí svou schopnost podporovat v komkoli život.
Takže by vše zahynulo.
Je ale jinou věcí, když se některé aspekty Lásky a Moudrosti omezí konkrétním časem a
prostorem, který nemůže být nikdy absolutní, ale jen relativní.
Takže inkarnace Nejvyššího do času a prostoru a do podmínek, které byly zfabrikovány
pseudotvůrci, Mu/Jí umožnila mít zkušenost úplnosti negativního stavu. Tato zkušenost
byla získána z pozice Jeho/Jejího ryzího Absolutního stavu, ale z pozice relativního času a
prostoru v zóně vymístění a těla, které bylo vytvořeno v mateřském lůně způsobem, který
byl geneticky a magicky zmanipulován pseudotvůrci.
JEDINÝM ZPŮSOBEM, JAKÝM MŮŽETE COKOLI VŮBEC OVLÁDNOUT A DÁT DO
POŘÁDKU, JE PROŽITÍ JEHO POVAHY A JEHO CHAOTICKÉHO NEPOŘÁDKU. Bez
takové zkušenosti není žádné podřízení a organizované uspořádání možné. Proto
Nejvyšší ve Své fyzické formě Ježíše Krista dovolil Sám Sobě, aby byl pokoušen
pseudotvůrci (ďábly a satany). Skrze toto silné pokušení, až do umučení na kříži a
ukřižování, mohl/mohla plně prožívat negativní stav a v průběhu tohoto procesu mohl/mohla
provést svou misi spásy Stvoření od zničení a ovládnutí všech pekel tím, že je dostal/dostala
pod Svou vládu a doménu. Do tohoto bodu byla všechny pekla pod vládou a panství
pseudotvůrců. V tomto spočívalo vůbec jedno ze spasitelských poslání Ježíše Krista.

VI. JEDINEČNÁ KONDICE, V NÍŽ NA TÉTO PLANETĚ ŽIJETE
Situace na planetě Zemi má zvláštní charakter. Protože nejméně jedna třetina lidstva se
na planetu Zemi inkarnovala z pozitivního stavu (údaj z roku 1980 – pozn. zpracovatele),
vytváří to v této zvláštní oblasti zóny vymístění VELMI JEDINEČNOU kondici. Lidé, kteří
přicházejí z pozitivního stavu – i když se 95 % z nich stane otroky negativního stavu – mají
stálé intuitivní cítění, že NĚCO NENÍ v celkovém ARANŽMÁ této planety správné. Z této
pozice si neustále udržují jistý stupeň temného duchovního uvědomění, které vede ke
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vzniku mnoha forem náboženství, které se až donedávna skládaly ze zvláštní směsi pravd i
falešností, dobra i zel.
Takže se na této planetě ustanovilo jedinečné rozpoložení, kde jsou SMÍSENY DOBRO A
ZLO, PRAVDA I FALEŠ. Tato situace poskytuje každému, kdo je zde, nebezpečnou
schopnost přetvářky. To znamená, že jste s to říkat jedno, ale zároveň jste schopni si
myslet, chtít a cítit pravý opak toho, co jste právě řekli. Můžete někomu nahlas a jasně
říci: „Jsem nesmírně rád, že jsem s vámi !“ Ale zároveň si souběžně myslíte a pociťujete:
„Nemohu vás vystát; přeji si, abyste zmizel.“ A tak dále. Nikde jinde po celém Stvoření
taková kondice neexistuje. Na tomto rozpoložení se může NEJLÉPE ILUSTROVAT
povaha negativního stavu. Proto bylo ustanovení této kondice na planetě Zemi povoleno
Nejvyšším.
Jak uvidíte později, je TATO SITUACE spouští mnoha lidských problémů a neštěstí.

VII. MEZI VÁMI JSOU AGENTI JAK POZITIVNÍCH, TAK NEGATIVNÍCH
STAVŮ
Přítomnost zvláštních vyslanců Nejvyššího po všech rozličných oblastech zóny
vymístění a na této planetě zajišťuje, že tyto oblasti mají vždy nějaké živé příklady
toho, jaké to je být pravou duchovní bytostí. Tito zástupci jsou jako výstražné světlo,
které vede ovce a provádí v temnotách a temnotami. Ilustrují, demonstrují a provádějí
stále příklady toho, že je možné nalézt svou vlastní cestu ven ze současného
rozpoložení, to jest ven z negativního stavu. Svým zvláštním životním stylem a velmi
klidným, mírumilovným, trpělivým, láskyplným, moudrým, tichým a jemným přístupem
poskytují dobrý příklad toho, jak to udělat. Obvykle tito agenti o tom moc nehovoří,
nechtějí o tom kázat druhým lidem, neradi vám říkají, co se má dělat a jak, ale prostě
tak žijí a žitím tak vám složí jako příklad toho, jaké je to být pravou duchovní bytostí.
Můžete být ujištěni, že tito zástupci Nejvyššího jsou OBVYKLE jen NORMÁLNÍ LIDÉ
dennodenního života, držící se zcela stranou, bez zvláštních znamení a bez velkého
věhlasu. Tento typ lidí obyčejně nenaleznete na odloučených místech, v klášterech, na
poušti, v horách, v tradičních církvích, v lotosových pozicích, nezvykle oblečené,
uvrhující na sebe a na druhé všechny druhy zákazů, omezení a tabu. Tento posledně
zmíněný typ lidí jsou obvykle agenti negativního stavu, aby vás svedli z duchovní cesty
pod rouškou duchovnosti, ve jménu Boha a prostřednictvím rituálů. Až na málo výjimek se
mezi těmito lidmi sotva kdy nacházejí praví agenti Nejvyššího. Nenechejte se jimi zmást a
svést.

VIII. PRAVÝ ÚČEL VAŠEHO ŽIVOTA NA TÉTO PLANETĚ
Pravým účelem života na této planetě je z tohoto hlediska to, abyste ILUSTROVALI
SVÝM SOUČASNÝM ŽIVOTNÍM STYLEM BUĎ NĚKTERÉ ASPEKTY NEGATIVNÍHO
STAVU, NEBO ZOBRAZILI, JAK NALÉZT CESTU VEN Z NEGATIVNÍHO STAVU, NEBO
ZOBRAZILI OBOJÍ. Nejzazším obecným účelem vašeho života je konečná deaktivace a
eliminace negativního stavu. Daleko specifičtějším účelem vašeho života na této
planetě je nalezení cesty zpět domů k původním 5 % pravé lidské mysli ve vás, kde se
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nachází Nejvyšší. V tomto ohledu je pravým účelem vašeho života na této Zemi učinit
vědomý kontakt s Nejvyšším ve vás, zatímco jste v negativním stavu, a započít
odvozovat vše ve vašem životě z Nejvyššího. Jakmile naleznete svou cestu
k Nejvyššímu ve vás, objevíte u Něho/Ní, jak se v sobě zbavit negativního stavu a jeho
problémů. Takto se negativní stav deaktivuje a eliminuje.
Skutečný intimní a soukromý účel vašeho života, což je to, ČÍM BUDETE POTÉ,
nemůže být ale znám nikomu, jen Nejvyššímu a vám osobně. Proto se potřebujete
s touto knihou naučit, jak se zkontaktovat s pravým Nejvyšším ve své pravé Niterné mysli a
shledat, co je vaším pravým osobním a soukromým účelem života na této planetě.

IX. VŠE SI BUDETE SCHOPNI OVĚŘIT VE VAŠÍ VLASTNÍ NITERNÉ MYSLI
Abyste mohli kompetentně a úspěšně zahájit skutečné poznání toho, kým jste a proč
jste zde, a osvobodit se od otroctví negativního stavu, ve kterém zajisté jste (jen
pohlédněte na svůj dosavadní život), potřebovali jste poznat tyto důležité, životně
závažné, rozhodující a nové věci, zjevené v těchto dvou kapitolách. Bez tohoto zjevení
byste nemohli nikdy řádně a správně poznat, kým skutečně jste a proč jste skutečně zde.
A jak se uvádí předtím, jakmile naleznete svou cestu zpět domů, k 5 %, ke své pravé Niterné
mysli a k Nejvyššímu zde, budete s to si pro sebe ověřit, zda-li to, co bylo v těchto dvou
kapitolách zjeveno, je pravdou či nikoliv. Budete v tomto soudcem. Jestliže máte mysl
otevřenou a přistupujete-li k Nejvyššímu ve své Niterné mysli a pokorou, skromností, s ryzí
touhou poznat skutečnou pravdu, nezamořenou pravdu, nezávisle na svých očekáváních a
na svých současných věrovyznáních bez ohledu na to, jaká jsou, „POZNÁTE PRAVDU A
PRAVDA VÁS UČINÍ SVOBODNÝMI.“ (Evangelium dle Jana, kapitola osmá, verš třicet
dva.)“
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