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KAPITOLA PÁTÁ

JAK NEUSTÁLE A NÁLEŽITĚ UDRŽOVAT SVŮJ DUCHOVNÍ,
DUŠEVNÍ, CITOVÝ, INTELEKTUÁLNÍ A VŮBEC VEŠKERÝ
BLAHOBYT A ŠTĚSTÍ, ANIŽ BYSTE NESKLOUZLI ČI SE
NEVRÁTILI ZPĚT KE SVÉMU PŘEDEŠLÉMU NEPRODUKTIVNÍMU
ŽIVOTNÍMU STYLU, KTERÝ VÁS NIČÍ, NEBO ANIŽ BYSTE
STAGNOVALI NA JEDNOM MÍSTĚ ?
JAK NAPLNIT ÚČEL SVÉHO ŽIVOTA NA PLANETĚ ZEMI K
VLASTNÍ SPOKOJENOSTI A KE SPOKOJENOSTI SVÉHO
STVOŘITELE ?
KONČÍ VÁŠ OSOBNÍ, JEDINEČNÝ A SEBEUVĚDOMĚLÝ
INDIVIDUÁLNÍ ŽIVOT VAŠÍ FYZICKOU SMRTÍ ?
CO SE S VÁMI STANE POTÉ, CO OPUSTÍTE SVÉ TĚLO A TUTO
ZEMI ?

Výtah z knihy „Kdo jsi a proč jsi zde ?“, str. 120 – 133, 5. kapitola.
Jakmile jste završili veškerou práci nad sebou samými v souladu s kroky, postupy a
metodami, jak byly vylíčeny v předešlých kapitolách, a jakmile ze svého života odstraníte
veškeré symptomy všech těch problémů, na nichž dle označení vaší pravé Niterné mysli,
vašich pravých duchovních rádců a pravého Nejvyššího potřebujete pracovat, jste nyní
připraveni postoupit k žití svého života v souladu s nově získaným náhledem a pochopením
jeho smyslu. V této chvíli byste měli mít nějaké ponětí o tom, kdo jste a proč jste zde.
Jedním z běžných, obvyklých a zničujících omylů a chyb, kterých se mnozí lidé
dopouštějí poté, co tuto důležitou práci na sobě samých v procesu své duchovní
transformace dokončí, že tuto věc uzavřou. Nesprávně věří, že tím, když dokončili svou
práci a mají jakési ponětí o tom, kdo jsou a proč jsou zde, a když se osvobodili od svých
problémů, pak již nepotřebují dělat nic ohledně sebe samých. Nebo potřebují-li něco vůbec
učinit, je to jen příležitostně a okrajově, když potřebují požádat o radu, učinit důležité
rozhodnutí nebo když se dostanou zpět do nějakých potíži či těžkostí.
Vzhledem k tomu je nutné vás velmi důrazně varovat, abyste zpětně nepropadli tomu, že
učiníte takovou fatální chybu. Pokud tak učiníte, negativní stav vyhraje a vy prohrajete.
Musíte si zas a znovu pamatovat, že žijete ve světě, kde je vše vzhůru nohama, kde plně
vládnou a panují zla a nepravdy všeho druhu, jak zjevné, tak i skryté, zamaskované a
tajné. Musíte si také pamatovat, že jakmile se vám úspěšně podaří uvést vše ve svém
osobním životě do správné pozice a do náležitého, Božského řádu, neznamená to, že vše
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ostatní kolem vás a kolem všech ostatních lidí, které máte a s nimiž se nějak stýkáte, tuto
správnou pozici a tento náležitý, Božský řád má. Vaše situace je tudíž od tohoto okamžiku
velmi zvláštní a lze ji přirovnat k plavci, který plave proti přílivu či silnému proudu řeky.
Znamená to, že v okamžiku, kdy přestanete plavat proti silnému toku řeky zvráceného
života na této planetě či v celé zóně vymístění, tento proud vás odnese nejen úplně
zpět do míst, kde jste začínali, ale vůbec dolů k bídnému zdroji tohoto všeho. Takže v
takovém případě se váš život stane postupně horším, než jakým byl kdy dříve.
Proto pokud žijete na této planetě a ve svém fyzickém těle, musíte se učit, jak plavat proti
tomuto proudu neustále, aniž byste kdy zastavili.
Musíte si uvědomit následující závažný, kritický a důležitý fakt: Žijete ve světě svého
nepřítele, negativního stavu. Přibližně dvě třetiny lidí na této planetě jsou agenty
negativního stavu, kteří se sem inkarnovali z jiných oblastí zóny vymístění různých
úrovní pekel. (To je 4 miliardy lidí – pozn. zpracovatele.) Tito se sem inkarnovali pouze za
jediným účelem: Aby byl podporován, udržován a napájen negativní stav a aby pokračoval
se všemi svými ohavnostmi a ošklivostmi. Činí tak velmi úspěšně jak ve své všeobecné
přímé snaze tím, jak jsou zlí, diví a násilní (jak to vidíte při krveprolévání, zločinech atd.), tak i
nanejvýš prohnaně, skrytě a tajně (částečně ve jménu božím, pod rouškou různých
náboženství, falešné duchovnosti, v rámci různých charitativních organizací a podobných
věcí). Ve zbylé přibližné třetině člověčenstva devadesát pět procent lapil, zotročil a dusí
negativní stav, v němž jsou lidé zaneprázdněni pouze pozemskými, světskými,
vnějšími a zevními věcmi a věcmi a vlastnictvím nemajícím hodnotu, na něž si uvykají
a na nichž lpějí celým svým pozemským životem a z celého svého srdce. Pouze
přibližně pět procent z této třetiny je svobodných a neustále plave proti tomuto
proudu.
Za takové vážné situace na této planetě, jakož i ve všech ostatních oblastech zóny
vymístění, smýšlí převážná většina člověčenstva velmi negativně. Proto je atmosféra
tohoto světa soustavně zaplavována všemi druhy zlých, špatných, negativních,
odporných, ošklivých a ohavných myšlenek, pocitů, projevů vůle, tužeb, přání,
choutek a skutků. Když k tomu přidáte všechny ostatní záplavy věcí podobného
charakteru ze všech ostatních oblastí zóny vymístění, které jsou neustále přiváděny a
přenášeny do tohoto světa agenty negativního stavu, shledáte se ve velmi zapeklité
situaci - dýchajíce duchovní, duševní, emoční, intelektuální a fyzickou atmosféru
všech těchto ošklivostí a ohavností. To znamená, že ať si tyto důležité skutečnosti
vědomě uvědomujete, nebo neuvědomujete, nacházíte se hodinu za hodinou pod
stálým bombardováním, útokem, zaplavováním, znečišťováním, zamořením a
kontaminací tohoto typu mentality negativního stavu.
Musíte si také pamatovat, že negativní stav vás má v moci prostřednictvím zevní
struktury vašeho těla a způsobu, jakým je v něm duch polapen. Pamatujete si, co o
tomto bylo řečeno v první a druhé kapitole této knihy ? Jak pseudotvůrci vynalezli takové
uspořádání duševnosti a její tělesné formy, která vás polapila tím způsobem, že vás
udržuje v zevnějšnostech vašeho života a zabraňuje přímému působení niterných věcí na
vás, z nitra vás samotných, což znamená z vašeho pravého ducha, ve kterém je Nejvyšší
? O tom hovořím. „Přirozené“ uspořádání života na této Zemi je takové, že vás nutí být
vně sebe samých a odvozovat vše z tohoto vně. Musíte se stále starat o své dennodenní
žití, zabezpečení své rodiny, společnosti atd. Musíte mít výdělečnou práci a vydělávat
peníze, abyste byli s to přežít. Nebo jste hospodyní v domácnosti, která má děti, o něž musí
pečovat. Veškerý vás čas po celý den je zaneprázdněn a zaplněn těmito vnějšími
záležitostmi. Jak si pamatujete, negativní stav zfabrikoval živočišný způsob rození dětí,
aby přivedl lidi na tento svět ve stavu naprosté nemohoucnosti, závislosti a
nevědomosti, takže novorozenec nemůže ani na moment přežít bez vaší stálé péče a
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pozornosti. Takové situace vyžadují veškerou vaši pozornost, snahu a veškerý váš
drahocenný čas.
Negativní stav taktéž vymyslel PENÍZE, jimiž vás zotročil tím, že vás nutí být
zaneprázdněnými zajišťováním základních potřeb vašich a vaší rodiny, a aby vás
polapil do pasti lakoty a náklonnosti k materiálním statkům a majetku jako zdroji vaší
falešné jistoty. Tyto a jakékoli jiné podobné pseudovynálezy negativního stavu byly
pečlivě naplánovány a navrženy, aby vás udržovaly mimo vás samotných,
zaneprázdněné vnějšími a světskými věcmi, takže veškerý čas je vám odňat.
Jestliže vzhledem k těmto léčkám a nástrahám negativního stavu na Zemi zastavíte svou
práci nad sebou samými prostředky duchovní metody zjevené vám v této knize, postupně
ztratíte vše, čeho jste dosáhli, a získáte nový soubor problémů a utrpení, které mohou
být o mnoho horší než cokoli, co jste před tím prožívali.
Jak jsem na začátku této kapitoly řekl, výpadek mnohých lidí v tom, aby pokračovali ve své
pravidelné práci v duchovním transu, je hlavním problémem. Lidé se bláznivě domnívají, že
nemají na takovou práci čas. Obvykle přicházejí na početné omluvy toho, proč to nemohou
dělat to, co se vyžaduje, předepisuje a co je potřebné. Ale jestliže se na chvíli zastavíte a
prozkoumáte své denní činnosti, řekněte si, kolik času denně vynaložíte na neužitečné a
nesmyslné aktivity ? Jen se podívejte na svůj den a řekněte si, kolik hodin strávíte
sledováním televize a nebo jiných podívaných ? Nebo na jalové rozhovory se svými sousedy
či kolegy ? Nebo v barech při pití svých koktejlů ? Nebo při různých sportovních činnostech.
Kolik hodin trávíte hraním golfu, tenisu či běháním nebo jinými podobnými činnostmi ? Nebo
čtením novin a knih majících malou, nebo nemajících vůbec žádnou hodnotu ?
Abyste mi ale špatně nerozuměli, na těchto aktivitách samo o sobě není nic špatného. Co je
na těchto činnostech špatného, je to, že vás olupují o cenný čas, který byste mohli věnovat
sami sobě za účelem dennodenní práce na sobě samých ve svém duchovním
autohypnotickém transu. Touto prací na sobě samotných můžete dosáhnout ve všech
ostatních aspektech svého života daleko více než prostřednictvím právě shora
vyjmenovaných či podobných činností.
V této situaci je moudré, že rozdělíte svůj čas rovnoměrně tak, že naleznete stejný čas na
práci nad sebou samými ve svém duchovním transu za účelem udržení toho, čeho jste
dosáhli, a kvůli pokračování ve vlastním růstu a pokroku. To například znamená, že pokud
sledujete každý večer tři hodiny televizi, snížíte to na dvě hodiny. Hrajete-li golf, tenis či
cokoli jiného dvě hodiny denně, snížíte to na hodinu a půl. Trávíte-li dvě či tři hodinky v
barech pitím koktejlů, snížíte to na jednu hodinu. A podobně tak učiníte u všech ostatních
obdobných činností.
Náhle přijdete na dvě, tři hodiny času, který můžete snadno věnovat sami sobě s tím, že si
ho rozdělíte tak, abyste svou duchovní činnost vykonávali několikrát denně. Pokud tak
učiníte, začnete ve svém životě vidět skutečné změny. Nejste snad hodni toho či povinováni
sami sobě tím, abyste byli svobodní a šťastní a neustále udržovali svůj duchovní, duševní,
emoční, intelektuální, osobní, sociální, sexuální, fyzický, se životním prostředím související a
jakýkoli jiný blahobyt a štěstí ? Chápete, co tím myslím ? Proč si myslíte, že lidé tak často
končí v depresích, nešťastní, ubozí, zbaveni odvahy, zklamaní, nespokojení, nemocní a v
mnoha jiných potížích ? Věříte, že je to proto, že nemají dost času na to, aby se ještě více
mohli dívat na televizi ? Nebo vysedávat déle v barech ? Nebo hrát déle golf ? Nebo
věnovat více času běhání čemukoli, co dělají ve svém volném čase ? A že musí veškerý
svůj čas věnovat práci ? Mohu vás ujistit, že právě opak je pravdou. Dostali se do této
situace, protože strávili příliš mnoho času při těchto činnostech, aniž by dávali nějakou
potravu svému duchu a své duši.
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Jí většina z vás třikrát denně a pije vodu nebo tekutiny několikrát za den, aby dodala tělu
potřebnou energii, silu a dobré zdraví ? Kolik hodin strávíte jídlem a pitím ? A kolik se toho
děje pro náležitou výživu vašeho ducha a duše ? Protože náležitě nenapájíte svého ducha
a svou duši, končíte v depresích, neštěstí, bídě, se ztrátou odvahy, v nespokojenosti,
zklamaní, nemocní a mající problémy a všechny druhy negativ. Vaše duše a váš duch jsou
neustále podvyživení a nedostatečně nakrmeni až do stádia neustálého nebezpečného
hladovění. Jestliže vaše tělo potřebuje tři jídla denně a jisté množství vody, stejně tak váš
duch a vaše duše potřebují nejméně dvě či tři jídla denně, aby si udrželi své dobré zdraví,
sílu, formu a blahobyt. Pamatujte si, že fyzická strava souvztaží s dobrem a láskou a
fyzická voda či nápoj souvztaží s moudrostí a pravdou. Právě tak, jako je jídlo a pití
potřeba pro přežití těla, je stále třeba duchovní potravy lásky a dobra i duchovního
nápoje moudrosti a pravdy pro vaši duši a vašeho ducha.
Jak nakrmit a napojit vašeho ducha i vaši duši a jak udržet další pokrok ve všem, čeho jste
doposud dosáhli prostřednictvím tohoto řádného duchovního nástroje - duchovní
autohypnózy, vám vysvětlí následující body. Pamatujte si, že tento duchovní nástroj vám
byl dán za účelem náležité péče o vlastní duši, ducha a tělo ve všech jejich aspektech,
úrovních a stupních, abyste skutečně byli ve stavu stálého blahobytu a štěstí.
(1)
Je absolutně vitální, závažné a nutné, abyste svůj duchovní trans konali minimálně dvakrát
až třikrát denně. Ideální situace, rozpoložení a doba pro praktikování vašeho duchovního
autohypnotického transu je před každým ze tří jídel a před každou jinou aktivitou (jakou
je běhání, golf, tenis nebo cokoli, co pravidelně děláte ve svém volném čase). Ráno se
probuďte (je-li to třeba, vstávejte daleko dříve než obvykle nevyhýbejte se realitě tím, že před
ní unikáte do spánku a nemůžete se dospat. Ze své pravé Niterné mysli a u svých pravých
duchovních rádců si můžete zjistit, kolik hodin nočního spánku skutečně potřebujete,
abyste se udržovali svěží, čilí a zdraví.) a jděte do koupelny, umyjte se a oblečte. Poté ihned
vstupte do svého autohypnotického transu, na vrchol své duchovní hory a stravte zde tolik
času, kolik vám vaše Niterná mysl a vaši duchovní rádci naznačí. Neobávejte se, že
zmeškáte své další aktivity a činnosti, protože vaše pravá Niterná mysl a duchovní rodina
přesně vědí, kdy kde potřebujete být, a řeknou vám, kdy včas zastavit a přejít do své zevní
mysli.
Druhé sezení téhož dne máte mít, pokud je to možné, během přestávky na oběd před tím,
než byste cokoli snědli. Opět setrvejte ve svém duchovním transu tak dlouho, nakolik
vám to vaše duchovní rodina naznačí, aniž byste se obávali, že vám čas vypršel. Vaše třetí
pobývání na vrcholku vlastní duchovní hory by mělo být před večeří neboli právě tehdy,
kdy přijdete domů z práce a než začnete připravovat večeři. Před sezením vůbec nikdy
nepijte alkohol. Pití alkoholu před sezením otvírá dveře negativním duchům, kteří vstupují
do vašeho transu a zamoří vrchol vaší duchovní hory a zdeformují celý postup. A opět
setrvejte ve svém duchovním transu natolik dlouho, nakolik vám vaše duchovní rodina
naznačí, že je to nutné.
(2)
Když vejdete do svého duchovního autohypnotického transu a usadíte se na vrcholku své
duchovní hory a všichni jsou přítomni, samou první věcí, kterou učiníte před vším ostatním,
jsou důkladné bezpečnostní prověrky každého na vrcholku vaší duchovní hory včetně
vlastní Niterné mysli, vnitřní mysli a vnější mysli. Bezpečnostní prověrky se provádějí
přesně stejným způsobem, jak se popisuje v předešlé kapitole. Váš vrchní bezpečnostní
důstojník začne sám u sebe, pak postoupí ke všem ostatním včetně Nejvyššího a vaší pravé
Niterné, vnitřní a vnější mysli.
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Požádejte svou pravou Niternou mysl a své duchovní rádce, aby změnili váš smysl pro
čas tak, aby pět minut bylo jako půl hodiny nebo tak dlouho, jak je třeba pro
dokončení tohoto závažného, kritického a důležitého ověření. V duchovním světě čili
na vrcholu vaší duchovní hory se pět minut může natáhnout tak, jak je třeba, aby se tak
každému poskytlo dostatek času na vlastní důkladnou prověrku. Toto je jeden z
nejhodnotnějších fenoménů nejen duchovní hypnózy, ale i hypnózy tradiční. Pokud by vám
prověrka naznačovala, že na vrchol vaší duchovní hory pronikli podvodníci či falešné mysli,
nepokračujte dále, dokud tylo všechny podvodníky a falešné mysli neodstraníte. Jako vždy
prozkoumejte důvody tohoto proniknuti a učiňte patřičné závěry. Vše čiňte lak, jak se
popisuje v předešlé kapitole.
(3)
Poté, co se prověrka dokončí, je dalším krokem, který musíte učinit dříve, než se udělá cokoli
jiného, důkladné očištění, vyčištění, vymytí, vykouření a vypuzení všech nečistot, jedů, nákaz
a problémů, kterým jste neustále vystaveni právě pro ten sám fakt, že žijete uprostřed
aktivního, panujícího negativního stavu. Ujistěte se, že váš duch, vaše duše a tělo jsou
důkladně očištěny, vyčištěny a umyty od všeho negativního, zlého, špatného, protivného a od
nesprávných myšlenek, pocitů, přání, tužeb, emocí či čeho vše, co máte. Požádejte své
duchovní rádce a Nejvyššího, aby vás vykoupali v lázni čisté, křišťálově průhledné vody
pravdy, umyjte všechnu špínu a neřádstvo, které jste získali žijíce ve světě negativního
stavu, přesně stejným způsobem, jakým smýváte ze svého fyzického těla a svých
fyzických rukou veškerou špínu a neřádstvo jako následek vaší práce v rámci různých
aktivit.
Poté je nechte, aby vás nastavili slunečním paprskům a zalili zářivě bílým světlem,
pronikajícím všemi póry vašeho ducha, duše a těla a odnášejícím pryč vše, co k vám nepatří,
aby to uložili mimo váš systém k vašim nohám a rozplynulo se to v nicotu. Opakuj tento
postup sedmkrát (při tom zde opět můžete upravit čas shora uvedeným způsobem), dokud
vás Nejvyšší spolu s všemi vašimi duchovními rádci neshledá zcela očištěnými a čistými.
Požádejte je, aby vás naplnili vším pozitivním a dobrým a aby vás v období mezi sezeními
ochránil před jakýmikoli protivnými, negativními či zlými stavy, kondicemi nebo událostmi.
(4)
Poté, co je vyčištění a očista dokončena a vy jste shledáni čistými, komunikujte s každým
duchovním rádcem v pořadí, začínajíce se svým vrchním bezpečnostním důstojníkem a
končíce u Nejvyššího.
Následující komunikace se musí odehrát s každým jednotlivým rádcem za přítomnosti a za
asistence všech ostatních duchovních rádců a Nejvyššího bez jakkoli výjimky a výluky.
Položíte jmenovitě každému rádci následující otázku:
„Učinil/učinila jsem z tvého hlediska, (jméno), z hlediska toho, co ve mně
reprezentuješ, něco nesprávného, špatného, zlého, negativního, falešného, hříšného,
škodlivého, destruktivního, neadekvátního, nevhodného a odporujícího vůli
Nejvyššího ? Získal/získala jsem mezi těmito sezeními nějaké nové problémy či
nemoci nebo choroby anebo něco jiného této povahy ? Vůbec cokoli ?“
Pokud obdržíte odpověď „ano“, požádejte tohoto jednotlivého duchovního rádce, aby vás
upozornil na vše, z čeho byste mohli poznat přesně to, co se stalo zlého a proč. Zeptejte se
ho, jak se z této situace můžete poučit a využít ji a jak můžete zabránit tomu, abyste to
neudělali znovu. Když obdržíte odpovědi, pokračujte s tím, že požádáte Nejvyššího o
milosrdenství a odpuštěni a aby zahladil vaše přestoupení tak, že nebudete potřebovat nést
důsledky a následky takových činů. Požádejte Nejvyššího, aby vám pomohl při ochraně
před takovýmto opětovným přestupkem.
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Poté, co se toto zařídí a vy napravíte své nesprávné omyly, chyby či hříchy, odpusťte si a
prokažte milosrdenství sami sobě a všem ostatním, kdo nevyhnutelně participovali na této
situaci, pokud někdo vůbec do toho spadal. (Velmi často hřešíme zlými, špatnými,
negativními a protivnými myšlenkami, pocity, přáními a tužbami, aniž je v tom angažován
někdo jiný.) Poté, co se tato učiní, zeptejte se tohoto jednotlivého duchovního rádce, jestli
je tu něco jiného, co vám chce říci či sdělit nebo nad čím chce v tomto jednotlivém sezení
pracovat. Jestliže je odpovědí „ano“, pokračujte tak, že učiníte vše, co se vám radí a
navrhuje. Jestliže ne, nikdy nezapomeňte s každým duchovním rádcem ukončit rozhovor
položením následující otázky:
„Je tu něco, co bych mohl pro tebe udělat ? Mohu ti nějak pomoci či posloužit ?“ (A
podobné otázky.)
Jakmile jste ukončili rozhovor s prvním svým duchovním rádcem a práci nad všemi
problémy, které jste získali v mezidobí mezi svými pravidelnými sezeními, nebo pokud z
hlediska tohoto prvního duchovního rádce není takových problémů, postupte k dalšímu
duchovnímu rádci. Zopakujte tento postup přesně stejně s každým z vašich duchovních
rádců včetně Nejvyššího, dokud je všechny neprojdete. Nejvyšší shrne a naznačí, co je
třeba učinit a jak byste v tomto dni měli postupovat. Svou konverzaci s každým duchovním
rádcem zakončete vždy tím, že mu/ji poděkujete a pak poděkujte všem dohromady a
zeptejte se jich, zdali jim můžete posloužit a jak.
Zase můžete požádat svou duchovní rodinu, aby upravila váš čas, abyste ho měli sdostatek
k vykonání veškeré důležité práce, jak potřebujete. (Půl hodina se např. může natáhnout tak,
že se bude rovnat třem nebo více hodinám, pokud a jak bude třeba.)
Jestliže tento postup vykonáte vždy, když jste v autohypnotickém transu, jakékoli možné
omyly, chyby, problémy, hříchy a vůbec cokoli protivného, co jste učinili nebo čím jste byli
zamořeni; nebo jste-li napadeni nějakou fyzickou či duševní chorobou nebo problémem či
virem nebo čímkoli, co jste měli v mezidobí mezi pravidelnými sezeními, nebude to mít čas
se ve vás zachytit a způsobit vám nějaké potíže, problémy či choroby. Pamatujte si, že dokud
jste na této Zemi a ve svém současném fyzickém těle, podléháte neustále všemožným
omylům, chybám, zlům, nepravdám, problémům a nemocem a všemožným nepříjemným
událostem. Nikdo tomu nemůže zabránit. Avšak účelem zde není vás zadržet před
upadnutím do problémů (což není za současně existujících duchovních podmínek na Zemi
nijak možné), ale ochránit vás od těchto problémů či čehokoli, co máte, a zabránit jim, aby
vás neovládly a nezačaly na vás zničujícím a škodlivým způsobem působit. Nedovolit těmto
problémům či čemukoli, aby vás v období mezi sezeními zamořily, zotročily a abyste si na ně
uvykli. Pokud s důvěrou sledujete tyto postupy, zachováte si ve svém životě svobodu,
nezávislost, štěstí, radost, potěšení a rozkoš a všechny ostatní blaženosti pravého
duchovního blahobytu, které jsou vám neustále k dispozici z Nejvyššího ve vás.
(5)
Jako dodatek k vašim pravidelným setkáním se svou duchovní rodinou na vrcholku vlastní
duchovní hory, jak se naznačuje výše, existuje jiná životné závažná a důležitá
bezpečnostní aktivita, kterou lze považovat za integrální součást vaší práce nad sebou
samými.
Čas, o který zkrátíte neužitečné čtení novin, časopisů a bezcenných knih, věnujete
dennodennímu čteni Bible Svaté. Přečtete si jednu kapitolu Starého zákona a jednu
Nového zákona z těch třiceti pěti knih, které Nejvyšší označil jako mající vnitřní či
niterný smysl (jak jsou výše vyjmenovány).
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Proč potřebujete číst Svatou bibli ? Je to proto, že Svatá Bible je vnějším prostředkem,
kterým se udržuje kontakt se zbytkem Stvoření Nejvyššího. Zatímco váš duchovní
autohypnotický trans je nástrojem niterného kontaktu se Stvořením Nejvyššího, Svatá
Bible udržuje tuto spojnici v zevnějšnostech.
Abyste byli pravými duchovními a šťastnými lidskými bytostmi, je nutné, abyste do práce
nad sebou samými zahrnuli denní čtení Svaté bible. Tím, že tak učiníte, nejenom že se
naučíte něco důležitého, ale, a to je nejdůležitější, umožníte všem obyvatelům ostatních
okruhů pravého Stvoření Nejvyššího, aby se prostřednictvím vás ve vašem zevním
postavení podíleli na vašem životě a na všem, co se ve vašem světě stane. Jinak by
nemohli být součástí tohoto vnějšího světa, neboť nejsou sami sebou s to být přímo v
zevnějšnostech. Vy jste jejich spojující linkou.
Víte, co je jedním z nejběžnějších požadavků všech vašich duchovních rádců, když se jich
zeptáte: „Jak vám mohu být nápomocen ?“ Obvyklou odpovědí je, abyste dennodenně četli
Svatou bibli, protože to jim dovolí jejich spojení s nejzevnějším stupněm tohoto světa.
Z této pozice mohou ohromně přispět k odstranění negativního stavu. Jak víte, negativní
stav je založen na zevním světě a na zevní mysli. Není v tom žádný rozdíl, jestliže vy svou
uvědomělou vnější myslí nechápete či nevnímáte vnitřní smysl neboli všech deset úrovní
vnitřního smyslu toho, co ve Svaté bibli čtete. Vaše Niterná mysl tomu rozumí a rozumí
tomu dokonale všichni ti z ostatních dimenzí, kdo jsou s vámi spojeni. Doslovným čili
zevním významem Svaté bible se vaše vnější mysl udržuje ve styku s vnitřními niternými
světy. Je pro vaši vnější mysl krajně cenné, aby si uvědomovala různé duchovní události,
kterých by si jinak nebyla vědoma. Takto vaše vnější mysl může dát vyvstat otázkám
duchovní povahy, spojí se tak s vaší pravou Niternou myslí a stane se jejím pravým
kanálem a služebníkem, jak se předpokládá, že tomu má především být.
Jedním z mnoha důvodů, proč vám Nejvyšší dal tento nástroj ve formě duchovní
autohypnózy, která vás uvádí do přímého styku s vaší pravou duchovní rodinou a
Nejvyšším, je, že se jich všech, když jste na své duchovní hoře a poté, co čtete Bibli
denně, můžete zeptat, jaký je skutečný význam toho, co jste přečetli, a jak se to dá
použít ve vašem osobním životě. Jak se vám ve stručné ilustraci ukáže, co znamená jedna
úroveň takového vnitřního smyslu Svaté bible, budete velmi značně překvapeni poznáním
pravdy o jejím uspořádání, obsahu a významu a toho, jak je použitelná ve vašem
dennodenním životě. Více o této záležitosti vizte kapitolu osmnáctou „O struktuře, obsahu a
významu Svaté bible“ v knize „Realita, mýty a iluze“.
Jakmile přečtete uvedených třicet pět knih Svaté bible od začátku až do konce, neodkládejte
ji bokem. Neskončete se čtením. Začněte číst tyto knihy od začátku až do konce Bible svaté
znova. Budete překvapeni zjištěním, kolik jste toho během prvního čtení vynechali a kolik
nových aspektů pravdy vám bude zjevena. To je nevyčerpatelné. Pamatujte si, že niterný
smysl Svaté bible obsahuje deset různých smyslů či významů. To je pravdou o každém
slově, každém písmenu, každé čárce a tečce. Nekonečná Božská moudrost Božské lásky
je obsažena v těchto třiceti pěti knihách Bible Svaté.
Vzhledem k této důležité, závažné a životně významné funkci Svaté bible, jak se popisuje
výše a v kapitole čtrnácté knihy „Realita, mýty a iluze“, je nutné číst Svatou bibli, dokud jste
na této Zemi a dokud existuje negativní stav. (Dokonce i poté, co z této Země odejdete.)
(6)
Chcete-li se, jak je jen možné, ve svém životě vyhnout páchání chyb a získávání nových
problémů, je velmi závažné a nutné, že se naučíte a učiníte pravidlem svého života to,
abyste v jakémkoli ohledu bez jakékoli výjimky a výluky neučinili žádné rozhodnutí či
volbu pouze z pozice své vnější mysli. Pamatujte si las a opět, že vnější mysl je jen vaší
7

schránou, ale ne skutečně vámi. Nemůže činit správná rozhodnutí a volby. V mnoha
případech se rozhoduje a volí v rozporu s vašimi nejlepšími zájmy z pozice negativního
stavu. (Konec konců je vytvořena z prvků, které byly vytvořeny pseudotvůrci.) Bez ohledu na
to, jak se takové volby a rozhodnutí zdají být rozumné, slibné a vzrušující, nenechte se jimi
oklamat. Jediná správná, náležitá, řádná a hodnotná rozhodnutí a volby, které můžete učinit
a která jsou ve vašem nejzazším nejlepším zájmu, jsou z pozice vaší pravé Niterné mysli,
vaší duchovní rodiny a, což je nejdůležitější, z Nejvyššího bez ohledu na to, jak by se toto
rozhodnutí či volba mohly v dané chvíli zdát nepřitažlivé a nepřinášející prospěch.
Je zde tudíž pravidlem, že vždy vejdete do nitra, na vrchol své duchovní hory a ke své
duchovní rodině a požádáte o jejich radu, rozmlouvajíce s nimi o svých myšlenkách,
pocitech, tužbách a preferencích, které si uvědomujete, a srovnávajíce své tužby a
preference s jejich radou. A samozřejmě následujte jejich rady. Pamatujte si, že jejich rada
vždy vyvěrá z vás a prostřednictvím vás. Vaše preference, volby a rozhodnutí z pozice
vnější mysli jsou vždy z pozice negativního stavu a nevycházejí z vás. Proto, když
následujete rady přicházející z negativního stavu, nakonec přinesou ztrátu bez ohledu na to,
jak dobrou a uspokojivou se situace mezi tím zdá být.
Jestliže budete následovat tuto radu, naznačenou v bodě šestém, nepůjdete nikdy
nesprávným směrem. To je další důvod, proč vám byl Nejvyšším poskytnut tento duchovní
nástroj. Používejte ho a nezdráhejte se požádat o cokoli bez ohledu na to, jak se vám to zdá
být nedůležité a triviální.
(7)
Někteří lidé mívají sklon dojít k bláznivému závěru, že se pro vás vaše duchovní
autohypnóza stane návykovou a že se u vás může vyvinout špatný návyk běžet se vším na
vrchol své duchovní hory. Předpokládá se, že toto vás učiní závislými, a ne svobodnými.
Buďte si vědomi takových hloupých a bláznivých tvrzení. Přesně toto negativní stav chce,
abyste tomu věřili.
Ve skutečnosti je v tomto ohledu přesný opak pravdou. Pamatujte si, že vaše vnější mysl
není vámi, ale jen bídnou schránkou sestavenou z elementů negativního stavu.
Odvozovat vše ze své vnější mysli a spoléhat se na ni, je totéž, jak to vše odvozovat z
negativního stavu a spoléhat se na vše v něm. Stanete se otroky negativního stavu a
přitom si myslíte, že jste svobodní. Taková je vůbec pozice vzhůru nohama tohoto světa.
Otroctví a závislost se považuje za svobodu a nezávislost, pravá svoboda a nezávislost se
považují za otroctví a spoutanost. To platí o všem v tomto světě.
Kdykoli vcházíte do nitra, ke své Niterné mysli, ke své duchovní rodině a, což je
nejdůležitější, k Nejvyššímu, vcházíte ke svému pravému „já“, k sobě samým. Jdete do
svého pravého domova. Nechcete dělat veškerá svá rozhodnutí a volby z hlediska svého
pravého já ? Není toto pravá svoboda a nezávislost ? Proto se tudíž již nikdy nezdráhejte jít
si do nitra pro vše. Nikdy se neobávejte, že se stanete na svém duchovním
autohypnotickém transu závislými a stane se pro vás návykovým. Konec konců, na kom se
stanete závislí ? Na svém vlastním pravém já. Nespočívá na tomto pozemský život vůbec ?
Poznávat, jak být závislými sami na sobě, a spoléhat se výlučně sami na sebe ?
(8)
Je důležité si uvědomit, že i když se cítíte dobře a neexistují problémy, které si uvědomujete
a které by vás v dané chvíli trápily a sužovaly, a i když nepociťujete potřebu pravidelného
duchovního sezení, je více jako kdykoli před tím nutné, abyste taková pravidelná sezení
konali. Zdráhat se mít další duchovní sezení je problémem samým o sobě. Znamená to, že
jste padli do nějaké léčky nastražené pro vás negativním stavem. Kdykoli taková situace
nastane, radí se vám, abyste okamžitě vešli na vrchol své duchovní hory a prozkoumali,
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proč jste se zdráhali tak učinit a do jaké pasti jste spadli. A dokonce, jestliže vám všichni
vaši duchovní rádci řeknou, že doposud nemáte žádné problémy a neměli byste v tomto
ohledu co na práci, to neznamená, že nemáte očekávat nic jiného na práci a že
nepotřebujete prostě být se svými rádci, spolu na vrcholku duchovní hory relaxujíce a
odpočívajíce a zotavujíce se ze vší lopoty dennodenního žití na tomto světě.
Na druhé straně, pokud nemáte řádné problémy, na kterých máte pracovat v tomto
jednotlivém sezení, neznamená to, že nezískáte jeden nebo více problémů v období mezi
sezeními.
(9)
Jak tak nad sebou stále více pracujete a následujete-li řádně všechny postupy a kroky, jak
se popisují v této knize, vaše vcházení do duchovního transu bude stále snadnější a zabere
stále méně času. V jistém bodě si uvědomíte, že vše, co musíte učinit, je prostě zavřít oči,
a náhle se ocitnete na vrcholku své duchovní hory.
Existuje ale další důležitý krok, který v tomto ohledu budete s to provést. V určitém bodě své
práce, pokud ji vykonáváte s vírou a pravidelně a v souladu se stanovenými pravidly,
shledáte - bez ohledu na to, jak - u samých sebe, že jste si dokonce i z hlediska své vnější
uvědomělé mysli neustále vědomi toho, jak jsou s vámi na vrcholku duchovní hory přítomni
všichni vaši duchovní rádci. Bez ohledu na to, kde jste a co děláte, budete vše činit u vědomí,
že vaše duchovní rodina je s vámi a že to konáte všichni společně.
Když dosáhnete tohoto důležitého bodu obratu svého života, bude to znamenat, že jste se
nyní skutečně stali svou pravou Niternou myslí. Nyní je vaše vnější mysl skutečně
integrována s vaší Niternou myslí a vy jste se stali skutečně samými sebou.
Neobávejte se - když stále vidíte své duchovní rádce a slyšíte jejich hlasy, jak jsou s vámi
ve styku - že jste pozbyli na rozumu, jak by si někteří blázniví odborníci rádi mysleli. Jestliže
byste pozbyli rozumu, váš život by se rozpadl a nic by nebylo na svém místě a nebylo by to v
dobře vyváženém, organizovaném, uspořádaném a harmonickém stav, kterýžto stav je
výsledkem vaší práce nad sebou samotnými s tímto vynikajícím duchovním nástrojem. V
tomto ohledu je právě opak pravdou. Získáváte opět svou pravou mysl. Toto je
nejpřirozenější, nejnormálnější, nejzdravější, nejvhodnější a nejžádanější stav, v jakém se
má být. Co se týče jiného způsobu, neschopnost tímto způsobem komunikovat se svou
pravou Niternou myslí, se svými duchovními rádci a s Nejvyšším znamená být ve stavu
nezdravém, nepřirozeném, nenormálním a nežádoucím.
(10)
Jakmile jste vyřešili své původní problémy, jakmile jste se zbavili všech symptomů, které
pustošily váš život; a jakmile jste získali jisté poznatky o světě, ze kterého jste přišli, a o
problémech, které jste získali v tom zvláštním intermediálním světě, budete hodni začít
cestu poznání toho, kým jste a proč jste zde. Protože to je snaha a úkol na celý život, bude
vám třeba toto denní sezení konat také z tohoto důvodu. Takže při každém sezení budete
krůček za krůčkem s to poznat něco více o zvláštních aspektech svého já, svého poslání a
účelu, za jakým jste se rozhodli vstoupit na tuto planetu a do negativního stavu. Toto poznání
přispěje více a více k vaší integraci a celistvosti a učiní vás neustále více a více šťastnějšími,
radostnějšími, naplněnějšími a spokojenějšími.
Duchovní rádci ve vaší Niterné mysli budou pod záštitou, dozorem a vedením Nejvyššího
s to vám při každém sezení odhalit nějaké částečky a kousky poznání vás samotných a
vašeho poslání, které budete schopni vložit do skládačky svého života na této planetě. Pokud
ve svých sezeních provádíte cokoli jiného, co se popisuje v předešlých krocích, dokud tyto
kroku a postupy pečlivě dodržujete a dokud zcela nevynecháváte či neodmítáte svá duchovní
9

sezení, budete oprávněni poznat více o tom, kým jste, proč jste zde a co je vaším zvláštním
posláním na této Zemi. Když projdete bezpečnostními prověrkami a tímto životně závažným,
kritickým a důležitým procesem očišťování a vyčišťování, když vaše práce na všem, co bylo
potřeba, je ukončena, můžete požádat Nejvyššího, aby vás vzal domů, odkud jste přišli, čili
do zvláštního intermediálního světa, a dovolil vám znovu prožít a poznat vše, co
potřebujete a co může přispět k lepšímu poznání vlastního já, poslání a života.
(11)
V procesu své práce na sobě samých v duchovním autohypnotickém transu budete s to
postupně vyvinout ohromnou schopnost ovládání a kontroly negativního stavu a sebe sama,
jakož i sebedisciplíny. Vše ve vašem životě se stane organizovanější, řádnější a
disciplinovanější. Jedním ze znaků bytí pravou duchovní bytostí a bytí vlastní pravou
Niternou myslí je ten, že být skutečně sebou samým znamená ovládat negativní stav,
schopnost sebekontroly a sebedisciplíny. Pamatujte si, že negativní stav je vždy nestálý,
páchnoucí, mimo kontrolu, neorganizovaný, nedisciplinovaný, sporný, neposlušný,
rebelantský a neustále všemu oponující. Pokud máte v sobě stále tyto rysy negativního
stavu, nacházíte se stále v poutech a otroctví negativního stavu.
Požádejte Nejvyššího a svou pravou Niternou mysl i všechny své duchovní rádce, aby z
vašeho života odstranili vše, co způsobuje a podporuje tyto vaše rysy. Požádejte je, aby vám
ve vašem životě pomohli vyvinout skutečnou kontrolu, řád a disciplínu. Stvoření Nejvyššího
je vždy řádné, organizované, elegantní a soudržné. Vždyť Nejvyšší je Sám/Sama zákonem
a řádem. Jste-li neorganizovaní a nedisciplinovaní, jste v opozici k Nejvyššímu.
Požádejte Nejvyššího, aby vám zjevil, co znamená z Jeho/Jejího hlediska pravý zákon a
řád ohledně vašeho osobního života. Tento požadavek je vznesen, abyste se mohli vyhnout
upadnutí do iluzí, že zákon a řád či požadavky, předpisy a tabu, diktáty a očekávání
pozemských institucí, organizací, náboženství, tradic, konvencí a zvyků jsou tím, co
musíte následovat. Obvykle tomu tak není, vyjma těch, která reflektuje Desatero přikázání.
Soudní systém včlenil těchto Deset přikázání do svých zákonů vlivem Božské
prozřetelnosti. Vše v tomto ohledu si vždy ověřte u Nejvyššího při svých pravidelných
sezeních.
(12)
V procesu práce na sobě samých získáte nejkrásnější duchovní kvality, které budete ve
svém životě potřebovat rozvíjet a přijmout: pokoru, skromnost, poníženost, ohebnost,
pohyblivost a toleranci; pochopení, ohled, přijímání a oceňování vzhledem k druhým, tak jak
jsou, aniž byste se jim kdy snažili vnucovat vaše způsoby a názory či váš životní styl bez
ohledu na to, jak by se vám to líbilo a do jaké míry byste si mysleli, že váš způsob je
vynikající a dobrý. Pamatujte si, že to, co je pro vás dobré a vhodné, může být pro ostatní
velmi škodlivé a nevhodné. Nedovolte jim ale také, aby vám vnucovali své názory, způsoby a
životní styly. Přestanete manipulovat, využívat a zneužívat jiné lidi a sebe sama a budete s to
vyvinout schopnost zabránit jiným lidem, aby s vámi manipulovali a aby vás využívali a
zneužívali a klamali vás. Prostě řečeno, když to bude vhodné a správné, budete schopni
říci „ne“ či „ano“. Přestanete také chtít někoho vlastnit, někomu závidět a na někoho žárlit
a přestanete dovolovat jiným, aby vás chtěli vlastnit, aby vám záviděli a žárlili na vás.
Takže se osvobodíte ze sobectví a sebestřednosti a začnete skutečně milovat Boha, jiné a
sebe sama.
Provedení tohoto úkolu je nejobtížnější a potřebuje to čas dosáhnout této nejvyšší zralosti,
moudrostí a duchovního postoje. Na tom musíte neustále pracovat při svých sezeních s
Nejvyšším a s dalšími svými duchovními rádci a se svou Niternou myslí a požádat je, aby
vám pomohli ukázat nejlepší a nejrychlejší způsob, jak se stát takovými.
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Nejzazším cílem vašich sezení je získání a dosažení rozpoložení, v němž neustále milujete s
moudrostí Nejvyššího - více a více, nade všechny a nade všecko, celým svým srdcem a z
celé své duše, celou svou myslí, celým svým duchem a tělem bez jakékoli nízké motivace a
bažení po zásluhách; v němž Ho/Ji milujte všemi svými skutky a svými činy, celým svým
životem, tím, že jste užiteční a že trvale milujete ostatní nad sebe a s moudrostí; a v němž
konečné milujte sebe kvůli Nejvyššímu a kvůli ostatním s moudrostí a bez jakýchkoli
sobeckých a nízkých motivací a sklonů.
Radí se vám, abyste Nejvyššího požádali, aby vás naučil, co to je a jak se to projevuje v
každodenním životě, když milujete Nejvyššího s moudrostí, nade všechny a nade všecko;
když milujete ostatní s moudrostí nad sebe sama; a milujete sebe sama s moudrostí kvůli
Nejvyššímu a jiným. Bude vám ukázáno a naučíte se, jak lze toto projevit ve svém osobním,
dennodenním praktickém životě a žití.
Když se dostanete až do tohoto bodu, stali jste se skutečně mužem či ženou Boží. Stali
jste se skutečně samými sebou. Od této chvíle si budete vědomi toho, kým jste a proč jste
zde a jaké je vaše specifické pověření a poslání vzhledem k této planetě Zemi.
(13)
Je pro vás velmi důležité, abyste spolu pravým Nejvyšším, se svými pravými duchovními
rádci a se svou pravou Niternou myslí po dobu, co jste ve svém duchovním
autohypnotickém transu, stanovili, kolik přibližně času a v jak náležitém rozsahu se máte
věnovat každému aspektu svého jsoucna a bytí. Jinak řečeno, jaký je pro vás osobně
správný a náležitý poměr, v jakém by se měly naplňovat vaše duchovní, duševní, sexuální
a fyzické potřeby. Například kolik a co potřebujete jíst ? Kolik a co potřebujete pít ? Kolik
času potřebujete na zábavu, sex, humor a odpočinek ? A, což je nejdůležitější, kolik
potřebujete denně času na výkon duchovní autohypnózy ? Potřebujete pít nějaký alkohol,
a jestliže ano, co je bezpečnou hranicí, která by neumožnila otevřít dveře negativním
duchům, aby do vás vstoupili ?
Jak často a jak dlouho si potřebujete vzít při své práci dovolenou, kam máte jít, jak máte co
nejlepším způsobem strávit svůj volný čas a čas pro záliby, jak vykonat své povinnosti a
závazky v práci i doma a všechny ostatní náležitosti týkající se vašeho každodenního
života ?
Jedině vaše duchovní rodina, vaše Niterná mysl a Nejvyšší přesné vědí, co je pro vás
duchovně vhodné, správné a náležité. Pamatujte si, že různí lidé mají různé potřeby, protože
jsou všichni odlišní a jedineční. V žádném ohledu, ale obzvláště ne v tomto, nejsou možné
ani žádoucí žádné generalizace. Proč si myslíte, že mi Nejvyšší poradil, abych do léto knihy
nezařazoval žádné konkrétní případy ? Abyste nebyli pokoušeni následovat tyto příklady a,
jestliže máte skutečný zájem, abyste mohli číst jiné knihy, v nichž se takové příklady
prezentují.
Jedním z nejzávažnějších principů, které si musíte uvědomit, je, že jedině vy z pozice své
pravé Niterné mysli můžete ve svém životě vytvořit takový příklad, jaký je třeba a je pro vás
vhodný. Nechcete se stát otroky příkladu někoho jiného, neníliž pravda ? To by zničilo účel,
pro jaký byla tato kniha napsána či nadiktována Nejvyšším. Způsoby a prostředky dosažení
těchto věcí a cílů a toho, jak stanovit náležitou rovnováhu svého života, jsou obsaženy v této
knize a ve všech ostatních šesti knihách, obzvláště v knize „Poselství z nitra“.
(14)
Když pracujete na sobě samých způsobem shora popsaným, počnete si uvědomovat, že
vaše putování do nitra několikrát denně (Nejvyšší určuje, kolik sezení potřebujete denně mít
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a co je pro vás v tomto ohledu nejlepší) a vaše dennodenní čtení Svaté bible a to, že se
stáváte více a více samými sebou, je tím, co je vlastně modlitbou. Takto se modlíte k Bohu.
Všechny ostatní druhy modliteb, které jste se naučili v církvích, s výjimkou Modlitby Páně
zaznamenané v Evangeliu dle Matouše, kapitola šestá, verše devátý až třináctý, jsou
neužitečné a marné a nemají vůbec řádnou duchovní hodnotu. To je obzvláště pravdou o
těch dlouhých modlitbách, které slýcháváte v protestantských kostelech a o modlitbách ke
všem světcům a k Marii, matce Ježíšově, v katolických kostelech a o všech zaříkávacích a
opakovacích úslovích ve všech církvích na této Zemi. Všechny jsou zkaženy a zamořeny
negativním stavem. Zeptejte se Nejvyššího ve své pravé Niterné mysli, zdali jsou toto
tvrzení a tento bod, jakož i všechny ostatní body v této knize, od začátku až do konce,
správné.
Modlitba Páně je výjimkou z tohoto pravidla proto, že v jejím niterném smyslu jsou shrnuty
veškeré duchovní principy jakéhokoli pravého náboženství, duchovnosti a veškerého
Stvoření Nejvyššího. Abyste tudíž tyto pravé duchovní principy ve svém životě potvrdili a
vyvolali, radí se vám, abyste každé své sezení v transu poté, co jste poděkovali všem a své
Niterné mysli, ukončili Modlitbou Páně, jak následuje:
NÁŠ OTČE V NEBESÍCH, AŤ JE POSVĚCENO TVÉ JMÉNO.
PŘIJĎ TVÉ KRÁLOVSTVÍ. AŤ SE KONÁ TVÁ VŮLE NA ZEMI, JAK JE TOMU
V NEBI.
NÁŠ KAŽDODENNÍ CHLÉB DEJ NÁM DNES.
A ODPUSŤ NÁM NAŠE DLUHY, JAKO I MY ODPOUŠTÍME SVÝM DLUŽNÍKŮM A
NEUVÁDĚJ NÁS DO POKUŠENÍ, ALE OCHRAŇUJ NÁS OD ZLÉHO.
NEBOŤ TVÉ JE KRÁLOVSTVÍ A MOC A SLÁVA, AMEN.
(15)
Jestliže děláte tyto věci, sledujete krok za krokem všechny tyto postupy, jak je zjevuje
Nejvyšší v této knize, fakticky naplňujete ke své vlastní spokojenosti a spokojenosti
Nejvyššího účel svého života na planetě Zemi. Toto je obecným i zvláštním účelem vašeho
života na této planetě. Toto je směr a cesta k Bohu, Pánu Ježíši Kristu, Jedinému Bohu
Nedělitelnému, které máte zde na této Zemi nalézt a následovat. Povedou vás zpět ke
ztracenému domovu a ke svému ztracenému já.
Více soukromý, intimní a osobni cíl vašeho života na této Zemi a způsob, jak ho naplnit ke
spokojenosti vaší i Nejvyššího, může být Nejvyšším zjeven přímo jen vám, když budete
dennodenně praktikovat to, co bylo popsáno v této knize.
(16)
Jakmile jste plně a zcela splnili účel svého života na této Zemi - bez ohledu na to, zdali vám
na to podle pozemských časových měřítek stačila jedna minuta či sto let pobytu zde - jste
připraveni tuto Zemi opustit a přesunout se do jiné dimenze.
V tomto bodě chci, abyste si uvědomili, že předtím, než jste přišli na tento svět, jste si kvůli
svým vlastním i ostatním důležitým duchovním důvodům a poučením ve Stvoření
Nejvyššího zvolili způsob a cestu, jak se oddělit od své vnější schrány, která na této Zemi
drží v pasti vašeho ducha. Může to být při nehodě, náhlou či pomalou smrtí, takzvanými
přirozenými příčinami nebo sebevraždou nebo kvůli nějaké fyzické nemoci. Může to být
smrt prostým opuštěním těla v klidu, když se nacházíte ve fyzickém spánku. Jakýkoli
prostředek zvolíte, bude sloužit svému účelu vašeho osvobození z pout vašeho těla, které
bylo původně zfabrikováno pseudotvůrci.
Jak se vám stalo při čtení této knihy zjevným, váš život ani nezačal, ani nekončí bytím na této
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planetě v tomto jednotlivém těle.
Co se s vámi stane, až opustíte toto tělo ? Neboli co je to, co lidé bláznivě nazývají smrtí ?
Jestliže zemřete náhle nebo při nehodě, okamžitě se proberete. Zemřete-li nemocí či
přirozenými příčinami, proberete se až třetí den po své fyzické smrti. Ať jakkoli, probouzíte
se ve zvláštní dimenzi, takříkajíc v nádvoří obecného intermediálního světa. Není to
tentýž specifický zprostředkující svět, kde jste se připravovali před svou inkarnací na této
planetě. Na tomto „nádvoří“ jste uvedeni do svého nového stavu. Jestliže jste byli úplně
nemocní či šílení a psychotičtí, budete ze svého rozpoložení vyléčeni. Pak vám bude dáno
nové tělo, které nepodléhá zkáze a procesům stárnutí, jak tomu bylo u vašeho pozemského
těla.
Poté, co na nějaký čas setrváváte v tomto předběžném místě a rozpoložení (délka se různí v
závislosti na duchovních, duševních, emočních, intelektuálních a fyzických podmínkách,
za jakých jste sem přišli), přemístíte se do obecného intermediálního světa, kde
podstoupíte proces přehodnocení všech svých zkušeností a vašeho životního stylu, když
jste byli na Zemi. Tento proces přehodnocení je tím, co se v Bibli nazývá posledním
soudem. Toto je váš osobní poslední soud. Vy jste sami sobě soudcem, žalobcem,
obhájcem, porotou a vynášíte rozsudek. Jestliže jste byli agentem negativního stavu a
nekonvertovali jste do pozitivního stavu, pokud jste byli na Zemi, je vám předloženo na
výběr, abyste se osvobodili a zkonvertovali do pozitivního stavu poté, co projdete procesem
lítosti, vyznání hříchů a požádání o milosrdenství a odpuštění za vše, co jste učinili druhým a
sobě samým. Pokud s konverzí souhlasíte, jste posláni do speciálního oddělení Nové
školy, kde budete transformováni v pozitivního ducha. V průběhu tohoto transformačního
procesu podstoupíte všemožné operace, genetické manipulace a jiné podobné procedury, o
nichž nevíte. Někdy mohou být velmi bolestivé a svízelné. Poté, co svou transformaci
završíte, bude vám dána příležitost si zvolit být a učinit, čímkoli chcete být a co chcete dělat
v pozitivním stavu nebes.
Jestliže si nezvolíte konverzi, naleznete si pro sebe podle svého gusta nejvhodnější
místo v pekelné společnosti (v odlišných peklech od těch, ze kterých jste se inkarnovali na
Zemi), kde se zapojíte do užitečné práce a budete žít svým vlastním životním stylem, který
nepochází od Nejvyššího. Občas vám bude poskytnuta příležitost zanechat tamního
životního stylu. Poté, co se vám dostane veškerého poučení a co budete připraveni, budete
s to požádat o pomoc. Pomoc vám bude dána a budete posláni do Nové školy pro
duchovní, duševní, emoční, intelektuální, sexuální a fyzickou transformaci.
Jestliže nejste určeni pro pekla ani pro Novou školu, nejprve podstoupíte proces
odstranění všeho nepravdivého a zlého čili všeho, co k vám nepatří a co na vás stále ulpívá,
jak jste si to přinesli z planety Země. A opět poté vám bude dána příležitost pokračovat ve
svém věčném duchovním pokroku v nebeské společnosti dle své vlastní volby.
Toto je velmi stručný a velmi obecný popis toho, co se s vámi stane, až z této Země
odejdete. (Více o tom můžete číst ve Swedenborgově knize „Nebe a peklo“ a v titulu dr.
Starka: „Doktor jde do nebe“; ačkoli od doby, kdy tyto knihy byly napsány, nastalo v
duchovním světě mnoho změn, mnohá tvrzení v této knize tudíž již neplatí.)
Jedním z mnoha důvodů, proč vám Nejvyšší dal tento nový duchovní nástroj (jak se
popisuje v této knize a v ostatních šesti knihách, jejichž seznam bude uveden na konci této
knihy), je poskytnout každému příležitost projít procesem osvobození od všeho zlého a
nesprávného, zatímco jste na této planetě. To se vykoná, abyste nepotřebovali jít buď do
pekla, nebo setrvávat příliš dlouho v zprostředkujícím světě; a abyste nepadli do pasti
bolestivého procesu sebezatracení, sebepotrestání, očišťování a vyčišťování.
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Čím dále jste v procesu neustálého očišťování a vyčišťování prostřednictvím tohoto
duchovního nástroje, zatímco jste stále na této Zemi, tím to bude pro vás snadnější, když
se dostanete sem, a tím rychleji budete zpět doma či v novém poslání dle vaší volby. (Nikdy
v témž místě a stavu.) Někteří z vás, co budou pokročilými v užívání tohoto nástroje a
metody na sobě samých, budou muset setrvat v tomto světě jen sedm dní pozemského času
čili jen nutné minimum, kolik se požaduje pro opětovné přizpůsobení se pravému
duchovnímu světu. Maximální doba, po kterou je vám dovoleno setrvávat v tomto
zprostředkujícím světě, je v tomto období čtyři roky pozemského času. Je to vaší
duchovní výhodou, abyste v tomto světě setrvali po nejkratší možnou dobu, protože
prodlévání a otálení zde není dobrým znamením pro váš duchovní blahobyt. Této
nutnosti se můžete vyhnout tím, že budete ve svém životě, zatímco jste stále na této planetě
Zemi, používat vše, čemu jste se z této knihy naučili.
(17)
Každá lidská bytost, která kdy byla poslána na tuto Zemi, je vybavena vším nutným
pro náležité přežití zde a pro nalezení své cesty zpět do duchovního pozitivního stavu.
Každému jsou neustále poskytovány různé příležitosti pro změnu a uvědomění si, co
je pravdou o tomto všem. Nikomu se nikdy nebrání, aby bud nalezl pravdu či se
změnil, nebo zůstal v otroctví zevnějšností, a tedy negativního stav. Nikomu nic
nechybí k tomu, aby mohl úspěšně a účinně dosáhnout tohoto cíle. Vše, co máte
učinit, je dívat se a vidět, ale dívat se a vidět z nitra sebe samých do sebe samých, a ne
z vnějšku sebe samých. Jestliže na vše pohlížíte z vnějšího světa, neuvidíte absolutně
nic - žádné jiné světy, žádné jiné dimenze, žádné jiné bytosti a entity, žádný život na onom
světě - a odmítnete vše, co bylo napsáno v této knize či v ostatních uvedených knihách.
Pokud se však vynasnažíte a započnete se dívat z nitra ven, budete s to objevit mnohé
světy, mnohé dimenze, o kterých jste nikdy nesnili a které jste si nepředstavovali ani v
neodvážnějších představách. Jak a z jaké pozice si nyní zvolíte pohlížet ? Volba je na vás.
A nakonec je důležité si uvědomit, že nikdo není nucen věřit čemukoli a dělat cokoli, o čem
se píše v této knize či v nějaké jiné z ostatních šesti knih. Máte Bohem darovanou svobodu
volby. Z této pozice budete posuzovat vše, co se vám prezentovalo. Jedinou věcí, která se
na vás požaduje, je, abyste vešli do nitra a zeptali se své pravé Niterné mysli a
Nejvyššího v ní na vše o těchto věcech, sledujíce přesně ty postupy této metody a
duchovního přístupu. Nebudete-li rádi tomu, co naleznete, můžete se vždy navrátit do svého
předcházejícího stavu. Opakuje se ještě jednou: Volba je vaše.
Nevynechejte, prosím, tuto příležitost a dopřejte si možnost poznat pravdu. Vždyť
„KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ JE VE VÁS.“ (Evangelium dle Lukáše, kapitola sedmnáctá, verš
dvacátý první.) Kde jinde si myslíte, že můžete nalézt pravé štěstí, radost a osvobození od
svých problémů a strádání ?
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