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Dne 30. října 1994
 
Mi drazí přátelé,
 
v  procesu  své  komunikace  s Pánem  Ježíšem  Kristem jsem  od  Něho/Ní  obdržel
následující připomínku. Byl jsem zpraven, abych tuto připomínku sdílel se všemi z
vás, kteří mají ve svých srdcích čistotu a novost všech pojetí a principů Nového
zjevení a kteří se o tyto věci zajímají, se zdůrazněním, že se nejedná o doplnění, ale
prostou připomínku:
 
„Jak,  Petře,  ze  svých  psychologických  studií  a  ze  studií  lidské  povahy,  jak  je
zjevuje Nové zjevení a jeho doplnění, víš, jsou lidská paměť a proces vybavení si
událostí  či  obsahu  přečteného  materiálu velmi  křehké,  nespolehlivé a  v  mnoha
případech zkreslené. Prazvláštní  tendence  lidské  paměti  a  procesu  jejího
vybavování je taková, že pokud se něco v minulosti stalo nebo bylo přečteno, není v
mnoha případech vybaveno přesně tak, jak se to přečetlo či stalo. Pokud se tato
událost nezopakuje znovu přesné stejným způsobem, jak se stala při předcházející
příležitosti, nebo se přečtený materiál nepřečte znovu, proces vybavení nebude v
tomto případě přesný. V takovém případě se vzhledem ke struktuře lidské paměti při
procesu jejího vybavování zaplní mezery v ní něčím, co se nestalo nebo co není
obsaženo v původně přečteném materiálu.“
 
„A nejenom to, ale předpokládejme, že se přečtený materiál naučíte nazpaměť slovo
od slova.  V tomto případě pokud si  příležitostně slovně nezopakujete  nazpaměť
naučený materiál,  začnete  ho zapomínat  a  jeho vybavení  bude těžší  a  těžší.  Po
chvíli,  když nebudete  opakovat či  číst  znovu jeho obsah,  ho úplně zapomenete.
Taková je povaha lidské paměti a procesu jejího vybavování.“
 
„Jak se teď tato informace vztahuje k záležitostem, které je třeba připomenout vám
všem, kdo jste ze své svobodné vůle a volby spojeni s Novým zjevením? Jak víte,
jednou  z  mnoha,  mnoha  funkcí Nového  zjevení je  sloužit  jako  bezpečnostní
prostředek proti  jakémukoli  zamoření  příspěvky  od  pseudotvůrců  a  jejich
negativního  stavu  i  jejich  poskoků  v  průběhu  procesu  pobývání  v  nitru  a
komunikace  s Pánem Ježíšem Kristem a  se  členy  vaší  pravé  duchovní  rodiny  a
během přenosu jakékoli informace, kterou v tomto procesu můžete obdržet. Co to
znamená? Nové zjevení ve formě, jakou má na planetě Nula - formou knihy a jeho
čtení zevními lidskými prostředky poskytuje ochranu před nesprávným chápáním a
vnímáním událostí, které se mohou stát ve stavu a procesu vaší niternosti. To bylo
jedním z důvodů, proč jste byli nabádáni, abyste ho i s jeho doplňky četli neustále,
pokud  možno  denně.  Principy,  obsah  a  ideje Nového  zjevení  fungují  jako
bezpečnostní prostředek ověření, zdali to, co jste obdrželi ve stavu a procesu svých
niterností,  přichází  ze  správného  zdroje,  to  jest  od Pána  Ježíše  Krista. Protože
lidská  přirozenost  spočívá  ve  stavu  zevnějšností,  lidské  bytosti,  pokud  existují,
potřebují zevní prostředky, aby je spojovaly s pravou duchovní skutečností. Nové
zjevení se všemi svými doplňky slouží, kromě mnoha jiného, přesně tomuto účelu.“
 
„Nyní předpokládejme, že kvůli  těm, či jiným důvodům zastavíte jeho dennodenní
čtení či čtení tak často, jak vám to lidský život dovoluje. Co se v tomto případě stane
?  Při  nejlepším  scénáři,  postupně  den  ze  dne úplně  zapomenete, co  to Nové



zjevení vůbec je, nebo budete mít jakési vágní vzpomínky na jeho obsah. V tomto
případě se postupně a pomalu vrátíte k předcházejícímu způsobu života, chování a
postojů. I  kdybyste se celé Nové zjevení doslovně naučili nazpaměť, což je lidsky
nemožné, bez  opakování  jeho  obsahu  a  jeho  opětovného  čtení  z  času  na  čas,
postupně z něho většinu zapomenete a nakonec ho zapomenete celé. Při nejhorším
scénáři, a to je nejběžnější následek, když se nečte pravidelně, bude vyvolání toho,
co  jste  si  o  jeho  obsahu  přečetli  nebo  co  z  něj  znáte, holým zkreslením a vždy
vyloženou nepravdou. Jakákoli snaha vyvolat přesný obsah jeho idejí a principů bez
opětovného čtení jeho zdroje bude mít nevyhnutelně za výsledek vyvolání, které je
plné mezer vyplněných povahou procesu lidské paměti samotné spolu s výmysly a
nesmysly.  Naneštěstí  je  kvůli  povaze  vlastní  lidské  paměti  takové  nesprávné  a
zdeformované vyvolání obsahu paměti považováno za přesné a autentické a dává
vám pocit jistoty a neomylnosti.“
 
„A  zde  vstupuje  ohromné  duchovní  nebezpečí  této  situace.  V  okamžiku,  kdy
padnete  do  této  pasti,  začnou převládat pseudotvůrci, nahradí všechny členy  vaší
pravé duchovní rodiny a Pána Ježíše Krista padělky, které budou vypadat, jednat a
chovat  se  přesně  stejně  jako originály. V  tomto  případě  vás  začnou  napájet
všemožnými ideami, které budou nesprávné a negativní a veskrze v nesouladu s
čímkoli obsaženém v Novém zjevení, ale nejen to, dají vám pocit jistoty, že se Nové
zjevení stalo zastaralým,  nepotřebným a déle  neplatným a že  jedinou věcí,  která
platí, je to, co přichází z vašeho „nitra“ - ve skutečnosti z vašeho falešného nitra,
protože za ten čas se pseudotvůrcům podařilo nahradit vaše pravé nitro falešným.“
 
„Tato  situace  je  obzvláště  nebezpečná  pro  ty  z  vás,  kdo  úzce  synergicky
spolupracujete s pseudotvůrci. Tím, že pseudotvůrci zfabrikovali typickou lidskou
paměť  a  proces  jejího  vyvolávání,  mohou  s  nimi  manipulovat  velmi  jemně  a
nepozorovatelně.  Pokud  se  nenavracíte  (neustále)  zpět  k Novému  zjevení a  jeho
doplňkům tím, že je čtete dennodenně, nebo tak často, jak je to ve vašich osobních
a  individuálních  podmínkách  možné,  budete  nepříjemně  ovlivněni  snahou
pseudotvůrců  vás  svést,  nakazit,  dát  vám  pocit  jistoty  a  nastolit  ve  vaší  mysli
rozpoložení,  které  ovlivní  vaši  paměť a  vyvolá  ideje  a  principy Nového zjevení v
zkreslené a zfalšované podobě. Jakmile ve své snaze uspějí, stanete se nástrojem v
jejich snaze znevážit a zničit důvěryhodnost Nového zjevení a všech jeho doplnění a
učinit  z  vás  jejich  následovníka  pod  rouškou  služby     Pánu  Ježíši  Kristu     a  
Jeho/Jejímu     Novému zjevení.  “
 
„A konečně závěrečné připomenutí: Pokud existuje typický lidský život, pokud jsou
v jsoucnu a bytí negativní stav a zóna vymístění, pokud jsou pseudotvůrci a jejich
poskoci  tím,  čím  jsou,  bude Nové  zjevení a  všechny  jeho  doplňky  v současné
formě absolutně  nutné  a  nemohou  se  stát  starými  či  zastaralými.  Také
nezapomínejte,  že mnoho z  jeho idejí  a  principů mají  věčnou platnost. Tyto typy
principů  a  idejí  budou  zahrnuty  do  jiného Nového  zjevení, které Pán  Ježíš
Kristus poskytne poté, co se negativní stav navěky odstraní, pseudotvůrci a jejich
poskoci zkonvertují do pozitivního stavu, zóna vymístění se stane zónou umístění a
lidský život se ztransformuje do pravého života pozitivního stavu. Toto vše provést
může - v lidských časových pojmech - trvat milénia.“
 
„Kdokoli má uši k slyšení a poslouchání, ať slyší a naslouchá tornu, co vám všem
teď Pan Ježíš Kristus připomíná.“
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