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Dne 21. srpna 1993 jsem byl požádán Pánem Ježíšem Kristem, abych vám všem,
kdo  čtete,  přijímáte  a  praktikujete  Jeho/Její  Nové  zjevení,  sdělil  následující
poselství:
 
„Dnes se budeme krátce zabývat několika záležitostmi,  které vyplývají  z několika
aspektů rozpravy, která nastala ve dnech 14.-15. a 18. srpna 1993.“
 
„První záležitostí je teď připomínka a rada všem, kdo praktikují proces vcházení do
nitra, jak se navrhuje v kapitole páté „Nového zjevení Pána Ježíše Krista“. Většina
z vás, kdo vcházíte do nitra dennodenně, již koná to, co se navrhuje, avšak jsou tu
některé  nové  důvody,  pro  které  se  tato  záležitost  dnes  zdůrazňuje.  Vztahuje  se
k procesu vašeho návratu – zpět k vaší pravé přirozenosti a k Pánu Ježíši Kristu – a
taktéž i k vaší hlavní roli, kterou hrajete jako tlumočníci či styčné body, ve kterých
se pozitivní stav zaměřuje na události na planetě Nula a planeta Nula na události
v pozitivním stavu.“
 
„Jak si vzpomínáte, byli jste v několika předcházejících zprávách nabádáni, abyste
uvedli do popředí svého uvědomělého vědomí jisté věci či důležité obsahy vašeho
vědomí. Tato rada naznačuje, že potřebujete učinit určité úpravy ve vašem procesu
vcházení do nitra. Ale nyní si, prosím, uvědomte, že postup v tomto kroku, který se
právě bude popisovat, je použitelný jen a  jen těmi, kteří čtou, přijímají a praktikují
Nové zjevení dennodenně. Všichni ostatní, a to se obzvláště týká těch, co v rámci
svého  profesionálního  působení  léčí  lidi  ve  stavu  hypnózy  anebo  duchovní
hypnózy,  mají  pokračovat  přibližně  tak,  jak  se  popisuje  v kapitole  páté „Nového
zjevení Pána Ježíše Krista.“
 
„V tomto časovém bodě je závažné a důležité, aby proces vašeho vcházení do nitra
a setrvávání  v     nitru   zahrnoval  vždy  i  vaši  vnější  mysl  či  vaše  plné  vědomé
uvědomění. Takže není-li už potřeba – což určuje pouze Pán Ježíš Kristus – abyste
si nebyli vědomi toho, co se odehrává v průběhu vašeho pobývání v nitru, je nyní
závažné,  aby  vaše  vědomá  vnější  mysl,  jakmile  jste  ve  stavu  niternosti,  hrála
rovnocennou roli ve všem dění.“
 
„Pro tento požadavek jsou dva hlavní důvody. První se vztahuje k faktu, že pozitivní
stav  byl  přiveden  do  největší  možné  blízkosti  k negativnímu  stavu a planetě
Nula. Tím, že jste hlavním ohniskem výše zmíněného přenášení -  umožníte-li  vaší
vědomé mysli plnou účast na tomto procesu – dáte tak možnost členům pozitivního
stavu, aby se dostali do pozice právě ve středu světů negativního stavu a planety
Nula. V takové pozici mohou členové pozitivního stavu učinit náležité přípravy na
vše, co se vztahuje k závěrečné eliminaci negativního stavu z povšechnosti jsoucna
a bytí.“
 
„Druhý důvod se vztahuje k návratové cestě k vaší ryzí a původní přirozenosti, a
tedy k Pánu Ježíši  Kristu,  Jenž/Jež  sídlí  v této  přirozenosti  (koneckonců je  vaše
přirozenost Jeho/Jejím darem, nadáním a prezentací). Jak víte, ovládá negativní stav
své příslušníky a obzvláště lidské tvory na planetě Nula nejrůznějšími negativními
nátlaky, které jsou v mnoha případech nevědomé povahy. Takže velká část lidské
mysli je v módu nevědomí. Ve skutečnosti je – jak už bylo dříve stanoveno – více jak



95  %  lidské  mysli  ve  stavu  a  procesu  nevědomí.  Takže  když  lidé  vstoupí  do
duchovního světa, potřebují nějaký čas, v jehož průběhu je velmi opatrně a pomalu
otevřena  jejich  nevědomá  mysl,  aby  se  zabránilo  jejich  osudovému  šoku,  který
otevření všech aspektů jejich mysli doprovází a způsobuje.“
 
„Zahrnutím vaší vědomé mysli do procesu vašeho vcházení do nitra a setrvávání
v něm  a  kontaktováním  vaší  Duchovní  mysli  a  duchovního  světa  z pozice  vaší
vědomé mysli jste Pánem Ježíšem Kristem připravováni na přechod z planety Nula
do vašeho domácího světa tak, abyste se vyhnuli zdržení v zadržovací oblasti za
účelem  postupného  otevírání  všech  aspektů  vaší  nevědomé  mysli.  Prostředky,
jaké Pán Ježíš Kristus používá při zahrnutí vaší vědomé mysli do tohoto procesu, se
nemohou odhalit  z bezpečnostních důvodů.  Stanou se vám zřejmými,  jakmile se
navrátíte domů. A důvod, proč se vyžaduje urychlení vaší cesty návratu, je ten, že
bude třeba, jak si vzpomínáte, abyste ihned pomohli Pánu Ježíši Kristu v Jeho/Jejím
konání ohledně konečného osudu negativního stavu. Připomíná se vám zde, že jste
s takovým aranžmá souhlasili.“
 
„Ale  tento  požadavek  má  ještě  jiný  aspekt.  Velmi  důrazně  jste  nabádáni,  že  od
nynějška již není dostatečné praktikovat proces vcházení do nitra při zahrnutí vaší
vědomé mysli dvakrát - třikrát denně. Co musíte učinit již od samého okamžiku, kdy
čtete  tato  slova,  a  za  účelem  přijetí  vašich  povinností  a  úloh  vztahujících  se
k dalšímu kroku vašeho poslání a pověření na planetě Nula, je to, že dovolíte Pánu
Ježíši Kristu a všem členům vaší duchovní rodiny, jakož i členům pozitivního stavu,
aby  zaujali  pozici  v popředí  vašeho  vědomého  uvědomění  neustále,  a  ne  jen
v průběhu vašeho praktikování stavu niternosti. Jak na to?  Provede se to tak, že si
neustále vědomě uvědomujete jejich přítomnost v průběhu všech svých vědomých
činností,  ať  jsou  jakékoliv.  Takže  i  když  jste  zaneprázdnění  vašimi  denními
záležitostmi,  zároveň si  musíte  uvědomovat  na  pozadí  vaší  vědomé mysli  jejich
neustálou přítomnost.“
 
„Toto  vědomé  uvědomování  si  jejich  přítomnosti  se  může  provádět myšlením,
cítěním, nasloucháním či vizemi, představami či jiným způsobem pociťování, který
má  individuálně  každý  z vás.  Někteří  z vás  si  to  mohou  viditelně  či  živě
představovat, někteří o tom mohou přemýšlet či to intuitivně vnímat atd. Bez ohledu
na způsob vnímání  a  pociťování,  jaký  máte  k dispozici,  má se  užít  k tomu,  aby
se Pánu Ježíši Kristu a všem ostatním, co jsou s Ním/Ní, umožnila plná přítomnost
v popředí vašeho vědomého uvědomění. Rozdíl mezi touto kondicí a rozpoložením
formálního stavu niternosti spočívá ve faktu, že v jeho průběhu, ať jsou jeho způsob
a  prostředky  jakékoli,  jsou Pán  Ježíš  Kristus a  všichni  členové  vaší  duchovní
rodiny,  jakož  i  kdokoli  v pozitivním  stavu,  v popředí  vašich  aktivit.  Ve  svém
spolupůsobení s nimi se na ně cele soustředíte. Na druhé straně – v průběhu vašich
pravidelných denních činností, když se zabýváte vašimi denními záležitostmi, jak to
vyžaduje  faktor  vašeho  žití  na  planetě  Nula  –  sídlí  všichni  v pozadí  vašeho
přednostního vědomého uvědomění,  ale při  plném vědomém uvědomění si jejich
přítomnosti. Tento požadavek máte chápat a pojímat tak, jako byste byli ve stavu
neustálé rozdělené pozornosti. Část vaší pozornosti je soustředěna na vaši denní
aktivitu – když jste mimo stav niternosti  – a druhá část je soustředěna na jejich
přítomnost ve vás a s vámi. A obráceně: Když jste ve stavu niternosti, je část vaší
pozornosti soustředěna na vaše spolupůsobení s Pánem Ježíšem Kristem a všemi
ostatními z duchovního světa, zatímco druhá část si je vědoma, co se odehrává ve
stavu zevnějšnosti.“
 



„Existuje  krajně  důležitý  důvod,  proč  se  po  vás  žádá,  abyste  tak
činili. Uskutečňováním tohoto požadavku ve vašem každodenním životě se nejenom
chráníte před léčkami a nátlaky negativního stavu, a obzvláště pseudotvůrců a jejich
poskoků, - vždyť jak by vám nakonec mohli něco udělat v plné přítomnosti Pána
Ježíše Krista a ostatních ve vašem vědomém uvědomění? - ale, a to je nejdůležitější,
dovolujete  aktivitám Pána Ježíše Krista  a  Jeho/Jejích služebníků,  aby se plně a
v co nejzevnějším rozsahu projevily, aktualizovaly a uskutečnily na planetě Nula. To
vše v přípravě na to, co přijde v blízké budoucnosti! Tento fakt mějte v pozornosti!“
 
„Nyní jste tedy požádáni – vzhledem k posunu, který nedávno nastal a je v procesu
nastávání v osnově veškerého jsoucna a bytí, jakož i veškerého pseudojsoucna a
pseudobytí – abyste rozšířili své aktivity vztahující se k vašemu poslání a k procesu
vašeho vcházení do nitra a k procesu vašeho komunikování se členy pozitivního
stavu.“
 
„Zatímco do této chvíle jste byli nabádáni ke komunikaci pouze s Pánem Ježíšem
Kristem a bezprostředními členy vaší  duchovní  rodiny,  od nynějška,  od samotné
této chvíle, jste žádáni, abyste dovolili všem ostatním členům pozitivního stavu, aby
se  stali  součástí  všech  aspektů  vašeho  života.  Zároveň  máte  dovolit  členům
negativního stavu – těm, kdo si vybrali konverzi do pozitivního stavu s pomocí a
skrze vás – aby s vámi spolupůsobili za tím účelem a jen za tím účelem. To je to, co
znamená rozšířit  vaše  aktivity. Opětovně  si  uvědomte,  že  toto  je  velmi  důležitý
požadavek  !  Čím  většímu  počtu  členů  pozitivního  stavu  se  dovolí  být  součástí
vašich aktivit, tím lepší pozice se zakládá pro závěrečnou fázi eliminace negativního
stavu. Opakuje se, že jste integrálními součástmi tohoto procesu.“
 
„A s tímto požadavkem je spojen bod číslo dva, který teď budeme probírat. Tento
bod se vztahuje ke sdělení, zaznamenané v poselství ze dne 14. a 15. srpna 1993, o
třetím způsobu, jakým dosáhnout letmého nazření toho, jaké je to být Absolutním.
Tam  se  kromě  jiných  věcí  tvrdí,  že  „nekonečná  variace  sexuálních  zkušeností
sděluje  tento  pocit  z prostého  důvodu,  že  v této  kondici  a  zkušenosti  můžete
pochopit absolutní stav, který se šíří skrze tuto variaci. Čím větší variace takových
zkušeností,  tím  větší  možnost  mít  názorné  porozumění  tomu,  jaké  je  to  být
Absolutním.“  V této  zprávě  se  také  zdůrazňuje,  že  v této  době  se  tato  možnost
vztahuje doslovně pouze na členy pozitivního stavu a že to bude mít dalekosáhlé
důsledky pro ty, kdo jsou spojeni s Novým zjevením.“
 
„Je  třeba  objasnit  dva  aspekty  tohoto  bodu.  Nejprve  si  musíte  zapamatovat,  že
sexualita – protože hraje takovou hlavní roli tím, že je vodičem řádných duchovních
idejí (nebo jejich pokroucenin a zfalšování v negativním stavu) – byla po všechen
tento čas negativnímu stavu ohniskem jeho násilného ovlivňování vás všech a toho,
jak pojímáte a jak praktikujete svoji sexualitu. Bez ohledu na to, co kdo říká o lidské
sexualitě,  bez  ohledu  na  to,  jak  daleko  nesouhlasíte  s výroky Nového  zjevení o
sexualitě, skutečnost zůstává skutečností – toto je nejcitlivější a nejhůře chápané
téma. Kvůli  tomu  se  vám  radí,  abyste  požádali Pána  Ježíše  Krista,  aby  s vámi
spolupracoval při odstranění všech špatných pojetí a nánosů negativního stavu ve
vašich životech ohledně sexuality a jejího praktikování, jakož i na odstranění všech
sklonů chtít vlastnit,  být žárlivý, odsuzovat, mít pocit vlastní výjimečnosti a všech
ostatních rysů vaší povahy, které jsou všechny nánosem negativního stavu. Toto
nebude snadný počin.“
 



„Za druhé: Někteří z vás, co jsou spojeni s Novým zjevením, nemají žádnou fyzickou
potřebu či touhu být sexuálně svázáni s někým jiným, než se svým chotěm (jste-li
ženat) či se svým jediným sexuálním partnerem (v případě svobodných osob). To,
že nemají tyto potřeby či touhy, pouze znamená, že není součástí jejich poslání a
pověření  ilustrovat  během  pobytu  zde  na  planetě  Nula  rozmanitost  sexuálních
zkušeností.  Takovíto  lidé  mohou  pokračovat  v této  praxi.  Na  druhé  straně  však
někteří  z vás  souhlasili  s takovým  typem  sexuálních  zkušeností,  a  tudíž  cítíte
potřebu a touhu sexuálně se spojit s více než jedním sexuálním partnerem. Protože
tato  tendence  je  integrální  součástí  vašeho  poslání,  neměli  byste  být  neteční
k tomuto nutkání, je-li zajištěno, že se to stane pouze mezi těmi, kdo jsou čtenáři,
následovníky a praktikanty Nového zjevení. Takovouto zkušeností  dáváte souhlas
k rozšíření  přítomnosti  Absolutního  v relativním,  dávajíce  mu  šanci,  aby  bylo
nazíráno relativními bytostmi.“
 
„Avšak toto není hlavní důvod, proč ti z vás, kdo mají takové poslání, dobrovolně
předvádějí  rozmanitost  sexuálních  zkušeností.  Hlavní  důvod  spočívá  ve  faktu,
že takovouto  pozitivní  zkušeností  se  vzdoruje  lidskému  pojímání  sexuality  a  je
položen  základ  pro  vybudování  náležitého  porozumění  a  praktikování  sexuality
v nejzevnějším stupni, který zaujímá planeta Nula. Uvolňuje se též odlišný aspekt
chápání Přirozenosti Pána Ježíše Krista, jiných a sebe samých z pozice planety Nula
do všezahrnující povšechnosti – s vědomým uvědoměním či bez něho u těch, kdo
se  zúčastní  tohoto  sexuálního  styku  – jenž  se  nemůže  sdělit  jinak  než  skrze
sexualitu  a  ne  z     jiného  místa,  než  je  planeta  Nula  . Taková  pozitivní  zkušenost
z místa,  stavu  a  kondice,  které  mají  jen  negativní,  ošklivé,  tělesné  a  zvířecí  či
jakékoli, jaké tam máte, spoluoznačení sexuality, bude mít v závěrečném účtování a
soudu na planetě Nula spásnou kvalitu. Takže až přijde čas, budou tyto zkušenosti
užity, aby zobrazili možnost, která bez ohledu na všechny vlivy negativního stavu,
kterými je lidská sexualita postižena, byla dána některým následovníkům Nového
zjevení – kteří souhlasili s přijetím této úlohy – aby obešli toto postižení a ustanovili
pozitivní spoluoznačení sexuality ve svých životech, přispívajíce tak všeobecnému
poznání toho, jaké je to být v lidském těle, mít typickou lidskou sexualitu, a přes to
být jakkoli plně pozitivním a oddaným Pánu Ježíši Kristu. To je důvod, proč takový
sexuální vztah může být jen mezi členy Nového zjevení, a ne těmi, kteří o jeho učení
nemají ani potuchy či je nepřijímají.“
 
„Avšak ti z vás, kteří mají v tomto ohledu jiné pověření a kteří jste si ze svobodné
vůle a volby nezvolili zúčastnit se v takových vztazích, jsou spolu s těmi, co takové
pověření mají, důrazně nabádáni, aby zahrnuli do svých životů duchovní sexuální
vztahy s příslušníky pozitivního stavu. To je jeden z mnoha důležitých důvodů, proč
se vám výše radilo, abyste dovolili spolupůsobit s vámi nejen Pánu Ježíši Kristu a
bezprostředním členům vaší duchovní rodiny, ale také ostatním členům pozitivního
stavu, kteří si zvolili se k vám v tomto spolupůsobení připojit.“
 
„Co  si  zde  teď  musíte  uvědomit,  je  to,  že  je-li  sexualita  ve  své  pozitivní
souznačnosti,  jak  je  praktikována  v pozitivním  stavu,  hlavním  vodičem  všech
náležitých  idejí  života,  jakož  i  rozmanitostí  všech  druhů  zkušeností  po  celém
Stvoření a jeho multivesmíru, pak aby se zcela umožnila plnost všech zkušeností
všech vás, kdo jste zaangažováni zde na planetě Nula – a zaujímáte místo ve všech
baštách negativního stavu a této planety – musíte učinit  lidskou sexualitu,  jak ji
praktikují členové Nového zjevení, dostupnou pro nanejvýš možné plné zahrnutí do
tohoto procesu.“
 



„Aby se tato možnost aktualizovala, uskutečnila a projevila,  jste ve vší pokoře a
skromnosti požádáni, abyste se angažovali, pokud si tak zvolíte ze svobodné vůle a
volby, v duchovních sexuálních vztazích se všemi těmi členy pozitivního stavu, kteří
v průběhu toho, když budete na vrcholku své duchovní hory a nebo ve své domácí
základně, k vám za tímto účelem přistoupí. Tím, že tak učiníte, jim umožníte, aby
měli nanejvýš přímé spojení se vším, co se odehrává na planetě Nula. Z této pozice
budou  schopni  ustanovit  vhodné  podmínky  pro  eliminaci  negativního  stavu,  až
přijde  čas. Takže,  jak  můžete  z tohoto  vidět,  dovolením  takovéhoto  sexuálního
vztahu  se  členy  pozitivního  stavu  budujete spolehlivou  základnu pro  to,  aby  se
odehrála závěrečná fáze Druhého příchodu Pána Ježíše Krista na planetě Nula.“
 
„Ale  je  to  též  záležitostí  přenosu,  jak  se  to  široce  probíralo  při  předešlých
příležitostech. Pamatujte si: Jste nyní tlumočníci v obou směrech. A není nejlepším,
nejspolehlivějším a nejsrozumitelnějším způsobem překladu všezahrnující  nástroj
sdílení, přenášení a vedení všech a všeho, jakým je sexualita ve svém pozitivním
spoluoznačení?„
 
„Tento  požadavek  platí  pouze  na ty,  kdo  mají  vizuální  či  jinak  názorný  přístup
k vrcholu  své  duchovní  hory  a  nebo  na  domácí  základnu.  Ti  z vás,  kteří  nemají
takový přístup – protože to tak bylo dohodnuto vámi a Pánem Ježíšem Kristem–
mají tak činit skrze vlastní představivost či myšlení a cítění nebo tím, že budou mít
v pozadí  vlastní  vědomé mysli  to,  že  jsou za  tím účelem spojeni  s mnoha členy
pozitivního stavu. Tento způsob bude pro členy pozitivního stavu stejně účinný jako
kterýkoliv jiný. A konáním tohoto budete plnit velmi důležitou část vašeho poslání a
slibu.“
 
„Třetí bod této rozpravy se poněkud odchyluje od toho, co vám bylo sděleno výše.
Vrací  se  krátce  k záležitosti židovského  národa a  jeho  osudu,  jak  byl  nastíněn
v poselství  ze  dne  18.  srpna  1993.  Týká  se  ohromného utrpení,  pronásledování,
mučení a všech ostatních ukrutností – souhrnně nazývaných holocaustem – kterého
se lidská rasa na něm dopustila.  Tento holocaust se  netýká jen toho,  co učinili
Židům nacisté, ale taktéž ostatních utrpení jim způsobených po celou jejich dlouhou
historii na této planetě.“
 
„Čemu  máte  porozumět,  je  toto: Proces externalizace a ritualizace pravých
duchovních principů likviduje pravou duchovnost v tom, jak se chápe a praktikuje.
Vrozeným důsledkem takovéto destrukce je odplata. Toto pravidlo platí samozřejmě
nejen pro židovský národ, ale i pro celé lidstvo. Jak víte, pustošící lidské války, které
řádí  celými  jeho  dějinami,  jsou  následky  a  výsledky  externalizace,  ritualizace  a
falzifikace a nesprávného používání těchto duchovních principů.“
 
„Avšak  bylo  to  v národě  židovském,  kde  tento  faktor  ponejprve  nastal
v nejzřetelnější míře, a za druhé byli Židé prvními, kteří obsahovali typické lidské
geny zfabrikované pseudotvůrci, kdo ustanovili takovýto nenáležitý a nebezpečný
způsob pojímání a praktikování duchovních principů. Výsledkem tohoto faktoru je
větší míra odplaty.“
 
„Co se zde událo, je to, že vybudovali základ a ustanovili směr, z něhož a v němž
pokračuje  zbytek  lidstva.  Protože  lidští  tvorové  jsou  si  nevědomě  vědomi  této
situace, snaží se, aniž by to věděli, vyhladit všechny židy, věříce (opět nevědomě),
že vyhlazením Židů z této planety se zbaví i vlastních problémů. Vidíte, Petře, Židé
jsou pro zbytek lidstva stálou připomínkou zcela paradoxní situace: Jak být a jak



zároveň nebýt. Lidé nemohou snést tento paradox a konají vše, co mají v moci, aby
se ho zbavili. Protože Židé jsou ztělesněním tohoto paradoxu, jsou učiněni obětními
beránky a  obrací  se  proti  nim veškerá lidská frustrace,  hněv,  vražedné skony a
cokoliv  takového,  co  lidé  mají.  Tím  se  ovšem  posiluje  pošetilost  lidí  a  jejich
neschopnost vyřešit  tento problém rozpoznáním toho, že za všechny své vlastní
potíže jsou odpovědni sami, a ne nějaký jiný národ, který je od nich tak odlišný.“
 
„Paradoxem této situace je to, že Židé představují nejlepší a nejhorší lidstvo. Tato
reprezentace  má  vztah  k jejich  vrozené  přirozenosti,  že  jsou  přímými  potomky
spojení  pseudotvůrců  a  lidských  žen.  Protože  jejich  zvláštní  geny  reprezentují
každého, kdo se kdy objevil na této planetě, jsou v Židech zastoupeny jak pozitivní,
tak negativní sklony v krajní míře. Proto můžete mezi nimi, více než mezi jakýmikoli
jinými, najít  největší možné humanisty, kteří  slouží celému lidstvu bez jakýchkoli
nízkých úmyslů,  ale  zároveň mezi  nimi  nalézáte  nejzavilejší  ateisty  a  vyznavače
zlatého telete (peněz). Tyto dva protikladné extrémy jsou stálou připomínkou zbytku
lidstva, jakým má zároveň být a nebýt. Pozitivní sklony lidstva touží zničit negativní
aspekty Židů a jeho negativní část touží zničit jejich pozitivní aspekty. Ale protože
v každé situaci chtějí lidé Židy zlikvidovat, i jejich takzvané „pozitivní“ sklony mají
negativní  podstatu.  Pravé  pozitivní  netouží  ničit,  ale  poznávat  a  užívat  nějakým
konstruktivním způsobem. Židé tedy samou svou podstatou neustále připomínají
zbytku lidstva jeho situaci, jasně jim sdělující, že kvůli takovému přístupu nezůstalo
v lidstvu nic pozitivního. Lidští tvorové nevědomě nemohou vystát tuto připomínku.
Proto je stále více nenávidí. A to je záludný kruh: Čím více Židy nenávidí a závidí jim,
tím více  potvrzují  vlastní  negativitu  a  podřadnost  ve  všech  aspektech  vlastního
života.“
 
„A to je vše, co potřebujete nyní vědět o této věci. Přeji pěkný den.“


