
Doplnění 12
 
 

Dne 28.  srpna  l993  velmi  brzy  ráno  jsem byl  Pánem Ježíšem Kristem požádán,
abych  s vámi  všemi,  kdo  jste  spojeni  s Jeho/Jejím  Novým  zjevením,  sdílel
následující informace:
 
„Skoro všichni, nebo někteří z vás, se podivují, že od 1. července se vám sděluje
takový nápor informací a nových údajů. Zdá se, jako byste měli sotva čas zahrnout
do svých životů obsah a smysl jednoho doplnění a, nastojte, další je na cestě. Je
čas  objasnit  potřebu  těchto  častých  a  následných  doplnění  novými  údaji,  které
k vám přicházejí.“
 
„Jak víte, Pán Ježíš Kristus nečiní nic bez dobrého důvodu a jasně určeného účelu.
Čemu musíte v tomto ohledu jasně rozumět, je to, že předtím, než negativní stav
může dočasně a úplně zvítězit na planetě Nula, je třeba, aby se vytvořily a ustavily
plánované podmínky a pozice, které předcházejí  této závažné události.  Kdyby se
dovolilo negativnímu stavu zvítězit předtím, než se tyto vytvoří a ustanoví, výsledek
této skutečnosti by mohl být zničující nejen pro planetu Nula, lidské tvory a zónu
vymístění, ale i pro každého v pozitivním stavu, jakož i pro celé Stvoření. Ale nejen
to, následná eliminace negativního stavu z tváře veškerého jsoucna a bytí  by se
stala krajně obtížnou, ne-li vůbec nemožnou. Ve své lidské mysli nemáte ani ponětí,
co by to pro každého a pro vše skutečně znamenalo.“
 
„Takže dříve, než se dá negativnímu stavu svolení, aby planetu Nula zcela a úplně
ovládl  ve  formě i  v rozpoložení,  podnikne Pán Ježíš  Kristus jisté  kroky,  ustanoví
jisté podmínky, umístí každého do určité pozice a určí všechny jednotlivé kroky, dle
nichž se všechno toto může odehrát a přihodit.“
 
„Jak  vám  všem,  kdo  čtete  tato  slova,  bylo  zjeveno  prostřednictvím  všech
předcházejících  doplňků  (tohoto  +  jedenáct  doplnění.  Těchto  jedenáct  slouží
k objasnění toho, co následovalo po doplnění novými údaji ze dne 1. a 2. července
1993), jste nedílnou součástí tohoto procesu. Abyste se dostali do náležité pozice a
aby se s pomocí každého z vás ustanovily nejvhodnější podmínky pro to, aby se
tento faktor odehrál, bylo a je nutné zjevit a objasnit vám určité důležité duchovní
záležitosti,  což  vás  na  to  připravuje  a  objasňuje  vám,  jak  v tomto  ohledu  od
nynějška postupovat tak, abyste nepodlehli všemu, co nastane v průběhu procesu
převzetí vlády negativním stavem. Takže proto je potřeba takového náporu těchto 
nových údajů. Pán Ježíš Kristus doufá, že je máte v oblibě a že mají žádoucí dopad
na váš život a vaše chování ve všech aspektech.“
 
„Několik dalších důvodů pro tento balík doplnění se vám stane zřejmými v procesu
vašich  denních  činností  –  jak  jdete  za  svými  dennodenními  záležitostmi  a  jak
vykonáte to, co se vám v nich navrhuje.“
 
„Takže čemu zde musíte  rozumět,  je  to,  že  před tím,  než se dovolí  negativnímu
stavu, aby úplně zvítězil na planetě Nula, a za účelem zaujetí vašich pozic, jakož i
pozic  kohokoli  jiného  ve  veškerém  jsoucnu  a  bytí  a  pseudojsoucnu  a
pseudobytí, bylo nutné a potřebné vám všem, jakož i celému Stvoření zjevit určité
důležité  informace a  tajemství. Toto  zjevování  pak umožní,  aby se tato  pozice  a
kondice náležitě,  účinně a úspěšně ustanovila.  Bez tohoto zjevení by bylo zhola



nemožné,  aby  toto  u  vás  všech  nastalo.  V tomto  případě  by  to  znamenalo,  že
negativní stav by převládl nad pozitivním, a to by znamenalo konec Stvoření.“
 
Pro vyjasnění a připomínku shrňme nyní některá tajemství, která byla až doposud
zjevena:“
 
„1. Samotné první tajemství se vztahuje ke     vzniku     negativního stavu  . Dříve než byla
zveřejněna kniha „Základy lidské duchovnosti“ (první to kniha moderní řady Nového
zjevení), nikdo nevěděl, jak a proč uzrál negativní stav, jaká je jeho přesná povaha a
proč  tu  setrvává.  Vidíte,  že  předtím  každý,  dokonce  i  v pozitivním  stavu,
předpokládal,  že  negativní  stav  tu  bude věčně,  aby  tu  byla  neustále  k dispozici
svoboda  volby  či  nutná  podmínka  pro  svobodu  vůle  každého.  Vzhledem
k nedostatku  této  důležité  znalosti,  bylo  nutné  tuto  situaci napravit a  dostat  do
pozornosti  všech  nejen  to,  že negativnímu  stavu bylo  povoleno  vzkvétat  pouze
v rámci jednoho časového cyklu, ale i to, a to je nejdůležitější, že přijde doba, kdy
idea zavrhnutí  Pána Ježíše Krista jako jediného Boha a Zdroje každého a všeho
života bude taktéž navždy odmítnuta. Vidíš, Petře, že dle logiky této ideje, pokud se
udržuje  v mysli,  je  nemožné  eliminovat  nastálo  negativní  stav,  neboť  tato  idea
potřebuje  místo  a  kondici,  do  nichž  může  být  vyhozena  poté,  co  se  nebude
dennodenně  přijímat  lidmi  v pozitivním  stavu  a  následně  se  bude  vypuzovat  a
vyvrhovat z jejich myslí. Pokud takové místo či podmínky existují, idea této povahy
dává život této kondici. Takže v určitém časovém okamžiku, když bude vše, co se
týká  negativního  stavu,  před  naplněním  a  završením,  je  třeba  zjevit  tajemství
původu  a  povahy  negativního  stavu  a  zaujmout  náležitou  pozici  pro  budoucí
eliminaci zmíněné ideje.“

 
„2. Druhé – nejdůležitější – tajemství, které bylo třeba zjevit, bylo tajemství ohledně
Přirozenosti Boží a Ježíše Krista a toho, jaký mají vztah; proč bylo potřeba Jeho/Její
inkarnace na planetě  Nula a  do zóny vymístění; a  co se stalo s lidským fyzickým
tělem Pána Ježíše Krista po Jeho/Jejím vzkříšení a co bylo ve skutečnosti funkcí a
účelem toho těla a čím doposud bylo. Kdyby změny v Absolutní přirozenosti Boha
Nejvyššího, kdož se stal plností  Pána Ježíše Krista, zůstaly skryté a nedostupné
všem v pozitivním stavu, jakož i vám a zóně vymístění, nebylo by možné ustanovit
k Němu/Ní  řádný vztah a nebylo by nikdy možné vybudovat řádnou základu pro
úplnou eliminaci  negativního stavu a zmíněné ideje.  V tomto případě by veškeré
Stvoření, jakož i zóna vymístění a planeta Nula a všichni v nich a na nich byli navěky
zničeni.  Takovýto  nepředstavitelný  a  nemožný  děj  by  znamenal  též  Absolutní
anihilaci Boha Sebou  Samým  z prostého  důvodu,  že  by  to  bylo  protikladem
Jeho/Její samé přirozenosti. Být protikladem vlastní přirozenosti značí vlastní sebe-
anihilaci.  Jak  tedy  víte,  tajemství Boží bylo  náležitě  zjeveno  poprvé  v „Novém
zjevení Pána Ježíše Krista“.  Tímto má každý nyní náležité prostředky a možnosti
založit nanejvýš osobní, soukromý a správný vztah s Bohem, kterým je Pán Ježíš
Kristus.  A Nová přirozenost Pána Ježíše Krista nejen umožňuje trvalou eliminaci
negativního stavu, ale, a to je nejdůležitější, ustanovuje základnu, na níž může být
každý z negativního stavu bez výjimky a vyloučení spasen. Bez tohoto činitele by
vítězství negativního stavu na planetě Nula bylo trvalé a negativní stav by setrvával
na věky. V tom případě by se plná a úplná aktivace pravého života pozitivního stavu
nemohla nikdy stát skutečností.“

 
„3.  Tajemství     Nového  zjevení  samého  . Jak  si  pamatujete, dostupnost  Nového
zjevení na  planetě  Nula  umožňuje,  aby  v budoucnosti  bylo  možné  eliminovat
negativní  stav. Ale  je  tu  i  jiný  bod tohoto  tajemství.  Musíte  si  uvědomit,  že  bez



této dostupnosti Nového  zjevení by  bylo  pro Pána  Ježíše  Krista nemožným uvést
pozitivní stav do největší možné blízkosti negativnímu stavu, obklíčit jej a uzavřít.
A jedinou  cestou,  jak  se  může negativní  stav plně  projevit  a  dovést  ke  svému
věčnému konci, je uvedení pozitivního stavu do této největší blízkosti. Nové zjevení
poskytuje nejúčinnější prostředky k tomu, aby se tak stalo. A protože ti z vás, kdo
jsou spojeni s Novým zjevením a připojeni k němu, tj.  ti,  kdo jej  čtou, přijímají  a
praktikují  kvůli  principu,  jsou  pověřeni  rolí  a  osudem,  aby  byli  nositeli  a
zprostředkovateli  života  Nového  zjevení  na  planetě  Nula;  skrze  vás  a  vám  je
pozitivní stav umístěn právě ve středu negativního stavu. Vidíte, jak je vše spojeno a
propojeno  se  vším a  jak  se  s vaší  pomocí  pokládá  základ pro  trvalou eliminaci
negativního stavu? Chápete, jak toto tajemství u každého znovu potvrzuje potřebu,
aby zaujal svoje místo a učinil konečné rozhodnutí o svém místě v tomto všem a o
tom, jak se hodí pro Nové zjevení a  kde se Nové zjevení nachází  v seznamu jeho
životních priorit? A proč je důležité, abyste byli informováni o těchto záležitostech,
takže  můžete  zaujmout  závěrečnou  pozici  pro závěrečné uskutečnění  svého
příspěvku k této věci, pro což jste byli na planetu Nula posláni? Přemýšlejte o tom,
reflektujte to a seznáte význam toho všeho.“

 
„4. Tajemství     vaší přirozenosti  : Jaký je její původ a jaká je její substance a jak se
k tomu všemu hodíte. Jak víte, před poselstvím ze dne 1. a 2.  července bylo jen
málo z vás ochotno přiznat si a přijmout fakt, že ti, kdo čtou, přijímají a praktikují
Nové  zjevení  kvůli  principu,  aniž  by  očekávali  něco  na  oplátku,  byli  stvořeni
přímo Pánem Ježíšem Kristem a že vaše přirozenost vyvěrá z Absolutní přirozenosti
Pána Ježíše Krista a že je Jeho/Jejím pravým nadělením, darem a zpřítomněním. Bez
tohoto přímého zjevení by  nikdo  z vás  nemohl  být  schopen  dojít  k závěru,  že  je
tomu tak. Takové uvažování by bylo oprávněně považováno za duchovní troufalost
nebo za výsledek jakési  duševní  choroby.  A také pro pozitivní  stav by bylo bez
tohoto zjevení a bez přijetí  tohoto neoddiskutovatelného faktu nemožné, aby byl
umístěn do středu negativního stavu za výše uvedeným účelem. Proč je tomu tak ? 
Nepřijmete-li  se  takoví,  jací  jste,  a  neuznáte-li  fakt,  že jste  jedinečnými bytostmi
před Pánem Ježíšem Kristem se zvláštní rolí  a misí na planetě Nula, pak členové
pozitivního stavu nejsou s to náležitě projevovat sami sebe ve vašich životech, a
tedy ve středu negativního stavu. Čemu zde musíte rozumět, je to, že jediný způsob,
jak  tato  manifestace  může  nastat  a  stát  se  trvalou  skutečností,  je  skrze  vaši
sebereflexi, sebepojetí, sebepoznání, sebepochopení a sebezkoumání. Proto se na
vás v poselství ze dne 1. a 2. července 1993 naléhá, abyste započali  s procesem
sebepoznání, sebezkoumání a  sebezrcadlení. Jak víte, dovoluje tento proces, aby
se  odehrál  faktor  zmíněné  manifestace.  Tedy  bez  náležitého  zjevení  tohoto
tajemství, tajemství vaší přirozenosti, nikdy byste se nemohli stát nejpotřebnějšími
překladateli  pozitivnímu stavu a planetě  Nula.  Bídně byste  tedy selhali  ve  svém
poslání.“

 
„5. Přístupnost Nového zjevení skrze vás a vámi (to jest skrze ty, kteří čtou, přijímají
a praktikují Nové zjevení kvůli principu) umožňuje agentům negativního stavu, aby
mohli  konvertovat  do stavu  pozitivního,  a  tak  být  spaseni.  Jak  si  pamatujete
z „Nového zjevení“,  vyplývá z něj  následně,  že není  jiných prostředků,  které  tuto
závažnou konverzi umožňují. Tajemství vaší role v tomto procesu spočívá tedy ve
faktu, že svým životem dle principů Nového zjevení vytváříte příklad, z něhož a jímž
mohou členové negativního stavu konvertovat do pozitivního stavu. Takže vidíte,
Petře a vy všichni ostatní, kteří čtete tato slova, že váš příklad sestává z ilustrace
krajně  významného faktoru,  že  –  bez  ohledu  na  to,  že  jste  lidskými  tvory  a  že
podléháte  všem lidským podmínkám a že  váš život  na planetě  Nula  je  zamořen



všemi druhy nánosů negativního stavu – jste nicméně schopni objevit svoji pravou
přirozenost a nepodlehnout v nejzazším smyslu pokušení, kterým vás negativní stav
neustále vystavuje. Co musíte chápat, je to, že všichni členové negativního stavu
byli  až  do  této  doby  názoru,  že  je  nemožné  stát  se  pozitivním  při  takových
nástrahách a léčkách vytvořených původně pseudotvůrci. Váš příklad trvale vyvrací
tuto falešnou víru. A obzvláště je to pravdou pro ty, kteří jako agenti negativního
stavu přicházejí na planetu Nula, kteří ale pod vlivem Nového zjevení přestupují do
pozitivního stavu. Touto záležitostí se budeme zabývat za chvíli. Takže bez toho, že
by  se  toto  vše  nepřivedlo  do  vaší  pozornosti Novým  zjevením a  skrze  a
prostřednictvím všech jeho doplnění, byste si to nikdy neuvědomili.  Bez vašeho 
uvědomění si tohoto faktu by sotva kdy kdo v negativním stavu byl schopen dostat
se k tomuto uvědomění, tak závažnému pro jejich spasení. Vidíte, jak je všechno
protkáno se vším? A proč si myslíte, že vás s vaším souhlasem a přitakáním  Pán
Ježíš Kristus stvořil a poslal na planetu Nula ?  Bylo to uděláno s tímto účelem na
mysli.  Takže  se  nezdráhejte  přijmout  tato  fakta  jako  přímé  zjevení  Pána  Ježíše
Krista a  Jeho/Její Pravdu.“

 
„6. Aby se přivodily všechny tyto faktory a abyste se dostali do pozice, do které
patříte; a aby vám byl  k dispozici  přístup k Pánu Ježíši Kristu a k členům vašich
duchovních rodin, jakož i všem ostatním v pozitivním stavu; a zároveň, aby totéž
bylo  dostupné  těm  v pozitivním  stavu,  bylo  nutné  vám  zjevit  v postupných  a
progresivních krocích jisté metody, kterými by se toto vše mohlo provést. Za prvé
jste se naučili  procesu vcházení do nitra a jak navázat kontakt s Pánem Ježíšem
Kristem a  členy  vaší  duchovní  rodiny.  Poté  byla  tato  metoda  rozšířena,  aby
zahrnovala v tomto procesu vaši vědomou uvědomělost. Následně po tom jste se
naučili techniku zrcadlení, jejíž forma se neustále pozměňovala a stávala se stále
smysluplnější,  užitečnější  a  efektivněji  použitelnou.  Pak  jste  byli  požádáni  o
rozšíření své komunikace s výše uvedenými tím, že si jich budete neustále vědomi
pomocí metody rozdělené pozornosti. Poté se vám radilo, abyste dovolili ostatním
členům pozitivního stavu účastnit se událostí na planetě Nula skrze vaše vědomé
aktivity, aniž byste byli omezeni na komunikaci jen se členy vaší duchovní rodiny a,
samozřejmě, s Pánem Ježíšem Kristem. Pak jste byli nabádáni použít svou sexualitu
k duchovnímu sexuálnímu spojení se členy pozitivního stavu opačného pohlaví za
účelem rozšíření a intenzifikace jejich umístění ve středu negativního stavu (jakož i
pro mnoho jiných účelů, které se vám stanou zřejmými později  v procesu těchto
interakcí).  Všechny  tyto  faktory  potřebují  určit  a  ustanovit  nejdříve,  aby  vám
poskytly  řádné  nástroje  a  prostředky  k tomu,  abyste  provedli  vaše  poslání  a
pověření v tomto ohledu, ale i jako bezpečnostní opatření proti léčkám a nátlakům
negativního  stavu.  Sledováním  všech  těchto  postupů  a  jejich  neustálým
doplňováním a pozměňováním jste ve svém životě zabezpečeni a nemůže se vám
stát  nic,  co  by  bylo  mimo  vaše  poslání  a  souhlas,  jakož  i  mimo  doplňková
rozpoložení, která potřebujete prožít (bez ohledu na to, jak trpká se zdají v okamžiku
svého projevení se) a u nichž jste souhlasili, že je podstoupíte, kdykoliv pro tyto
doplňky vyvstane potřeba.“

 
„7. Jiné tajemství, které bylo nutno odhalit v této době, se vztahuje k faktu, že Ježíš
Kristus se narodil v židovském národě a že byl fyzicky Židem. Také tomu, proč byl
ukřižován  a  jaký  byl  důvod  a  jaká  úloha židovského  národa v tom  všem  a
kam Židé zapadají  ve  schématu  všech  událostí  v průběhu  dějin  lidstva. Zjevení
tohoto tajemství je nutnou podmínkou pro umístění každého a čehokoli na planetě
Nula a v celé zóně vymístění do náležitých a závěrečných pozic, což umožní, aby se
odehrál a uskutečnil další životně závažný a osudový posun v Plánu spasení Pána



Ježíše  Krista.  Bez  tohoto  zjevení  by  se  nemohl  odehrát  závěrečný  krok  tohoto
procesu  z důvodů,  že  by  se  udržovaly  a  podporovaly  nesprávné  a  zkreslené
interpretace těchto činitelů. Jak víte, náboženské, jakož i nenáboženské interpretace
nutnosti, aby se  Pán Ježíš Kristus vtělil do židovské národnosti a byl ukřižován, a
role Židů v tom všem jsou buď zcela nesprávné, či zkreslené, nebo neadekvátní.
S takovýmto zkresleným, nesprávným či neadekvátním pohledem na tuto roli a na
pravý význam umučení Pána Ježíše Krista na kříži  by  negativní  stav nemohl  být
eliminován.  Prostý  důvod  této  nemožnosti  spočívá  ve  faktu,  že  pokud  věříte
nesprávnostem, zkresleninám a neadekvátnostem o těchto či  jiných tajemstvích,
nacházíte se v negativním stavu. Jste-li v negativním stavu,   jste     negativním stavem.
Protože jste sentientními bytostmi, nelze vás bez ohledu na vaši stávající povahu
zničit.  Kvůli  nezvratitelné  logice  této  situace  negativní  stav  nemůže  za  těchto
okolností být eliminován. Takže aby se negativní stav zlikvidoval, je třeba nejdříve
odstranit  všechny  tyto  falešnosti,  zkresleniny,  neadekvátnosti  či  cokoli  v tomto
ohledu  máte.  A  můžete  to  udělat  jedině Novým  zjevením, které  vám  Pán  Ježíš
Kristus poskytuje spolu se všemi doplněními, což umožňuje vidět vše ve správném
světle a náležitě a jasně a což vám odhaluje všechna tato tajemství.“
 
„Nyní  tedy  můžete  ze  všeho  toho  jasně  vidět  potřebu  odhalení  všech  těchto
tajemství. Protože jak vše kolem negativního stavu, planety Nula a vašeho poslání
dochází  svého konce a je v samé své závěrečné fázi,  dostáváte množství  těchto
doplnění  novými  údaji,  abyste  se  řádně  připravili  na  splnění  své  úlohy  v tomto
ohledu.  Bez  nich  byste  nemohli  ve  své  snaze  uspět.  Tak  tedy  buďte,  prosím,
připraveni  přijmout  více  doplnění  skrze  Petra  osobně  a  skrze  společné  schůze
Petra, Marka a Pána Ježíše Krista – jak, když a jestliže to bude třeba.“
 
„V tomto bodě je otázkou, jak se má použít vše obsažené v těchto doplňcích na ty
agenty negativního stavu, kteří konvertují či touží konvertovat do stavu pozitivního
skrze vás přímo či jinými prostředky, které má  Pán Ježíš Kristusk dispozici ?  Před
tím, než se tato otázka přímo zodpoví, připomínají se vám následující skutečnosti:“
 
„Je  několikero  kategorií agentů  negativního  stavu:  Za  prvé  jsou
to pseudotvůrci, jejichž původ vede k pozitivnímu stavu a jejichž přirozenost před
jejich  dobrovolnou transmogrifikací byla  původním  nadáním  od  Pána  Ježíše
Krista (jak  se  popisuje  v Novém  zjevení).  Za  druhé  jsou  to agenti  negativního
stavu, kteří původně přišli do pekel se svým posláním z pozitivního stavu, kteří ale
byli  získáni  negativním  stavem  natolik,  že  se  podřídili pseudotvůrcům, aby  jim
sloužili,  a  jejichž  přirozenost  byla  následkem
toho transmogrifikována a obrácena do pseudočistoty  negativního  stavu.  Pak  je
tu početné tvorstvo  zfabrikované  pseudotvůrci či  zrozené  v peklech, aniž by  mělo
jakoukoli zkušenost pozitivního stavu a všeho, co se k němu vztahuje. Z těchto se
jich mnoho vtělilo  na planetu Nula  a  jsou v procesu inkarnace na ni  jako agenti
negativního stavu. A nakonec tu máme vlastní lidské tvory, kteří si zvolili či zvolí stát
se plně agenty negativního stavu.“
 
„O těchto lidech si máte pamatovat, že se svým jsoucnem a bytím souhlasili. Navíc
pochází materiál, užitý za účelem fabrikace některých z nich (samotných lidských
tvorů,  tvorů  v peklech  a  agentů  negativního  stavu  na  planetě  Nula),  původně
z pozitivního stavu. To, že byl následně takřečeno zmasakrován a zvrácen do čistě
zlé  a  nepravdivé povahy,  je  věc jiná.  Pro  ty  lidi,  kteří  byli  původně zfabrikováni
pseudotvůrci či se narodili v peklech, pro vlastní lidské tvory, kteří se stali agenty
negativního stavu, a pro agenty negativního stavu na planetě Nula platí, že pokud



vyjádří  upřímnou  touhu  obrátit  se  do  pozitivního  stavu,  dostane  se  jim Nového
zjevení a  následně,  pokud jej  přijmou,  stvoří Pán Ježíš  Kristus užitím původních
elementů pocházejících přímo z pozitivního stavu – před tím, než byly ukradeny a
poničeny – novou přirozenost s novým pozitivním účelem v mysli a nadělí ji těmto
lidem. Protože jejich přirozenost je přímým nadělením od Pána Ježíše Krista, cokoli
je obsahem těchto nových doplňků, je možno použít i na ně. Konec konců nalodili
se od této chvíle na cestu návratu ke své pravé přirozenosti, a tedy k Pánu Ježíši
Kristu – prostřednictvím Nového zjevení a skrze ně.“
 
„Co se týká pseudotvůrců a původních agentů negativního stavu, je situace s těmi,
kteří jsou zaprodáni negativnímu stavu, poněkud odlišná. Je tu hluboké tajemství o
těchto lidech. Před tím, než se pseudotvůrci stali pseudotvůrci, a před tím, než se
původní  agenti  pozitivního stavu jak  na planetě  Nula,  tak  v peklech stali  agenty
stavu  negativního  v  kondici  své  plné  transmogrifikace,  existovala  mezi  nimi
a Pánem  Ježíšem  Kristem tajná  dohoda.  Ta  především  stanovila,  že jakékoli
vzpomínky  na  jejich  věčné  integrální  přebývání  v pozitivním  stavu  budou  úplně
vymazány do té doby, než se vše ohledně negativního stavu a nebo jejich osobního
poslání nezavrší a nesplní. Za druhé: Bylo napevno dohodnuto a všem bez výjimky
a  vyloučení  slíbeno,  že  budou  navráceni  zpět  do  své  vlastní  původní  pozitivní
kondice a do pozitivního stavu.  Za třetí bylo dohodnuto,  že jejich přirozenost se
úplně změní tak, aby byli bez jakékoli stopy po jejich transmogrifikované podobě, a
bude do nich včleněno něco zcela nového, co doposud neexistovalo.  Tato nová
přirozenost  překoná  vše  jim  dostupné  předtím,  než  souhlasili  s tím,  že  se
stanou negativními. A protože tato nová přirozenost bude přímým nadělením, darem
a prezentací Pána Ježíše Krista a je či bude stvořena přímo z Jeho/Její Absolutní
přirozenosti, vše, co je zjeveno v těchto doplňcích, platí a bude platit i pro ně. Vždyť
se navracejí k Pánu Ježíši Kristu a jsou v procesu objevování své nové přirozenosti,
která je jim přiložena přímo Pánem Ježíšem Kristem. Jak víš, Petře, je mezi vámi,
kdo jste od Nového zjevení na planetě Nula,  nejméně jedna osoba, která s tebou
v minulosti  pracovala  a  která  patří  do  této  kategorie.  A  mnozí  přicházejí  buď
v duchovním světě skrze vrchol vaší duchovní hory (či s pomocí jiných prostředků a
způsobů), či ve vašich životech s lidskými tvory na planetě Nula. Připravujte se na
tuto možnost a buďte připraveni jim pomoci, jestliže o to požádají.“
 
„A na závěr je důležité znovu projít záležitost techniky zrcadlení, jak jste ji doposud
používali. Zabývejme se jejím jednotlivým užíváním. Tuto techniku můžete pojmově
popsat či ji vylíčit jako teoretickou konstrukci následovně:“
 
„1.  Původně  fungovalo  zrcadlo  jako zařízení  k odrazu, které  posílalo  zpět
negativnímu  stavu  to,  co  vrhal  vaším směrem nebo  přímo na  vás.  Tak  jako  se
laserový paprsek, když narazí na     zrcadlo, odráží zpět ke svému zdroji, tak i vše,
co  přichází  z  negativního  stavu  proti  vám,  bylo  posláno  zpět  k vysílateli.  Tato
metoda vás ochraňovala před útoky negativního stavu.

 
2.  Druhá funkce zrcadla byla transformativní. Jak přicházelo cokoli  negativního a
nepříjemného  z negativního  stavu,  bylo  to  polapeno  v zrcadlech,  která  byla
umístěna kolem vás, a před tím, než se to odrazilo zpět do negativního stavu, bylo
to  transformováno do  čistě  pozitivních  energií,  ovládaných  láskou  a  moudrostí,
milosrdenstvím a  odpouštěním,  a  vším pozitivním a  dobrým,  a  s poselstvím pro
vysílatele,  aby  konvertovali  do  pozitivního  stavu,  a  v takovém  stavu  to  bylo
přesměrováno zpět k nim.“

 



„3. Třetí funkce zrcadel je funkce sebereflexivní. Zrcadla jsou užita pro vaše vlastní
sebeodrážení,  sebeprozkoumávání,  sebeobjevování,  sebepociťování,
sebeodlišování,  sebeprohlížení  a  pro  zrcadlení  vaší  pravé  přirozenosti.  A  pro
srovnávání všeho minulého se vším novým – jinými slovy: z této nové pozice, a ne
z pozice přijímání nového z hlediska toho starého. Takže tento aspekt zrcadlení je
užit pro objevování a přijetí vaší pravé přirozenosti, jak byla přímo stvořena Pánem
Ježíšem Kristem bez jakýchkoli násilných vlivů negativního stavu, a pro učení se,
jak zjednodušit  váš život,  učinit  jej  zvládatelnějším a jasnějším a jak přistupovat
k Pánu Ježíši Kristu ve formě malého dítěte.“

 
„4. Čtvrtá funkce zrcadla je nejširší. V této funkci zrcadlíte nejen vše, co se vztahuje
k vašemu životu a vaší přirozenosti, ale též přítomnost Pána Ježíše Krista, členů
vaší duchovní rodiny a všech ostatních členů pozitivního stavu, kteří se na základě
vašeho pozvání  připojili  k vám ve vašem životě  a  jsou účastni  velmi  aktivně  ve
vašich  denních  činnostech. Tato  funkce  také  může  zahrnovat  –  pokud  si  tak  ze
svobodné  vůle  a  volby  zvolíte  –  všechny  aktivity  vztahující  se  k duchovnímu
sexuálnímu spojení se členy pozitivního stavu opačného pohlaví. V tomto ohledu
můžete,  pokud si  tak přejete a toužíte,  pozvat Pána Ježíše Krista,  aby se s vámi
angažoval v tomto typu sexuálního vztahu – pro ženy Jeho Absolutní maskulinitou,
pro  muže  Její  Absolutní  feminitou.  Takový  neobvyklý  vztah  s Pánem  Ježíšem
Kristem (neobvyklý  z  vašeho lidského  pohledu,  ale  ne  z pohledu Pána  Ježíše
Krista či pozitivního stavu obecně) bude mít dalekosáhlé důsledky – v pozitivní a
obohacující  konotaci  –  pro  ty,  kdo  si  zvolili  takto  interagovat  s Pánem Ježíšem
Kristem.“

 
„5. Techniku zrcadlení můžete taktéž užít za účelem cyklického oběhu či oběžným
způsobem. Tento způsob nebude lehké pochopit. Hlavní konotaci tohoto módu lze
nalézt ve vizualizaci vašeho vlastního já ve třech odlišných aspektech:“

 
            „a. Jako odesílatele idejí,  myšlenek, poznání, emocí, vzorců chování,
životních  stylů,  pohledů,  názorů,  vašeho  jedinečného  přístupu  ke  všem
duchovním věcem či čehokoli, co máte, bez jakékoli výjimky a výluky.“
 
            „b.  Jako příjemce materiálu  vyslaného vámi  samotnými (jak  je
nastíněno v bodě a.), jakož i kýmkoli jiným v pozitivním stavu či těmi, kteří
jsou s vámi přítomni v popředí vašeho vědomého uvědomění a v zrcadlech.
Novým aspektem tohoto bodu je fakt, že také přijímáte – jako rozhodující a
životně  závažnou  zpětnou  vazbu  –  vše,  co  vůbec  vysíláte  k druhým a  ke
Stvoření, zóně vymístění, planetě Nula. Taková zpětná vazba je samou nutnou
podmínkou, abyste mohli prozkoumat, co je to zač, co skutečně vysíláte ven.
Jde tu o vaši zodpovědnost a odpovědnost za všechny své vlastní činy, jakož
i reakce. Jste odpovědni a budete skládat účty sobě samým a Pánu Ježíši
Kristu, jakož i veškerému Stvoření, za vše, co jste učinili nebo neučinili (jak se
naznačuje v bodě a).“ 
           
            „c. Jako pozorovatele všech událostí a jejich cyklického pohybu: Vy –
vy – jiní – vy – jiní – jiní – vy. Ta část ve vás, která je pozorovatelem, registruje
vysílání; a váš vlastní příjem toho, co jste vyslali (vy – vy); a vyslání jiným; a
vaše vnímání toho, jak ostatní přijímají to, co jste poslali (vy – jiní); a vysílání
druhých k vám a to, jak přijímají to, co sami poslali (jiní – jiní); a nakonec to,
jak reagujete na toto všechno nashromážděné ve svém neustálém nastávání
(finální „vy“)“.



„Toto  tedy  završuje  kruh  techniky  zrcadlení,  který  máte  užívat  ve  svém
každodenním životě za předpokladu, že si to zvolíte ze své svobodné vůle a volby.
To vám ohromě pomůže ve vaší roli a v plnění vašeho životního poslání na planetě
Nula.“
 
„Jak  jste  si  povšimli  výše,  byla  v bodě  (b)  zdůrazněna
slova odpovědnost a zodpovědnost.  To  není  v žádném  případě  náhodou.  Jedním
z nejdůležitějších faktorů přirozenosti pozitivního stavu, a tedy Pána Ježíše Krista,
je to, že každý je plně odpovědný a zodpovědný za vše, co koná. Aby měl skutečně
tuto  plnou  odpovědnost  a  zodpovědnost,  jsou  v každém  z pozitivního  stavu
vyvinuty tyto tři výše popsané aspekty do nejzazší možné míry. A protože ti  vás,
kdo čtou, přijímají a praktikují Nové zjevení ve svých životech kvůli principu, jsou
reprezentanty pozitivního stavu na planetě Nula, a protože částí vašeho poslání je
uvést příklad života v pozitivním stavu lidským tvorům samotným a všem agentům
negativního  stavu,  je  jen  logické  předpokládat,  že  musíte  být  zodpovědní  a
odpovědni  za  své  činy  a  reakce.  To  nastavuje  rozpoložení,  které  se  používá
v neutrálním stavu – v oblasti mezi pekly a intermediálním světem – aby se zobrazilo
všem těm, kteří do této oblasti přicházejí z pekel za účelem postupu a konverze do
pozitivního  stavu,  jak  je  to  uděláno  a  jak  je  to  nejen  možné,  ale  jedině
uskutečnitelné,  aby  se  žilo  v pozitivním  stavu  způsobem  smysluplným  a
naplňujícím.“
 
„Co musíte v tomto ohledu chápat, je to, že členové negativního stavu nejen nemají
smysl pro odpovědnost a zodpovědnost za cokoli vůbec, ale jí opovrhují, odmítají ji,
vysmívají se jí, prohlašujíce, že takovéto vlastnosti, rysy a charakteristiky neexistují
a že jsou jen bajkami, kterých nelze nikdy dosáhnout. Jelikož každý v negativním
stavu věří,  že je tomu tak, když přijde do neutrální zóny, potřebuje být vystaven
skutečnosti  těchto charakteristik,  rysů a vlastností  pomocí živých příkladů. Ať je
vám  známo,  že  vy  jste  těmito  živými  příklady  bez  ohledu  na  fakt,  zdali  jste  si
uvědoměle vědomi, či nikoliv, že jimi jste. S tímto zjevením, si budete od této doby
vědomě uvědomovat tuto realitu. Tato uvědomělost vás pak bude účinněji motivovat
k tomu,  abyste  byli  odpovědni  a  zodpovědní  za  všechny  své  činy  a  reakce.  A
technika zrcadlení ve všech svých aspektech – jak se popisuje shora – vám bude
mocně pomáhat, abyste byli více odpovědni a plně zodpovědní ve všech aspektech
svého života.“
 
„Ale  je  tu  ještě  jiný  důležitý  bod,  který  se vztahuje  k záležitosti  odpovědnosti  a
zodpovědnosti. Když pečlivě prozkoumáváte svůj život ve všech jeho aspektech –
jako ti, kdo cyklicky vysílají, přijímají a pozorují – jak se popisuje výše – za účelem
toho, abyste byli odpovědní a zodpovědní za všechny své činy a reakce, zároveň
však procesem tohoto prozkoumávání a kruhového pohybu se dostáváte blíž a blíže
ke své pravé přirozenosti, a tedy k Pánu Ježíši Kristu. Jak vidíte, proces skládání
účtů a odpovědnosti  vede přímo k objevu vašeho původu.  To je  důvodem, proč
negativní  stav  považuje  tyto  vlastnosti  za  jedny  z nejnebezpečnějších  faktorů
vzhledem  k pokračování  ve  svém  životě.  Stanete-li  se  zodpovědnými  a
odpovědnými,  nemůžete  být  negativními.  Když  nemůžete  být  negativními,  pak
z logiky této věci plyne, že musíte být pozitivními. Tyto vlastnosti nemají co dělat
s negativním stavem. Negativní  stav se může aktivovat jen tehdy,  když se z jeho
podstaty odejmou tyto rysy. Takže tím, že jste zodpovědní a odpovědni, odhalujete
pravou povahu negativního stavu. Koná-li někdo takto, nemá již žádnou touhu po
tom být součástí života negativního stavu. Tudíž negativní stav již není.“
 



„Takže, mé drahé děti, to je další nástroj, který je vám dán za účelem vzdorování
negativnímu  stavu,  jakož  i  pro  mnohé  jiné  pozitivní  účely.  Jste-li  zodpovědní  a
odpovědní za všechny své činy a reakce, jste v pozitivním stavu – bez ohledu na to,
kde fyzicky sídlíte. A jste-li v pozitivním stavu, nemá negativní stav nad vámi žádnou
moc.“
 
„A  to  se  vše  dá  dosíci  metodou  popsanou  výše  a  vším,  co  jste  obdrželi
v předcházejících  doplněních.  A nyní,  Petře,  jdi  a  odpočiň  si.  Měj  se  báječně.  A
pamatuj si, že jsem u vás všech přítomen ve vašich aktivitách a počinech v tomto i
ve všech ostatních ohledech.“
 


