
Doplnění 3A

Dne 20. července 1993

Mí drazí přátelé:

Byl  jsem  upozorněn,  že  někteří  z vás  mají  značné  těžkosti  s porozuměním
posledním  poselstvím  od Pána  Ježíše  Krista.  To  je  obzvláště  pravdou  u  našich
přátel v cizině (neanglicky hovořících následovníků NZ). Byl jsem Pánem Ježíšem
Kristem požádán, abych vám pomohl uspořádáním těchto zpráv do určitých bodů
ve smyslu zjednodušení. Jakmile tyto body přečtete, můžete se vrátit zpět k původní
verzi, a ta se vám stane jasnější.
 
Pán Ježíš Kristus nám vysvětluje a radí následující:
 
1. Charakteristické pro posun, který proběhl v měsíci červnu, je ve skutečnosti to,
že od  nynějška  se  vše  povahy  složité  a  zamotané  redukuje  na  povahu  velmi
jednoduchou  a  více  zvládatelnou. Jinými  slovy:  Od  nynějška  bude  vše
daleko jednodušší a zvládnutelnější. Termín  „jednoduchý  a  zvládatelný“
má v základě dva významy:
 

a. Aby se všechny aspekty našeho minulého a přítomného života zahrnuly do
našeho sebezkoumání, aniž by se cokoliv ponechalo stranou, tj. bez jakékoli
výjimky či vyloučení něčeho. Takovýmto sebezkoumáním se buduje základna
či získává nástroj pomáhající nám objevit, kým jsme, tj. objevit naší vlastní
pravou přirozenost (to znamená to, že když jsme přišli na tuto planetu, tak
jsme ztratili vědomé uvědomění toho, kdo jsme a jaká byla naše původní a
ryzí přirozenost před naší inkarnací na planetě Nula). Naší záležitostí je tedy
nyní to, že se máme vrátit do naší pravé přirozenosti čili  k tomu, čím jsme
skutečně byli  anebo jsme mimo všechny tyto pozdější nánosy negativního
stavu atd. Nyní bude tento proces, proces návratu zpět k     naší vlastní pravé  
přirozenosti, která byla pozapomenuta a potlačena, hlavním ohniskem našeho
života, pokud budeme na této planetě. Tato zpráva má ohromný význam.
 
b.  Být jednoduchý také  značí být  jako  malé  dítě  ve  smyslu  absolutní  a
bezpodmínečné důvěry, víry a spoléhání se a úplné závislosti (která je pravou
nezávislostí)  vzhledem  k Pánu  Ježíši  Kristu v Jeho/Její  Pravé  nové
přirozenosti. Jenom malé děti nic nezpytují a bezpodmínečně přijímají vše, co
jim dospělí řeknou či vysvětlí.

 
2. My, kteří čteme, přijímáme a praktikujeme „Nové zjevení Pána Ježíše Krista”, jsme
přišli  na  tento  svět  –  do  života  lidských  tvorů  –  dobrovolně.  Byli  jsme Pánem
Ježíšem Kristem požádáni, abychom sem vstoupili z velmi zvláštních důvodů a kvůli
velmi zvláštnímu poslání. Toto poslání se aktualizuje Novým zjevením a skrze ně a
jím  objevujeme  pravdu  o  všech  záležitostech  života  a  duchovnosti.  Objevením
tohoto  faktu  skrze  a  prostředky Nového  zjevení nám  nyní  dává  schopnost
následovat svoji vlastní pravou přirozenost. Negativní stav se nám snažil za každou
cenu zabránit v tomto objevu naší vlastní pravé přirozenosti.
 
3.  Původně  jsme  byli  stvořeni,  či  naše  vlastní  pravá  přirozenost  byla
stvořena, přímo Pánem  Ježíšem  Kristem. Tato  zvláštní  nová  znalost  nás  od  této



chvíle  činí  plně  zodpovědnými  za  vypátrání  podstaty  naší  pravé  přirozenosti  a
pravdy o ní. Takže v dalším kroku našeho konání se máme soustředit na objevování
– bez zasahování negativního stavu – podstaty naší přirozenosti.
 
4. Vtělení na planetě Nula a náš celý život na této planetě probíhá pod ohromným
vlivem  negativního  stavu.  Avšak  bez  ohledu  na  tento  fakt  jsme  jako  agenti
pozitivního stavu byli schopni nejen dávat příklad lidským tvorům zde na planetě
Nula, jaké a co je to být pozitivním, ale, a to je důležitější, můžeme stále, byť pod
vlivem  a  nátlakem  negativního  stavu,  procházet  procesem  objevování  naší
přirozenosti.
 
5. V tomto bodě je jedinou cestou ven z negativního stavu následování naší pravé
přirozenosti. Tato přirozenost je darem, nadělením a obdarováním od Pána Ježíše
Krista. Tato skutečnost je hlavním rysem posunu, který probíhá od prvního června.
Nejdůležitějším atributem tohoto posunu je jeho velká jednoduchost. To znamená,
že prosté uvědomění si faktu, že potřebujeme objevit naší vlastní přirozenost a vrátit
se k ní v její původní danosti od Pána Ježíše Krista, je hlavním obsahem, významem
a faktorem tohoto posunu. Konec konců si  musíme zapamatovat,  že jsme ztratili
pravý náhled na to, kým jsme a proč jsme zde, dokud nám nebylo poskytnuto Nové
zjevení.
 
6.  Aby  se negativnímu  stavu  zabránilo  v rušení  a  překážení  tomuto
monumentálnímu  posunu,  musel  na  sebe  vzít  formu  prostoty  a  formu  našeho
návratu  k Absolutně  pozitivnímu  jako malých  dětí. Důvodem  pro  to  je  to,
že negativní stav není samou svou povahou schopen pochopit a sledovat takový
typ prostoty. Kdyby tento posun byl složitý a zamotaný, negativní stav by jej zkazil a
ovládl.
 
7. Než mohl být tento posun zahájen, musely se odehrát určité případy, příklady a
události,  které  jej  měli  předcházet.  Nikdo z nás jej  naprosto  neočekával.  Někteří
lidé Nového zjevení museli projít zdánlivě nepochopitelnými útrapami, těžkostmi a
problémy, což pomáhalo k tomu, aby se tento posun projevil v našich životech. Pán
Ježíš Kristus nám dává dva příklady, které se přihodily Marku K. a Danovi B.. Tito
lidé prošli poněkud trpkými časy, ale vše se zcela a úplně napraví.
 
8.  V tomto  bodě  si  máme být  vědomi  toho,  že  je  tu  mnoho pastí  nastražených
negativním stavem podél  cesty  naším životem. Jediným způsobem,  jakým může
tento posun být závažným a mít široké důsledky pro každého, je to, když jeho dopad
je dostatečný k tomu, aby změnil směr, kterým agenti pozitivního stavu na planetě
Nula v současnosti pohlížejí na svůj život. Máme si uvědomit tento fakt. Znamená to,
že  od  nynějška  budeme  nahlížet  na  náš  život  ze  zcela  odlišné  perspektivy,
perspektivy toho, že jsme přímým nadělením Pána Ježíše Krista.
 
9. V tomto bodě se opět zdůrazňuje a opakuje, že hlavním a nejdůležitějším rysem
tohoto posunu je cesta  návratu. Tato  návratná  cesta  sestává  pro  nás  především
z našeho poznání a přijetí faktu, že naše existence zde není výsledkem ani nějaké
příhody  nebo  nehody,  ani  není  nahodilá.  Na  tomto  místě  jsme  jako  agenti
pozitivního  stavu Pánem  Ježíšem  Kristem požádáni,  abychom  převzali  plnou
zodpovědnost za to, že jako ovládací faktor svých životů zas a znovu rozpoznáme,
že  nikdo  nikde  či  v nižádné  pozici  neexistuje  mimo  Absolutní  uvědomění Pána
Ježíše Krista. V tomto ohledu se nám připomíná, že jsme byli před příchodem na



planetu Nula požádáni, abychom dodrželi zvláštní sekvenci v poslání (což znamená,
že naše mise zde sestává z určitého pořadí – od jednoho aspektu poslání k druhému
atd.). Takže si nikdy nemáme myslet, že jakákoli událost v našem životě je nezávislá
na uvědomění Pána Ježíše Krista, a tím tedy na našem poslání.
 
10. V tomto bodě je velmi podstatné, abychom rozpoznali fakt, že cokoli se nám nyní
stane,  není  mimo našeho  poslání.  Od  nynějška  je  posunem to,  že  vše  v našem
životě bez ohledu na to, co to je, do posledního detailu je a bude integrální součástí
našeho poslání. Jsme znovu ujištěni Pánem Ježíšem Kristem, že se o nás pečuje ve
zvýšené míře (více jako kdykoli předtím).
 
11. V tomto bodě se nám připomíná, že jsme všichni v době, kdy jsme přijali svou
misi, souhlasili se zvláštním souborem podmínek. Vyhnout se těmto okolnostem či
odmítnout pokračovat ve svém životě za doplňujících okolností bylo by vyhýbání se
vašemu  poslání. Pán  Ježíš  Kristus nás  žádá  velmi  důrazně,  abychom  všichni
posunuli  naši  pozornost  a  naše  soustředění  i  náš  postoj k tomu,  abychom
do popředí svého vědomého uvědomění uvedli fakt, že jsou tu zvláštní okolnosti, za
kterých jsme souhlasili  účinkovat a působit,  než jsme přijali  naše poslání. Je to
velmi důležité, že tato připomínka byla poskytnuta nyní.
 
12.  Aby  všichni ti,  kdo  patří Novému  zjevení, mohli  pokračovat  v procesu
zjednodušování vlastní činnosti a vlastního působení následováním vlastní intuice,
a tudíž své vlastní přirozenosti, je důležité, aby každý z nich individuálně rozpoznal
Absolutní  lásku  a  dovolení  i  vedení,  které  přicházejí  pouze  z Pána  Ježíše
Krista. Tento  výrok  má  nový  význam.  Jakmile  si  uvědomíme,  co  to  skutečně
znamená,  pak  –  abychom  prošli  skrze  zbytek  svého  života  na  planetě  Nula  a
abychom učinili  přechod k novému životu  –  musí  se  dále  rozvinout naše vlastní
zdroje.
 
13. Důvodem, proč tento posun probíhá včasně právě nyní, je to, že negativní stav
úplně  převzal  a  zkazil  všechny  způsoby  přístupu  k Pánu  Ježíši  Kristu, ke  všem
informacím  přicházejícím  z této  úrovně  a  ke  všem  ostatním  prostředkům  a
způsobům naší komunikace, v jejichž průběhu jsme získávali návody či informace
z nitra.  (Proto  někteří  z vás  byli  odříznuti  od  všech  prostředků  komunikování  a
vcházení  do  nitra.  To  se  stalo  kvůli  naší  ochraně,  abychom  nebyli  svedeni
negativním  stavem  a  nakonec  zničeni  či  poškozeni.)  Jedinou  cestou  ven  z této
šlamastiky  a  jediným  způsobem  účinného  pokračování  s důvěrou,
s pravdou Nového zjevení a,  což je nejdůležitější,  s plněním našeho poslání,  je si
uvědomit, že naše vlastní zdroje, které jsou absolutním nadáním v relativní formě
od Pána Ježíše Krista, se musí dostat do popředí a hrát hlavní či větší roli a být
hlavní či velkou součástí našeho života. (Soustředěním na tento fakt nám tedy může
umožnit znovuzískání naší komunikace s naším nitrem a se členy vlastní duchovní
rodiny – je-li to třeba a nutné !  To znamená, že vědomým poznáním a přijetím faktu
naší pravé přirozenosti, která byla stvořena přímo Pánem Ježíšem Kristem, budeme
moci znovu získat náš přístup k vlastnímu nitru – bez jakéhokoli rušení negativním
stavem).
 
14. Novým způsobem konání je – jako důležitý aspekt tohoto posunu – narůstající
soustředění na sebe samého, tj.  posun ke každému jednotlivci,  k vlastnímu nitru
jako individuu před Pánem Ježíšem Kristem. Toto je přímým opakem k negativnímu
stavu,  neboť tím, jak  narostla  a vystupňovala se kondenzace negativního stavu,
negativní stav může působit pouze početně a skupinově. Avšak pozitivní stav má



nyní nutně individuální spoluoznačení. Individuální přispění ve smyslu intuitivního
myšlení a ve smyslu individuálních vztahů mezi všemi ostatními a soustředění se na
toto se zvyšuje, jako k jeho výsledku a kombinaci.
 
15. Ohniskem a podstatou svého bytí na planetě Nula budeme od nynějška ohromně
přispívat jako jedinci, a bude to tedy přínosem skupiny. To je nyní časově vhodné,
protože náš přechod z této planety do duchovního světa je individuální a probíhá
osobně  mezi  námi  a Pánem  Ježíšem  Kristem ve  smyslu  splnění  naší  mise  (což
znamená, že je integrální součástí našeho osobního poslání to, jak opustíme tuto
planetu). Takže, aby se opětovně zopakovalo: Tento posun v     podstatě představuje  
přesun a rozpoznání nás samých jako jednotlivců před Pánem Ježíšem Kristem. A
tudíž je velmi důležité si uvědomovat zas a znovu, že se s námi neděje nic, s čím
bychom před příchodem na tuto planetu nesouhlasili.
 
16. Je nás velmi, velmi, velmi málo, kdo si jsou vědomi všech pocitů, zahrnutých
v tomto posunu. Ti z nás, kteří toto nyní pocítili,  vzali na sebe odpovědnost nést
břímě na svých bedrech. To znamená, že jen málo z nás si zvolilo, než jsme přišli na
planetu Nula, převzít tuto zodpovědnost kvůli Pánu Ježíši Kristu, jakož i kvůli nám
samotným. Těch málo z nás, co si dobrovolně zvolilo být předchůdci tohoto posunu
a zúčastnit  se ho, přestálo v minulých měsících to, co se jeví jako útrapy (těžké
časy).  Avšak  ve  skutečnosti  to  byla  naše  metoda  účastenství  v usnadňování  a
rozšiřování uvědomění tohoto posunu.
 
17. V tomto bodě nás Pán Ježíš Kristus znovu ujišťuje, že tento posun se započne
projevovat v     našich životech velmi neočekávanými způsoby   –  vždy klidně a vždy
jemně… a velmi prostě. Kvůli tomuto posunu bude mít každý z nás příležitost tím
nejširším  způsobem,  než  jaký  jsme  kdy  měli  předtím  –  přesto  však  velmi
jednoduchým a skromným – postoupit ve svém poslání a v dalším kroku. Vzhledem
k tomu nemá negativní stav ve svém stavu zvýšené složitosti prostředky pro výklad
tohoto posunu kvůli faktu, že jeho schopnost být jednoduchým není ve skutečnosti
a při pohledu z negativního stavu schopností vůbec. Z pohledu negativního stavu
žádný posun neexistuje. Z pohledu těch, co jsou privilegováni se ho zúčastnit, je
tento posun velkolepý.
 
18. Ve smyslu rozvoje tohoto nového posunu v našich rolích a v naší účasti  nás
všechny Pán Ježíš Kristus žádá, abychom znovu klidně a prostě prozkoumali své
životy kvůli srovnání toho, co bylo, s tím, co je nyní. Skrze tuto tichou a jemnou
reflexi  vytvoříme  vhodný  postup  pro  provedení  dalšího  kroku  tohoto  posunu.
Následně po tomto se budeme moci zabývat rovněž i jednotlivostmi.
 
19. Máme tu nyní nový – a přesto již velkolepý – úvod do dalšího kroku. Tento posun
a jeho krok je možno popsat jako mající nás všechny dostat okolo rohu. Můžeme si
to představit jako cestu či výlet, který jsme podnikli do středu či do hlubin Planety
Nula. Pokračovali  jsme v ní,  dokud jsme mohli  – (jak daleko jsme mohli  jít,  bylo
určeno tím, jaký záměr, obsah naše poslání má a jaké světlo má poskytnout) – a pak
jsme se otočili, když jsme získali znalost toho, co je náležité a použitelné v našem
poslání, a nyní jsme na cestě zpět. Jinými slovy: Nyní se navracíme k     Pánu Ježíši  
Kristu. Toto je pro nás všechny největší zpráva, jakou můžeme dostat.
 
20. V pozitivním stavu se tento posun projevuje následujícím způsobem: Máme tu
ohromné soustředění energie od Pána Ježíše Krista. Ta se může pojímat jako mající
osvobozující účinek na všechny v pozitivním stavu. Vše, co se stalo v negativním



stavu,  a  všechny jeho negativně spolupůsobící  faktory,  což zahrnuje  i  působení
pseudotvůrců,  jejich agentů a poskoků a ovšem též působení a pozici  vlastních
lidských tvorů na planetě Nula, dosahuje zvláštní úrovně a dochází zvláštního bodu.
Jinými slovy řečeno, negativní stav dosahuje ve svých aktivitách určité úrovně a
určitého bodu,  což umožňuje,  aby se  v pozitivním stavu vyvolaly  určité  prvky  a
pozice (neexistují  v lidské řeči  lepší  pojmy k tomu,  aby se mohlo popsat,  co se
v pozitivním  stavu  skutečně  děje)  skrze  změny  ustanovené Pánem  Ježíšem
Kristem. Povaha těchto změn je taková, že již nehraje roli to, co se děje v negativním
stavu – není to již důležité. Toto je osvobozující faktor pozitivního stavu. Co musíte
pochopit, je to, že Pán Ježíš Kristus vytvořil nové ustanovení a nové světlo, skrze
které jsou členové pozitivního stavu nadáni novou schopností,  kterou neměli  do
této doby k dispozici. Podrobnosti této nové schopnosti nejsou popsatelné lidskými
pojmy.
 
21. Kvůli tomu, co se stalo v pozitivním stavu, máme nyní novou dispozici, kterou
jen velmi málo z nás může vnímat. Z toho důvodu odměna za naše činy a proces
odměňování  a  odplaty  nabývají  značně  zvýšené  míry.  Toto  je  zařízeno
zjednodušováním našich schopností jednat a sehrát roli na planetě Nula. Toto platí
jen pro ty, co si zvolili účastnit se v tomto posunu. Kvůli tomuto faktu je tu ohromná
oprošťující láska a energie, které jsou nám všem nyní více a více k dispozici. To
znamená, že pozitivní účinek a pozitivní extenze Pána Ježíše Krista se nyní mohou a
budou cítit všude.
 
22. Máme zjednodušit naše působení v oblasti svých povinností spojených s Novým
zjevením  Pána  Ježíše  Krista i  jinde.  V tomto  bodě  jsou  v podstatě  všechny
povinnosti  stejné  kategorie.  To  znamená,  že  tu  máme  proces  unifikace.
V zjednodušování  našich  životních  specifik  je  nám  dán  nový  přístup  k tomu,
abychom  zaujali  první  stupeň  v tomto  novém  kroku  kroků.  Význam  tohoto je
následující: Každý z nás je Pánem Ježíšem Kristem požádán, aby uskutečnil proces
zevrubné  prohlídky  života.  Tato  prohlídka  projde  znovu  vše  ve  smyslu  způsobu
chování, myšlení, chtění, konání atd. ve srovnání s tím, jak pojímáme to nové, co od
nynějška přichází do našich životů. Máme srovnávat vše staré se vším novým a
tímto procesem můžeme započít kráčení celkovým procesem a sledem obnovování
našeho života. Tím, že se vědomě a aktuálně pokročí k tomu, abychom uvědoměle a
pečlivě  hleděli  na  každý  aspekt  našeho  života  a  pak  ho  srovnali  s touto  novou
informací  v nanejvýš  doslovné  formě,  můžeme  započít  pohlížet  na  vzor  našeho
pokročení, které se odehrává v našem životě. Konáme-li takto, můžeme se dostat do
velmi dobré pozice pro to, abychom byli velmi opatrně dbali toho, jak přistupovat
k novému kroku.
 
23. Shora zmíněný krok bude účinný, protože budeme s to započít vidět to, co je
zcela nové, a pak to postavit oproti tomu minulému. Více o tom, jak se to má udělat,
se  každému  z     vás  dostane  samostatně  . A  ačkoliv  se  to  považuje  za  důkladné
prozkoumání  našeho  života,  je  to  ve  skutečnosti uvědoměním  si  toho,  jak
v     současnosti  žijeme  . Tato  velmi  prostá  akce  je  nyní  důležitá,  protože,  opětovně
řečeno, přináší množství možností, jak pomoci druhým při vykonávání přechodu.
 24. Díky Novému zjevení máme vědomí a výsadu toho, že si uvědomujeme svou
odlišnost od ostatních lidí tím, že jsme přímým nadání od Pána Ježíše Krista. Nové
zjevení Pána  Ježíše  Krista svou  povahou  a  uspořádáním  i  zaměřením  od  nitra
k zevnějšku nyní umožňuje konkrétně pochopit vpojení přirozenosti Absolutna do
našich  vlastních  životů.  To  znamená,  že  nahlédnout  do  Absolutního  je  díky
tomuto Novému zjevení MOŽNÉ, a tudíž je také možné konkrétnější pochopení toho,



co to znamená být  Absolutním. To je  umožněno faktorem pohlížení  na vše a na
Přirozenost Pána Ježíše Krista, na planetu Nula a na všechny v lidstvu a na to, kde
se nacházíme, a na to, jak Ho/Ji lidstvo pojímá, ne tak, jak na to pohlíží lidské stádo,
ale  směrem  opačným,  zpětně  na  to  vše  z pozice pozitivního  stavu  a Nového
zjevení. Musíme si být vědomi, že to, jak se projeví a jak se tento krok uskuteční
v našich životech, k nám dojde v intuitivní formě, velmi, velmi, velmi jemně.
 
25.  Časové  a  prostorové  přibližování  je  větší  a  větší,  vždy  větší.  To  činí  nové
uskutečňování  podstaty  našeho  poslání  nanejvýš  časově  vhodným,  neboť
významnost  času  objektivně  i  subjektivně  klesá.  To  ovšem  znamená,  že  konec
přichází.  Avšak  v našich  pojmech  je  zatěžko  porozumět  tomu,  co  znamená
… ..konec přichází. Je to více záležitostí postoje a přístupu, než zjevení ve zvláštním
čase  a  prostoru.  Jinými  slovy:  Nacházíme  se  v posledním  cyklu  uplatnění  pro
planetu  Nula,  tj.  nacházíme  se  v posledním přispění  našeho  účinného  chování,
přístupu, konání atd. za účelem pomoci druhým a za účelem splnění jak naší mise,
tak i poslání planety Nula jako celku.
 
26.  Co  je  důležité  a  co  se  po  nás  žádá  dělat  v dalším kroku,  je  uvědomit  si  a
přemýšlet o tom, jak se každý z nás svým jedinečným a zvláštním způsobem hodí
k Novému  zjevení. Jakmile  máme  příležitost  přemýšlet  o  tom,  co  se  nám  zde
v těchto zprávách nabízí,  je nám každému z nás dáno něco nové. To je schopno
nahradit naše minulé uvědomění. A to bude krajně účinným nástrojem. Důvodem,
proč se tato záležitost nyní nepopisuje v její plnosti, je to, že je pro každého z nás
velmi  zvláštní  a  individuální.  Nelze  to  zobecňovat.  Je  tedy  v tomto  ohledu  naší
povinností  a zodpovědností  vyhledat každý sám ve svém nitru, jak to udělat.  To
bude novým přímým nadáním od Pána Ježíše Krista každému z nás. Toto nadání je
při svém obsahu, cíli a účelu ve své povaze nutně  a obzvlášť individuální. V tomto
bodě Pán  Ježíš  Kristus naznačuje,  že  mnohé  věci  se  v této  době  budou  zdát
nedostupnými (je za těžko porozumět tomu, co to přesně znamená) a povětšinou
nesprávnými.  Nicméně počnou se  samy projevovat  v našem konkrétním denním
životě, jestliže budeme dobrovolně chtít takto postupovat.
 
27. V tomto bodě se Pán Ježíš Kristus speciálně obrací na mě – Petra. Týká se to
TNR  Foundation  (dřívější  TMH  Foundation.  “TMH”  pochází  z  “The  Most
High”_=”Nejvyšší”  a  “TNR”  z  “The  New  Revelation”=”Nové  zjevení”).  Na  tomto
místě jsme upozorněni na nebezpečí, že aniž by si to kdo uvědomoval, může se tato
nadace  potenciálně  obrátit  v církev,  sektu,  kult,  náboženství  či  uspořádanou
organizaci. Máme být neustále na pozoru, aby se to nikdy nestalo, neboť nadace,
jakož i Nové zjevení neměly, nemají a na věčnost nebudou mít záměr stát se církví
atd.
 
28.  Na  planetě  Nula  jsou  určité  bytosti,  které  si  posud  až  do  tohoto  okamžiku
neuvědomovaly  svoje  poslání.  Jejich  poslání  je  možno zahájit  pouze  tím,  že  se
stanou tyto události, nebo že se odehraje toto pokročení (jak se popisuje v těchto
nových zprávách). Tito lidé nyní postoupí vpřed. Ale budou tu jiní, kteří nepostoupí,
neboť to bude jejich posláním. Aby byli takovými, kým a jakými jsou kvůli tomu, aby
splnili své poslání. Byli bychom velmi překvapeni poznáním, kdo jsou tyto bytosti.
Někteří z těchto lidí dojdou k Novému zjevení již dokud jsou na této planetě, někteří
však nikoliv.
 
29.  Nyní  existuje  všezahrnující  pohled  na  události  a  vše  ostatní.  To  zahrnuje
pojem techniky  zrcadlení, která  se  doposud  užívala.  Tato  technika  posloužila  a



prošla plně svůj okruh. Poskytovala nám vědomí a pochopení i plný náhled toho, jak
působí  a  integruje  negativní  stav.  A  nyní  je  nutné  a  doporučuje  se,  abychom
přizpůsobili  své  životy  nové  pozici.  Zrcadlení  se  souběžně  stane  reflexí  nás
samotných, našich činů, jakož i našeho vlastního bezpečnostního systému. Jinými
slovy: Proces postupu vpřed v soustředění se na svou vlastní práci, na spatřování
sebe samých v tomto svém vlastním díle, na reflektování nás samých, naší pravé a
ryzí přirozenosti v zrcadle jako přímého nadání od Pána Ježíše Krista, jako agentů
pozitivního stavu, je to, čím zrcadlení od tohoto okamžiku bude. Soustředěním se na
ty  skutečnosti,  na  to,  kým  jsme,  na  naše  poslání,  zrcadlíce  a  odrážejíce  to
v pozitivním smyslu se převyšuje předešlé pojetí zrcadlení, které jsme praktikovali
do  této  chvíle.  Tato  nová  metoda  zrcadlení  funguje  taktéž  jako  bezpečnostní
prostředek proti negativnímu stavu. Čím více se soustředíme na naše ryzí já, na naši
pravou přirozenost a na naše poslání, na to, kdo jsme a za čím jsme zde, tím méně
si nás negativní stav bude vědom. Jednoduchost tohoto procesu, s jakou vstupuje
do našeho vědomí, znemožňuje negativnímu stavu učinit cokoli nám a ohledně nás.
Technika  zrcadlení  se  tedy  nyní  soustřeďuje  na  nás  samotné  a  naše  neustálé
reflektování nás samotných a naší  práce ve službách Pána Ježíše Krista. K tomu
patří  naše  vědomé  uvědomění  a  zrcadlová  reflexe  toho,  že  cokoli  děláme  či
prožíváme, bez ohledu na to, co to je, či jak nedůležité to je, je službou Pánu Ježíši
Kristu a částí našeho poslání, které máme od Něho/Ní – prostě jako takové. A to je
to, co je prostota.
 
30.  Tedy v tomto prostém procesu nahlížení  prostřednictvím zrcadel  spočívá pro
nás nová forma bezpečnosti.  Proces nahlížení  obsahuje  také pečlivou prohlídku
naší minulosti. Řádné porozumění vlastní minulosti (od okamžiku našeho narození
na  planetě  Nula  až  po  současnost)  a  jejich  odraz  a  zrcadlení  v nás  se  stane
předchůdcem  či  malým  cvičením  života  v pravém  pozitivním  stavu  před  naším
skutečným odchodem z tohoto života do pravého života. Toto nám přinese ohromě
pozitivní  důsledky  a  prospěch.  Toto  je  také  účinný  způsob zosobnění  našeho
života. Pomůže  nám  to  také  nově  seznat,  jak  jsou  v nás  naše  schopnosti  lépe
rozmístěny, abychom si uvědomili a chápali to, co se má dělat a jaký druh výběru
máme učinit.
 
31. Protože jen málo z nás bude chápat hned na začátku, jak a jakou cestou mají
postupovat,  bude naším příspěvkem pro ostatní  na planetě Nula to,  abychom je
selektivně informovali s jemností a výběrovým komentářem a pomáhali mluveným
slovem o všech těchto záležitostech, jak je zjevují tato poselství. Konáním tohoto
budeme daleko účinněji  působit  v našich vlastních životech,  a takto se staneme
příkladem pro druhé. Toto je daleko účinnější nástroj, než jaký jsme kdy předtím
měli.  Protože se zde jedná o individuální a sebe reflektivní práci,  tj.  poskytování
příkladu jiným tím, jak působíme a pracujeme ve svém osobním životě, jedná se o
pojetí zosobnění. Takže nyní  má každý jednotlivec zodpovědnost za zosobňování
svého života, za zosobňování procesu zkoumání,  vývoje a provádění výběrů pod
dohledem Pána  Ježíše  Krista s pomocí  svých  vlastních  charakterových  rysů,
atributů,  nadání atd.  Tímto procesem – a to je  velmi důležité – posouváme nyní
vpřed záležitosti  planety  Nula,  jakož i  pozitivního stavu.  Naše činy mají  tedy od
nynějška dvojí užití.  Nejsou  již  ohraničeny  pouze  na  planetu  Nula.  Jinými  slovy:
Stali jsme se pozitivnímu stavu tlumočníky toho, co se odehrává na planetě Nula;
ale  stali  jsme se nyní  také i  pro planetu  Nula  tlumočníky toho,  co se odehrává
v pozitivním  stavu.  Toto  je  nyní  dvojitou  mezihrou  mezi  pozitivním  stavem  a
planetou Nula a mezi planetou Nula a pozitivním stavem. Tato skutečnost poukazuje
na to, že byl skrze nás zbudován ohromný most mezi pozitivním stavem a planetou



Nula. To prostě znamená, že soustředění ve světle celkového procesu znovuzrození
v pozitivním stavu – o čemž bude řeč později v tomto roce – fakticky bude, či už ve
skutečnosti je přístupné a dostupné nám všem, kteří patříme k Novému zjevení.
 
32. Opět je důležité zopakovat,  že toto vše se osobně projeví a rozvine v našich
vlastních  životech.  Proto  specifické  rysy  a  prvky  tohoto  budou  přicházet skrze
každého z nás osobně a individuálně, jak budeme vcházet do nitra a pak sdílet to
vše  se  všemi  ostatními  během  našich  schůzek  a  komunikování  jakýmkoli
způsobem. V závěru  jsme  všichni  vyzváni  k tomu,  abychom  dále  postupovali
v tomto  procesu  sebeprozkoumávání  a  v tom,  co  bylo  naznačeno  v těchto
poselstvích, abychom mohli pomoci sami sobě získat nové uvědomění a skrze toto
nové uvědomění  pomohli  sami  sobě  se  učit  pokroku  v tom,  že  si  budeme plně
vědomi toho, že vše na cestě, po níž putujeme, je charakterizováno stále novými
údaji a informacemi. V tomto ohledu je důležité, abychom plně pochopili minulost,
abychom porozuměli této nové informaci. Důležité zde je uvědomit si, že minulost
se bude chápat v pojmech nových informací namísto toho, aby se nové informace
chápali pojmy minulosti.
 
Toto tedy jsou body, které v zásadě obsahují poselství o nových údajích, které jsem
vám zaslal dříve. Doufám, že způsob, jakým jsou vám nyní předloženy touto formou,
pomůže  lépe  pochopit  to,  co  obsahují  původní  poselství.  Proto  jakmile  pečlivě
přečtete tento dopis, a to opakovaně několikrát, navraťte se k původním poselstvím
a shledáte, že budou mít pro vás dokonalý smysl.


