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Dnešního dne, časně zrána, jsem byl během své pravidelné komunikace s Pánem
Ježíšem Kristem Jím/Jí požádán, abych sdělil vám všem, kteří čtete, bezpodmínečně
přijímáte a praktikujete Jeho/Její  Nové zjevení  kvůli  principu,  následující  krátkou
zprávu:
 
„Povaha posunu,  o  kterém jste  byli  nedávno informováni,  umožňuje  a  vyžaduje
opatřit Novou modlitbu Pána Ježíše Krista, zjevenou v „Novém zjevení Pána Ježíše
Krista”, následujícím malým,  přesto  velmi  významným,  přídavkem.  Pokud tak  ze
svobodné vůle zvolíte, můžete – pokud si tak přejete – přidat několik slov k jejímu
obsahu (slova, která se mají přidat, budou vytištěny tučnou kurzívou):“
 

Náš Pane Ježíši Kriste v nebi, na zemi, v moři, v zóně vymístění, na planetě
Nula  i  v     naší  jedné  sjednocené  sentientní  mysli.   V čistotě  našeho  srdce,
s kladným  a  dobrým  úmyslem  světíme  Tvoji  Přirozenost  jako  Absolutně
Svatou a Pozitivní. Přijď Tvá Láska a Tvá Moudrost, Tvé Dobro a Tvá Pravda i
Tvé Pozitivní konání a Tvá Víra a ať se natrvalo ustanoví ve všech aspektech
našeho  života  !  Ať  se  koná  Tvá  vůle  všude  ve  jsoucnu  a  bytí  i  v zóně
vymístění a  na  planetě  Nula  i  v     našich  životech  , jak  se  koná  od  věčnosti
v nebi. Dej nám dnes vše potřebné pro náš denní život v souladu s povahou
pozitivního  stavu.  Odpusť  nám  naše  problémy  a  nedostatky,  jak  i  my
odpouštíme problémy a nedostatky jiných. A nenech nás, abychom se uváděli
do  jakéhokoliv  pokušení,  ale  osvoboď  nás  od  lákavosti  zel  a  nepravd
negativního stavu a ztotožnění  se  s nimi.  Neboť Tvoje  jest  sláva a moc a
království i všechno ostatní navždy, do věčnosti. Amen.

 
„Nyní  tedy  všichni  z vás,  kteří  přijímáte  fakt  a  ztotožňujete  se  s tím,  že  vaše
přirozenost  byla  stvořena  přímo Pánem  Ježíšem  Kristem,  jako  Jeho/Její nadání,
prezentace a dar – jak se zjevuje v poslední předcházející zprávě, která vám byla
sdělena,  můžete započít  zahrnování  této zvláštní  formulace Modlitby do procesu
svého  denního  vcházení  do  nitra.  Vezměte  na  vědomí,  že  tato  drobná  změna
Modlitby je použitelná jen a pouze pro ty z vás, kteří plně, bezpodmínečně a bez
jakékoli  rezervace přijímají  a praktikují Nové zjevení jako pravé Slovo Pána Ježíše
Krista a kteří  postupují  dle nových procedur,  jak jsou zjeveny v poslední zprávě.
Význam a důležitost tohoto oznámení se vám stanou zřejmé, jak budete praktikovat
vaše  denní  vcházení  do  nitra  a  budete  odrážet  v zrcadlení  svou  pravou,  ryzí  a
původní přirozenost bez nátlaku negativního stavu. Zapamatujte si, prosím, že vše
je nyní individualizováno a zosobněno.“
 
A to je vše, co vám mám dnes sdělit k tomu, abyste nad tím uvažovali a uváděli to
v život – pokud tak zvolíte ze své vlastní svobodné vůle a volby. Mějte se báječně.
 

 
 


