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Úvod 

ÚVOD 

 

První díl této knihy sestává ze 100 dialogů s Pánem Ježíšem Kristem. Byly 
zaznamenány postupně a tudíž se radí, aby se jejich první čtení podnikalo také 
postupně. Některé dialogy obsahují témata, kterými se zabývaly dialogy předešlé a 
proto by bylo obtížné chápat to, co obsahují bez jejich vztahu k dialogům 
předcházejícím. 

Tyto dialogy se mají považovat za navázání a pokračování Nového zjevení Pána Ježíše 
Krista a Korolarií Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Protože jejich filosofie a vše 
v nich obsažené má přímý vztah k těmto dvěma knihám, bylo by nemožné náležitě 
porozumět čemukoli v těchto dialozích bez předchozího přečtení těchto dvou 
předešlých knih a bez důkladné znalosti a praktikování toho, co obsahují. Jinak by to, o 
čem tyto dialogy pojednávají, dávalo jen velmi málo smyslu. A nejenom to, ale při jejich 
čtení bez předešlé důvěrné známosti a přijetí obsahu předešle vydaných dvou knih je 
tu i určitý stupeň duchovního nebezpečí. Neznalost a nepochopení toho, co tyto dialogy 
obsahují nebo o čem pojednávají by mohly případného čtenáře přivést k tomu, že 
odmítne cokoli, co skýtají. V takovém odmítnutí se skrývá možné popírání duchovní 
pravdy přímo se odvozující od Pána Ježíše Krista, Kdož Sám/Sama je Absolutní Pravda. 
V tomto logickém smyslu popření obsahu těchto dialogů se může rovnat popření Pána 
Ježíše Krista. V tomto spočívá zmíněné duchovní nebezpečí. 

Samozřejmě každý případný čtenář může na základě své svobodné vůle a volby 
přijmout či odmítnout cokoli obsažené nejenom v těchto dialozích, ale i v předešlých 
dvou výše uvedených knihách. Nic se nikomu nevnucuje a neukládá. Avšak v zájmu 
poctivosti a objektivity je nutno upřímně upozornit na všechny možné důsledky, 
výsledky a následky jakékoli volby v tomto ohledu. 

Výše uvedené podmínky a požadavky platí taktéž i pro druhý díl těchto dialogů. 

Děkuji vám za zabývání se tím, co se zjevuje v těchto dialozích. 

 

Dr. Peter D. Francuch 

Santa Barbara, CA 

20. června 2000
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Dialog 1 

První dialog 

 

24. prosince 1998 

 

Peter: Jak víš, nedávno jsem s Tebou vedl velmi aktivní a intenzivní rozhovory, které 
se týkaly různých duchovních záležitostí, a též jsem nahodil otázky platnosti některých 
výroků a požadavků nastíněných v Korolariích Nového Zjevení Pána Ježíše Krista. 
Též pociťuji ohromnou potřebu, intuitivní touhu a téměř tlak zaznamenat naše 
rozhovory a sdílet je s některými vybranými lidmi spojenými s Tvým Novým zjevením. 
Pochází tato touha, potřeba, intuice či cokoli, co pociťuji, přímo od Tebe; jsou na mě 
vkládány silami negativního stavu; nebo jsou výsledkem mého páchnoucího ega, jež 
chce, abych se cítil užitečným a povýšeným nad druhé? Jaký pravý důvod za tím vším 
vězí? 

Pán Ježíš Kristus: Dovol Mi, Petře, abych tě ujistil, že tvoje pociťování takových 
potřeb či tužeb není nijak náhodné. Přichází to z tvé intuice. Je třeba, abych ti 
připomínal, že Má nejvýraznější přítomnost je ve tvé intuici? Takže pro klid tvé mysli 
tě znovu ujišťuji, že to vychází přímo ze Mne, protože současné duchovní klima a 
situace jsou takové, že vyžadují, abys konkrétně takto jednal. Vraťme se trochu do tvé 
osobní historie ve vztahu k přenášení tvých předešlých knih. Pamatuješ si, co se 
s tebou dělo poté, co jsi publikoval svoji první knihu Principy duchovní hypnózy? Po 
jejím vydání jsi měl ohromné nutkání pokračovat v psaní. V té době sis ovšem vědomě 
neuvědomoval, že tvou rolí a posláním je být přenoscem Nového zjevení Pána Ježíše 
Krista. Jaké myšlenky jsi však tehdy dostával? Z tvého typicky lidského hlediska ses 
jako praktický klinický psycholog chystal pokračovat a napsat něco jako ‚Principy 
duchovní psychologie‘. Jak omezené a ohraničené téma! Avšak zároveň tě napadla jiná 
myšlenka a ve tvé mysli se objevil obsah a náčrt knihy jiného typu s názvem Základy 
lidské duchovnosti. V té době sis myslel, že z tvé strany je to duchovní opovážlivost 
jen vzdáleně pomyslet na takto ohromně důležité téma, protože konec konců, kdo jsi 
byl? Kým jsi osobně byl, aby ses mohl jen opovážit takto myslet? Byl jsi jen 
psychologem, který se nezabýval ničím vztahujícím se k tak obrovským a 
dalekosáhlým záležitostem. Takže jsi s touto ideou velice bojoval, zdráhaje se dlouho 
podle ní konat. Pamatuješ si ale, že čím více jsi s ní bojoval, čím více ses snažil se jí 
vyhnout a vypudit ji ze své mysli, tím se stávala silnější, až se jednou stala 
nesnesitelnou a plála v tobě, dokud jednou ráno - po příznačné snové vizi, kdy ses 
probudil - bylo naprosto nemožné již dále otálet, aniž bys nezačal zapisovat? A jak víš, 
to byl samotný počátek přenosu série knih, které ve svém celku tvoří Nové zjevení 
Pána Ježíše Krista. Ta doba byla ohromným duchovním milníkem, kterým započalo 
něco zcela nového ve všech oblastech multivesmíru, jakož i v zóně vymístění a na 
planetě Nula. V té době jsi ovšem nevnímal, že planeta Země je ve skutečnosti planetou 
Nula a že něco takového jako zóna vymístění vůbec existuje. 
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Současná situace má tedy velmi podobný smysl, ačkoli její význam a obsah, jakož i 
současné duchovní klima a rozpoložení, jsou zcela jiné. Nic není ani zdaleka stejné, jak 
to bylo tehdy. 

Peter: Cítím ohromný strach a obavy, jakož se i zdráhám pokračovat, vzhledem 
k tomu, co bylo Tebou řečeno v Prvním soukromém rozhovoru v Doplnění 20 a 
v Oznámení zaznamenaných v Korolariích..., že již nepřijdou více žádná poselství 
v psané podobě. Nechtěl bych být tím, kdo tento požadavek porušuje. Jaká je realita 
tohoto požadavku a jak je to s jeho platností? 

Pán Ježíš Kristus: Mohu jen opakovat stejná slova jako výše: nic není stejné, jaké to 
bylo v době přenosu zmíněných částí této knihy. Od té doby až dosud nastaly ohromné 
změny v předivu stvoření, zóny vymístění a planety Nula. Událo se několik nanejvýš 
významných posunů. Ty vyžadují odlišný přístup, postoj, chápání, chování a způsob 
vztahování se, komunikování a zainteresovanosti. Není náhodou, že je to v době, kdy jsi 
odešel ze svého lidského profesního zaměstnání do důchodu. Je tě nyní třeba na zcela 
odlišné, všezahrnující úrovni, ve které zasvětíš veškerý čas Mému Novému zjevení a 
všem s ním spojeným na všech úrovních multivesmíru včetně zóny vymístění a planety 
Nula. 

Peter: Takže, jak je to s nebezpečím psaného a zosobněným, individuálním přístupem 
k tomuto všemu? Jak je to s potřebou kladení vlastních otázek a obdržení vlastních 
odpovědí? 

Pán Ježíš Kristus: V době poskytnutí těchto podnětů se předpokládalo, že to tak má 
být. Bylo správné tak činit. Nezapomeň ale, prosím, ani na okamžik, že od té doby 
uběhlo téměř pět let. (V únoru 1999 tomu bude pět let, co byla tato záležitost 
naznačena.) Představuješ si pošetile, že je to stále stejné, jak tomu bylo před pěti lety? 
Nepamatuješ si, že bylo tehdy velmi jasně a důrazně naznačeno, že veškerá doplnění 
v Korolariích... odrážejí situaci nyní a zde a jen nyní a zde a že se nemají považovat 
za nezměnitelné dogma, zasazené navždy do pravidel tvého chování a životního stylu, 
které se nikdy, napořád nemá měnit, modifikovat či zvrátit? Jak snadno tvá lidská 
povaha - a toto se vztahuje na vás všechny - zapomíná na údaj opakovaný mnohokrát 
v průběhu přenosu knih Nového zjevení, že to, co bylo vhodné a správné včera, by 
nemuselo být zítra? Co s principy neustálého duchovního pokročení? 

A nyní k přímé odpovědi na tvou otázku: V té době bylo pro každého životně důležité a 
kritické, aby ustanovil zosobněný a individualizovaný přístup a učil se nebýt závislým 
na doplňcích, poselstvích či na napsaném, ale na své vlastní intuici a na jedinečném 
komunikování s Pánem Ježíšem Kristem ve svém nitru. Tento požadavek se vztahoval 
přímo k záležitosti synergické práce s pseudotvůrci, kteří potřebovali zkušenost 
odpovědí na své otázky ze správného zdroje a správné pozice. Jen vy všichni jste jim 
mohli poskytnout takové odpovědi. Šlo o to, aby se otázky kladly a odpovědi dostávaly 
ne způsobem přivádění z vnějšku či od někoho jiného, ale z pozice vlastních niterností 
s tím významem, aby se pseudotvůrcům ilustrovalo, že jedině správné odpovědi na 
jejich otázky mohou a smí být dosaženy pouze z pozice nitra, od Pána Ježíše Krista, 
Kdož je plně přítomen v tomto nitru, a z něho také ve vnějšku a ve všem, co je mezi tím. 
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Jak víš, pojetí nitra a individualizovaného, zosobněného přístupu pro pseudotvůrce je 
či bylo do tohoto okamžiku zcela nepřijatelné, protože je nevědecké. 

Tím, že jsou či byli největšími vědci všech dob - dle zásad vědeckých požadavků 
ustanovených jimi, jak jim to vyhovovalo, by bylo možné získat náležité odpovědi jen 
vnějším objektivním pozorováním, shromažďováním informací, klasifikací událostí a 
podobných věcí, jež mohou vést k objektivním závěrům, z nichž lze učinit zobecnění, 
která jsou platná pro všechny. Jak ovšem, Petře, dobře víš, takový přístup nevede 
k ničemu jinému než k deformacím a vyloženým nesprávnostem. Proto bylo nutné pro 
vás všechny ustanovit odlišný způsob získávání informací, aby pseudotvůrci byli s to 
zpozorovat fakt, že náležité, platné a správné odpovědi lze obdržet jen způsobem, 
který jste svými životy do tehdy odráželi. 

Peter: Takže jaká situace je u pseudotvůrců, jejich poskoků a renegátů teď? 

Pán Ježíš Kristus: Ti, kdo byli ochotni a připraveni poučit se z nejvýznamnější a 
nejdůležitější lekce, se z ní poučili. Ti, kdo nikoli, odmítli uznat či přijmout platnost 
takového poučení. Co myslíš, jak dlouho je takové lekce třeba v časoprostorovém 
kontinuu ilustrovat a jak dlouho mají pokračovat? Buď do doby, než u nich dojde 
k poučení, nebo do doby, kdy poučení u nich nenastane. Takové lekce nemohou 
pokračovat navždy, neboť kdyby tomu tak bylo, mohlo by to účinně bránit 
duchovnímu pokročení a poznání něčeho nového a odlišného, což by vlastně 
ustanovilo regresivní a stagnující rozpoložení, pro negativní stav tak charakteristické. 
V tomto případě by negativní stav navěky nemohl být eliminován. Takový následek 
není vůbec proveditelný, neboť by byl v rozporu s Mou Přirozeností, s přirozeností 
pozitivního stavu a s Mým slibem učiněným Mnou před aktivací negativního stavu. 
Trochu později probereme ostatní aspekty současného rozpoložení pseudotvůrců, 
jejich poskoků a renegátů. 

Peter: Vraťme se, prosím, zpět k nebezpečí spoléhání se na napsané a na poselství 
přicházející od Tebe skrze mne a pak sdělovaná ostatním zájemcům. 

Pán Ježíš Kristus: Nu, Petře, podívej se na to takto: Jaký problém má lidstvo, co se 
psaného materiálu týká? Uvaž toto: například si vezmi všechny takzvané svaté knihy, 
takové jako křesťanskou Bibli, hebrejský Talmud, islámský Korán, tibetskou Knihu 
mrtvých, buddhistické a hinduistické svaté knihy a početné další. Co se s nimi stalo? 
Staly se z nich dogmatické, nezměnitelné, rigidní, stagnující a navždy fixní zdroje lidské 
pseudoduchovnosti, nedovolující žádnou alternaci, renovaci či změnu čehokoli v nich. 
A nejenom to, ale za všech časů se staly zdrojem nesmírně krvavých lidských konfliktů 
a problémů. Jejich směšnost šla tak daleko, že i jen změny ve formálním jazykovém 
vyjádření se považují za znesvěcující a hříšné. Podívej se například, jak všichni čtenáři 
křesťanské Bible a všichni ostatní v jejich vlastním náboženském systému lpí na 
archaickém, starém, zmatečném anglickém překladu se všemi těmi ‚thous‘, ‚thees‘ a 
podobnými nesmysly, které nemají absolutně žádný smysl či význam. Přesto na nich 
lpí a nechtějí v tomto ohledu nic měnit. Ačkoli existují některé moderní překlady 
takových knih, lidé dávají přednost starým, jako by tím mohli dosáhnout lepších 
výsledků ve svých snahách být spaseni, nebo je čtou z jakýchkoli jiných důvodů. 
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Podobná situace je u poselství nebo Doplnění. Jejich čtenáři mají sklon pohlížet na 
jejich obsah jako na neměnitelný, nezměnitelný, vždy použitelný a platný pro všechny 
časy a rozpoložení. Musíš na jejich platnost pohlížet pouze z hlediska jejich historické 
hodnoty, jako reflexe duchovního klimatu této jednotlivé doby, jako lekci či poučení 
toho, jaký duchovní rozvoj a progrese během této doby nastaly a jaké se na nich 
vybudovaly nové, pokrokovější a pokročilejší kroky. Pokud na ně pohlížíte z této 
náležité perspektivy, tehdy a jedině tehdy budou mít náležitý smysl a význam. V tomto 
a jedině v tomto budou platné navždy. 

Peter: Jak je to s tím, že nikomu se již nedostane poselství, neboť by bylo nátlakem, a 
tedy ovládnutelné silami negativního stavu? 

Pán Ježíš Kristus: V té době bylo nutné ustanovit způsob života, který by každého, 
kdo čte a praktikuje Nové zjevení Pána Ježíše Krista, učinil odpovědným a 
zodpovědným za vlastní život. Jak víš, tehdy se začala vyskytovat velmi nebezpečná 
duchovní situace. Čtenáři Nového zjevení Pána Ježíše Krista se začali spoléhat na to, 
cos ty, Petře, řekl či napsal, nebo úzkostlivě čekali na poselství, která skrze tebe 
přijdou. Takový typ postojů vychovával k nebezpečné závislosti na tobě a na 
poselstvích. Jak víš, závislost na někom či na něčem jiném okrádá o schopnosti 
ustanovit a vyjádřit svou vlastní osobnost a přirozenost, překážející u všech jejich 
schopnosti a touze myslet a jednat kvůli sobě, ze sebe a dle sebe sama. V tomto případě 
se stávají otroky negativního stavu, protože negativní stav je vybudován na zevních 
závislostech a zotročení někoho či něčeho jiného. 

Peter: Byl to jeden z důvodů, proč mezi námi zde na Západním, jakož i na Východním 
pobřeží tehdy nastala tak bolestivá roztržka? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, byť ne jen tento jeden. To, že se roztržka udála, bylo Mnou 
dovoleno, aby se nastolily individualizované a zosobněné životní styly a vyhnulo se 
závislosti navzájem. Existoval nebezpečný sklon vychovávat se ke skupinovému, 
společenskému a vzájemně závislému typu způsobu života, který by zablokoval 
každého nejen před náležitým chápáním principů Nového zjevení Pána Ježíše Krista a 
jeho Doplnění, ale, a to je nejdůležitější, před rozpoznáním pozice, role, pověření a 
poslání, jaké má ode Mne. Avšak tato roztržka naneštěstí vedla k opačnému, 
nežádoucímu a negativnímu následku, u lidí na planetě Nula tak typickému. 

Na jedné straně se předpokládalo, že v budoucnu již nikdy nepřijdou žádná poselství a 
že případ je takříkajíc uzavřen; na druhé straně někteří z vás také předpokládali, že 
tvoje poslání, Petře, skončilo či se naplnilo a ty již nikdy nebudeš představitelem, 
přenašečem či mluvčím ohledně duchovních záležitostí, a že Pán Ježíš Kristus bude 
opět mlčet, a tedy že každý bude ponechán sám sobě bez jakéhokoli podnětu od 
kohokoli nebo čehokoli. Jinými slovy toto bylo bráno jako neoddiskutovatelné dogma, 
rigidní zákon, zafixované nezměnitelné rozpoložení, které se nikdy nezmění. Zároveň 
někteří z vás nesprávně předpokládali, že pokud Peter již nebyl v této pozici, bude 
touto rolí pověřen někdo jiný. 

Peter: Jaký je v tomto případě rozdíl mezi dostáváním poselství a záznamem, který 
právě dělám? 
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Pán Ježíš Kristus: Není to ale zřejmé? Pamatuješ si, jak jsi před dvěma dny během 
opětovného čtení Doplnění 20 narazil na sdělení, které se k tobě hodí, když jasně 
udávalo, že současný posun (tehdy) byl od poselství ke kladení otázek. Kolikrát jsi 
tento text četl a ohromný význam tohoto sdělení jsi ve své mysli dosud nezaznamenal? 
Podívej se, jak jsou (či byla) poselství přijímána: pasivně, trpělivě jsi čekal, kdy vložím 
ideje do tvé mysli. Poté jsi je zapsal a sdělil ostatním z vás. Vzhledem k současným 
duchovním požadavkům by pokračovat tímto způsobem znamenalo, že poselství 
přicházejí a jsou přijímána pod nátlakem, a ne ze svobodné volby. Takové přijímání 
založené na nátlaku by vedlo pseudotvůrce k závěru, že není žádného rozdílu mezi 
stavem pozitivním a negativním, protože konec konců vše v negativním stavu a 
lidském životě je ukládáno z vnějšku. Takový závěr by jim mohl bránit při objevování 
Absolutní Pravdy, kterou hledají během svého jsoucna a bytí. V tomto případě by 
negativní stav nemohl být eliminován. 

Na druhé straně pohleď, jak probíhá tento rozhovor. Ty pasivně nepřijímáš poselství, 
ale namísto toho kladeš ze své svobodné vůle a volby otázky, a protože žádáš odpovědi 
na své otázky, tyto odpovědi dostáváš. Nic se ti nevnucuje a není řečeno nic, co by 
nevycházelo z tvé nesmírné touhy znát pravdu a dle ní žít. Toto je fundamentální 
rozdíl, který vede pseudotvůrce, aby uznali, že nejsi pasivní otrok pozitivního stavu, ale 
aktivní, svobodně myslící a chtějící, nezávislá a jedinečná bytost, jež je s to při hledání 
Pravdy klást odpovídající otázky a následně přijímat odpovídající odpovědi. A 
nejdůležitější je, že otázky přicházejí z tvého nitra, z tvé integrované mysli, aniž by se 
čekalo na někoho či něco, co by je pro tebe iniciovalo a vnucovalo své vlastní odpovědi 
na ně. Taková komunikace, která je zcela nová, zabraňuje každému v negativním stavu, 
aby poznal, co se zde mezi Mnou a tebou odehrává. Prostě to obchází jejich uvědomění. 
Dva z nás rozmlouvají navzájem a nikdo není s to se do toho procesu vměšovat. 

Peter: Jsou nějaká kritéria pro kladení takových otázek? 

Pán Ježíš Kristus: Ovšem. Otázky smí přicházet buď v čistotě vlastního srdce, 
s pozitivním a dobrým úmyslem, za účelem stát se lepší, láskyplnější, moudřejší a 
užitečnější bytostí/entitou: když v tomto případě otázky přijdou vždy z pravého 
zdroje; nebo jsou otázky kladeny z nějakého skrytého či zjevného nízkého důvodu či 
motivace, se špatným úmyslem a z nesprávných důvodů. V tomto případě odpovědi 
přijdou z podvodného negativního zdroje. 

Peter: A co obsah Nového zjevení Pána Ježíše Krista? Jak jsou platné jeho principy a 
údaje? 

Pán Ježíš Kristus: Povšimni si, prosím, jazyka a tématu této velkolepé knihy. 
S výjimkou páté kapitoly se především zabývá analýzou povahy negativního stavu, 
jeho původu, zdroje a důvodů jeho aktivace; povahou lidského života, planety Nula a 
zóny vymístění, původem lidských problémů, povahou pozitivního stavu, Přirozeností 
Pána Ježíše Krista, smyslem života obecně a lidského života zvláště (do všech jejich 
možných detailů, v rozsahu, který jste jsouce takříkajíc v lidské kůži s to pochopit). 
Navíc pak definuje základní duchovní zákony, dle nichž je život možný a přípustný; 
popisuje náležité duchovní principy, které řídí současný duchovní stav v tomto 
jednotlivém časovém cyklu; a mnoho jiných podobných záležitostí. Povšimni si ale, 
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prosím, že při formulaci těchto principů, například jak přežít lidský život či jak 
praktikovat zásady Nového zjevení, popisuje nejnutnější podmínky vašeho přežití 
uprostřed negativního stavu a v lidském životě. Když hovoří o duchovních principech, 
jasně rozlišuje mezi těmi, které budou mít platnost pro všechny časové cykly, a těmi, 
které budou mít jen dočasnou hodnotu do konce negativního stavu. Jak víš, tehdy 
takové principy budou buď modifikovány, znovu formulovány, či zcela zrušeny. Takže, 
aby se zodpověděl tvůj dotaz a zopakovalo se znovu a znovu (pamatuješ Doplnění 
15?), nic v Novém zjevení Pána Ježíše Krista se nikdy nestane starým, prošlým či 
zastaralým.  

Peter: A co pátá kapitola této knihy? 

Pán Ježíš Kristus: Jak, Petře, víš, kapitola pátá byla napsána předtím, než byl celkový 
obsah Nového zjevení Pána Ježíše Krista dokončen. Vzhledem k tomu to tehdy za 
těchto podmínek byla platná a náležitá procedura. Ale celková dostupnost Nového 
zjevení Pána Ježíše Krista úplně změnila tuto situaci a nároky. Nezapomeň, že 
předtím byl pozitivní stav symbolicky řečeno vzdálený a daleko od negativního stavu, 
zóny vymístění a vaší planety. Vzhledem k tomu bylo nutné a žádoucí vyvinout a 
ustanovit propracovaný postup, který by umožňoval každému zájemci, aby se dostal 
do styku s jeho duchovní realitou a duchovní rodinou. Čtení, meditování, uvažování, 
myšlení či cokoli o Novém zjevení Pána Ježíše Krista však jako doposud uvádí do 
přímého kontaktu se Mnou, s vlastní pravou duchovní rodinou a s pravou realitou 
pozitivního stavu s vlastním vědomým uvědoměním, že je tomu tak, nebo bez něho. 
Takže aby se to opět zopakovalo, obsah této kapitoly bude mít vždy historickou 
hodnotu popisu duchovního klimatu, které existovalo předtím, než se úplná verze 
Nového zjevení Pána Ježíše Krista stala dostupnou. Bude to dobré poučení, dobrá 
základna pro srovnání situace existující předtím s tou, jaká existuje nyní a bude 
existovat v budoucnu. Takže to nepřehlížej. 

Peter: Rád bych se vrátil k roztržce, která se udála mezi námi před několika lety a stále 
u některých z nás pokračuje. Jak víš, způsobuje mi to ohromná muka, obavy, bolest a 
pocit opuštěnosti. Jaký to má pro mne osobně význam? Obzvláště bolestné je vědomí, 
že jsem úplně izolovaný a oddělený od Marka Keatinga. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, to je pochopitelné. Avšak podívej se na to, co se tehdy 
odehrálo. Pomalu a postupně ses stával příliš závislým na Markovi vzhledem 
k podnětům a poselstvím ode Mne. Postupně, téměř nepostřehnutelně jsi zanechával 
své komunikace se Mnou přímo ze svého vlastního nitra a čekal jsi, až Marek přijde 
nebo až ho navštívíš, abys se Mnou komunikoval za použití jeho hlasivek a hlasu. Síly 
negativního stavu z této situace těžily a začaly vaši skupinu napadat, rozbily ji a 
uzavřely tvou vlastní schopnost kontaktovat Mne přímo z vlastního nitra a na základě 
spoléhání se na sebe sama. Přestal jsi důvěřovat čemukoli, co přišlo z tvého vlastního 
nitra. Na druhé straně, když někteří členové vaší skupiny nesprávně předpokládali, že 
jsi jako reprezentant a sdělovatel čehokoli přicházejícího ode Mne a z Mého 
pozitivního stavu skončil a že ses stal duchovně neschopným cokoli učinit než 
vysedávat a být rozmrzelý, začali ti navrhovat, co máš dělat, jaký máš být a jak se máš 
chovat a vztahovat se k nim. Takové požadavky z jejich strany ti způsobovaly stále 
větší muka a tvá přítomnost se jim stávala krajně nepříjemnou - a oprávněně.  
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K této situaci existuje, Petře, historický precedent z tvého života. Něco podobného se 
odehrálo před přenosem tvé knihy Základy lidské duchovnosti. Tehdy jsi měl 
ohromné těžkosti s přijetím faktu, že tvým posláním a pověřením ode Mne bylo být 
přenašečem Mého Nového zjevení. Měl jsi velmi malou důvěru v to, co přicházelo z tvé 
vlastní mysli. Namísto toho ses spoléhal na to, co k tobě přicházelo ode Mne skrze 
mladičkého Marka Keatinga. Aby ses naučil přestat se spoléhat na druhé bez ohledu na 
to, jak čistí a dobří byli či jsou; a aby ses naučil spoléhat se na vlastní podněty, bylo 
nutné přerušit tvé spojení s Markem na mnoho let. Toto přerušení posloužilo velmi 
dobrému účelu. Oba dva nemáte vůbec ponětí, jaké ohromné duchovní nebezpečí 
v životech vás obou bylo tímto aktem zažehnáno. A něco podobného se odehrálo 
během současné roztržky. Jak víš, nekomunikuješ s Markem, jakož i s některými 
jinými, již více než dva roky. 

Peter: Je třeba, aby tato roztržka a separace pokračovala? 

Pán Ježíš Kristus: To záleží na volbách, které ostatní učiní. Není objektivního důvodu, 
proč by měla pokračovat. Subjektivně je to ale zcela něco jiného. Volby se musí učinit. 
V tvé pozici, Petře, kvůli tomu, kdo jsi a co je tvým opravdovým pověřením ode Mne, by 
nebylo vhodné, abys ty učinil první kontakt. Protože hovoříš v Mém jménu (a o tom 
budeme hovořit o trochu později), bylo by pro ně nátlakem a nevyhnutelností a 
nutností, aby naslouchali tomu, co musíš říci. Na druhé straně by to mohlo také 
podporovat typicky lidský odpor k tomu, že s tebou musí komunikovat a naslouchat 
tomu, co musíš říci či sdělit. Ani na vteřinu nezapomínej, co to znamená hovořit s lidmi 
Mým jménem. 

Peter: Otázkou opět je, zda tato situace potřebuje pokračovat? 

Pán Ježíš Kristus: Opakuji, že to závisí na rozsahu, v jakém se poučili ze svých lekcí a 
zakotvili se ve svém nitru a jak jsou v současnosti nezávislí. Jsou schopni ustanovit 
vztah založený na tomto novém faktoru, který nepodporuje potřebu někoho či něco 
napodobovat či kopírovat? Jsou osvobozeni od tohoto sklonu? Jsou dosti silní a schopní 
být s to odolávat pokušení chtít být jako ty, Petře, nebo mít podobné zážitky a 
pověření? Jsou spokojeni se svou vlastní přirozeností, s vlastním jedinečným 
pověřením, rolí a pozicí, kterou ode Mne mají? Přijímají to, kým na planetě Nula jsou a 
proč jím jsou, bez ohledu na to, co to je a jaká je jejich role zde? Jsou ochotni přijmout 
fakt, že nikdo není stejný a že každý má své vlastní jedinečné zážitky, které nelze 
kopírovat či napodobovat? Pokud odpověď na tyto a podobné otázky zní ‚ano‘, pak tato 
situace rozhodně nepotřebuje pokračovat. V jiném případě by se za současného stavu 
událostí nemohla odehrát v tomto jednotlivém aspektu žádná změna. 

Peter: Zopakuji opět otázku: Jak je to s psaným materiálem? Jak je duchovně 
nebezpečné zaznamenávat tento či jiný typ rozhovoru formou zápisu a sdílet ho 
s ostatními? 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, to bylo konstatováno předtím, než se tento typ 
informací měl s jinými sdílet způsobem rozhovoru. V době, kdy ti byla dána tato rada, 
bylo nutné ustanovit odlišný přístup kvůli pseudotvůrcům. Tento přístup znamenal 
pokles skupinového sdílení a přechod k individuálnímu. Důvod k tomu byl zřejmý: 
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jestliže pseudotvůrci, jejich poskoci a renegáti spoléhají na masy a počty, jestliže toto je 
jejich opěrným bodem, pak ve srovnání s tím individuální přístup v komunikování z očí 
do očí vede mimo jejich pozornost. Hlavním důvodem tu byla věc bezpečí. Zároveň 
psaný materiál čtený někým jiným za těchto okolností uváděl čtenáře do pozice 
nátlaku. Vnucené přijetí zapsaného by dostávalo čtenáře do ohromného nebezpečí, že 
se stane terčem sil negativního stavu. Takže se ještě jednou opakuje, že tomu tak bylo 
kvůli bezpečnostním důvodům a zábraně tomu, aby se kterýkoli případný čtenář nestal 
terčem negativního stavu. Avšak od té doby se odehrál velkolepý posun (fakticky 
nastalo několik takových posunů!). Jakmile byl každý z vás zakotven ve svém vlastním 
nitru a naučil se spoléhat na vlastní intuici a pseudotvůrci obdrželi nezbytné odpovědi 
ze správné strany mostu a jakmile jste završili své překlady pro ně, věc bezpečnosti 
nebyla již obhajitelná. 

Pokud nepohlížíte na jakýkoli psaný materiál dogmaticky, jako na něco, co je dobré 
navždy (ačkoli některé jeho aspekty by takové mohly být), a pokud jste ochotni se 
měnit kdykoli, když se taková změna naznačuje, jste při čtení zapsaného v bezpečí. 
Nezapomeň v tomto ohledu na jeden velmi důležitý faktor. Co se děje, když sdílíš 
v rozhovoru s někým důležité informace? Nu, jakmile tato osoba opustí tvůj příbytek a 
překročí práh tvého domu neboli opouští tvou přítomnost, zapomene nejméně jednu 
třetinu informací. Čím větší je vzdálenost od tvého sídla či přítomnosti, tím více 
informací zmizí z její paměti. A v určitém časovém okamžiku je vše z toho, nebo většina 
z toho buď úplně zapomenuta, nebo zůstává v paměti deformovaně či nekorektně. A 
opět tato situace dává silám negativního stavu příležitost ji ovlivnit tak, aby si náležitě 
nepamatovala nic, co poznala či nabyla během tohoto rozhovoru. Taková je lidská 
paměť. Proti tomu nemůžete nic dělat. Pokud jste ve své lidské kůži, bude tomu tak. 

Na druhé straně vám psaný materiál poskytuje přinejmenším příležitost do jisté míry 
si osvěžit paměť, pokud k němu přistupujete s pozitivním a dobrým úmyslem náležitě 
pochopit to, co je vám sdělováno, a pohlížet na to jako na hodnotnou informaci 
podléhající verifikaci vlastní intuicí a potvrzení z vlastního nitra. Pokud k tomu takto 
přistupujete, jste v bezpečí. 

Peter: Aby se to opět zopakovalo: Jak je to se sdělením, že máme klást své vlastní 
otázky a dostávat své vlastní odpovědi? 

Pán Ježíš Kristus: Tento požadavek se vztahuje k záležitosti zosobnění a 
zindividualizování vašeho vlastního života. Znamená, že každý je odpovědný a 
zodpovědný za svůj vlastní život. Kvůli tomuto faktoru musí jakékoli otázky a odpovědi 
na tyto otázky vztahující se k tomuto jednotlivému a jedinečnému životu tohoto 
jednotlivého jedince přijít pouze z jeho/jejího vlastního nitra. Nikdo nemůže či nesmí 
takové otázky zodpovědět v zájmu jiného. Bylo by to hrubým porušením jeho svobody 
a nezávislosti. Bylo by to hrozné vnucování, které by mohlo odporně ovlivnit životy 
obou, jak tazatele, tak i osoby, která poskytla takové odpovědi. Avšak vyvstal jistý 
stupeň nepochopení ohledně této záležitosti. Předpokládalo se, že to má jako u mnoha 
jiného v lidském životě všezahrnující platnost, která se vztahuje blanketově na 
každého a na cokoli. Pokud by tomu bylo tak, nebyl bys nikdy s to obdržet Nové 
zjevení Pána Ježíše Krista nebo jeho doplnění či současné Dialogy. V tomto ohledu by 
bylo dobře, aby sis osvěžil paměť a znovu si přečetl první kapitolu Hlavních idejí 
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Nového zjevení nazvanou ‚O různých typech zjevení a o tom, jak náležitě ověřit 
jejich zdroj a platnost‘. Zabývá se široce záležitostí a záležitostmi různých typů 
zjevení. 

Jedině doplnění novým, které je ovšem třeba ohledně této kapitoly učinit, se vztahuje 
k nástrojům verifikace pravdivosti a zdroje jakéhokoli takového zjevení. Tehdy se 
udávalo, že se taková verifikace musí zakládat na principech duchovní homogennosti 
definovaných v knize Poselství z nitra. Jak víš, tehdy nebylo úplné Nové zjevení ještě 
k dispozici. Proto v současnosti každá taková verifikace musí být založena na 
principech Nového zjevení Pána Ježíše Krista, a ne na těch v této knize. 

Dovol Mi tuto záležitost trochu více rozpracovat. V dob, kdy byla napsána Poselství 
z nitra, bylo Nové zjevení Pána Ježíše Krista ve stavu zrodu. Vzhledem k tomu 
všechny náboženské systémy na vaší planetě obsahovaly nějaká zrnka pravdy, která je 
zdánlivě sjednocovala. Tyto pravdy nebyly do té doby z těchto náboženství 
extrahovány. Sloužily tedy nějakému pozitivnímu účelu v tom smyslu, že poskytovaly 
lidem nějaký stupeň uvědomování si duchovnosti, byť zdeformované. Takové 
uvědomování umožňovalo lidem přežít. Avšak jakmile se přeneslo Nové zjevení Pána 
Ježíše Krista, jak víš, extrahovalo všechna tato zrnka pravd obsažených v těch 
náboženských systémech a učinilo je nejenom zastaralými, ale zcela neúčinnými, 
zpátečnickými, neužitečnými, nebezpečnými a zavádějícími. Proto již není vhodné na 
ně jakkoli odkazovat. 

Vraťme se ale zpět k tvé původní otázce: Každý jedinec má odpovědnost za to, aby 
kladl své vlastní otázky a dostával své vlastní odpovědi vztahující se k jeho osobnímu 
životu. Jinou věcí ale je, máš-li otázky mající multiverzální význam. Vztahují se ke 
každému v jsoucnu a bytí a v pseudojsoucnu a pseudobytí. Odpověď na takový druh 
otázek může přijít jen skrze někoho, kdo byl Mnou určen být přenašečem Mého 
Nového zjevení. V tomto případě skrze tebe, Petře. Pamatuj si, prosím, je to tvé poslání, 
tvé pověření, tvá odpovědnost a tvá povinnost předkládat Mně tyto otázky a sdělovat 
odpovědi na ně každému, kdo má zájem a je zapojen. Musí to být ale formou 
rozhovoru, aby se vyhnulo vnucování. Takže se připrav na svou skutečnou práci. 

Peter: To je důvodem, že jsem byl penzionován z mého zaměstnání? 

Pán Ježíš Kristus: Ano. A nejenom to, ale tvá skutečná práce právě začíná. 

Peter: Existuje nějaký zvláštní důvod pro to, že v posledních čtyřech a půl letech se 
v mém osobním a soukromém životě zdánlivě nic neudálo? 

Pán Ježíš Kristus: Důvodem tohoto rozpoložení byl fakt, že jsi byl zapojen do velmi 
důležité práce někde jinde, v jiných dimenzích. Vzhledem k této práci bylo nutné 
udržovat tě na zevní úrovni v suspendovaném stavu, aby se nic nevměšovalo do této 
důležité duchovní práce. Takže tvá zevní činnost byla omezena na tvou každodenní 
práci v místě zaměstnání, aby se tvá vědomá mysl zabývala tím, co se dělo 
v zevnějšnostech, a také proto, aby ti to pomohlo dokončit svou práci do doby, než by 
ses stal vhodným pro penzi. Čas tvého penzionování se shoduje s ohromným posunem, 
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který nastal v duchovní říši a jinde. Současná duchovní situace je taková, že vyžaduje 
tvé plné zapojení do Mé práce na všech úrovních jsoucna a bytí včetně zevní úrovně. 

Peter: Má nějaký význam, že se záznam tohoto rozhovoru udál na Štědrý večer? 

Pán Ježíš Kristus: Ovšem. Jak víš, Petře, nic není náhodou. Nezapomeň, že v tento čas 
slavíte dva nejdůležitější milníky, které se vyskytly v osnově času: Mé zrození do 
lidského života, tj. Můj První příchod, a což je nejdůležitější, Mou Novou Přirozenost, 
která v té době byla završena. Pro vaši informaci: v tento den se zrodilo něco velmi 
nového, velmi odlišného, zcela přesahujícího cokoli předtím dostupné. To, co z tohoto 
faktu vyplývá, bude mít dalekosáhlé důsledky a výsledky. Nic již nebude stejné. 

Peter: Je vhodné a správné sdělit první rozhovor našim lidem? 

Pán Ježíš Kristus: Některým z nich, ale v této době ne všem. Intuitivně budeš vědět, 
s kým tento rozhovor sdílet. 

Peter: Děkuji Ti velmi za rozmlouvání se mnou. Doufám, že brzy budeme opět 
pokračovat touto formou rozhovoru. 

Pán Ježíš Kristus: Bylo Mi potěšením. Ano, budeme. Kdykoli budeš mít ze sebe 
samého či od někoho jiného otázku, která má multiverzální význam, smíš přistoupit 
k novému dialogu se Mnou. Zatím se měj pěkně. 
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Dialog 2 

Druhý dialog 

 

25. prosince 1998 

 

Peter: Dnes bych rád pokračoval v naší debatě o individuálních odlišnostech u všech 
agentů pozitivního stavu a jejich pozici vzhledem k Tobě a k Tvému Novému zjevení a 
jeho Doplněním. Pokorně Tě žádám, abys toto téma déle rozpracoval, jakož i mou roli, 
pozici a pověření v tomto ohledu. 

Pán Ježíš Kristus: Nejprve si zopakujme, co o tom bylo řečeno v Korolariích.... Jak si 
pamatuješ, bylo zde naznačeno, že nikdo z vaší skupiny či v širším smyslu žádný agent 
pozitivního stavu umístěný na planetě Nula - nebo kdekoli jinde v tomto ohledu - není 
na stejné úrovni chápání, přijímání, aplikování či praktikování Mého Nového zjevení, 
jakož i ohledně toho, jak vnímá, uznává, chápe, přijímá Mou Přirozenost a jaký má k ní 
vztah a ke Mně osobně. Proč je tomu tak? Především Má Absolutní Přirozenost - a 
tímto se připomíná řečené předtím - se nemůže ve své plnosti projevit v jakékoli 
relativní čili stvořené entitě/bytosti. Takže Moje Přirozenost uvolňuje ideu určitého 
elementu ve Mně, který je následně včleněn do případné sentientní entity, která se 
touto ideou stává žijící, vzrůstající, produktivní, tvořivou, funkční, nezávislou a 
jedinečnou osobností čili ‚já jsem‘ relativním k Mému Absolutnímu ‚JÁ JSEM‘. 

Za druhé, jakmile se idea tohoto jednoho elementu uvolní a včlení do případného 
jedince, stává se relativní pouze k té oblasti Mé Přirozenosti, ze které byla uvolněna. 
Vzhledem k podmíněnosti a relativnosti subjektu k objektu jeho zdroje, v tomto 
případě ke Mně - samou jeho povahou odrážejíc dávku této přirozenosti, ze které 
pochází, je tento jedinec schopen vztahovat se pouze k tomu aspektu a té úrovni Mé 
Přirozenosti, ze které se zrodil. Za třetí, je nemožné a zcela nemyslitelné opakovaně 
uvolnit do jsoucna a bytí stejnou ideu téhož elementu, protože ten již má své místo, 
rozpoložení a život. Jestliže by to bylo možné učinit, vyžadovalo by to zničení již 
existujícího jedince, který zaujímá své vlastní jedinečné místo, stav a kondici. Čemu 
máte v tomto případě rozumět, pokud můžete, je to, že idea zmiňovaného elementu by 
mohla být promítnuta pouze do stavu, rozpoložení, místa a pozice, které jsou již 
obsazeny někým jiným. Konec konců jde o stejnou ideu, a tudíž vyžaduje svůj vlastní 
stav, rozpoložení, pozici a místo. Protože zde ale již někdo v této situaci je, opakovaně 
uvolněná tatáž idea by násilně vytlačovala někoho jiného z jeho pozice, stavu, 
rozpoložení anebo místa. Kvůli faktu, že zmiňovaná idea nemůže zaujímat nějaký jiný 
stav, kondici, pozici anebo místo (konec konců má vždy svou vlastní pozici, stav, 
kondici anebo místo), musela by být zničena ustupujíc též opakovaně uvolněné ideji. 

Za čtvrté, tím, že zmiňovaná idea přichází z elementu v Mé Přirozenosti, který je zcela 
jedinečný a odlišný od ostatních elementů, dává odpovídajícímu jedinci jedinečnou 
povahu, který je odlišná od kohokoli a čehokoli jiného ve veškerém jsoucnu a bytí. Za 
páté, existuje souvztažný činitel k umístění tohoto jedince do světa a dimenze, která 
sestává nebo lépe řečeno odráží v povšechnosti ten aspekt Mé Přirozenosti, v němž 
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sídlí element, který byl použit k projekci své ideje do tohoto jedince, a z něhož byl 
uvolněn. 

Kvůli těmto faktorům se každý jedinec může vztahovat ke Mně či k Mé Přirozenosti, 
jakož i ke všemu sdělenému Mnou v Novém zjevení Pána Ježíše Krista a jeho 
Doplněních, pouze z pozice jeho umístění, stavu, rozpoložení anebo místa. Z toho 
vyplývá důvod, proč nikdo nemůže mít stejný vztah ke Mně či k Mému Slovu, nebo 
chápat Mou Přirozenost a Mé Slovo stejně jako kterýkoli jiný jedinec. Takže, aby se to 
shrnulo, kvůli tomuto faktoru má každý jedinec své pověření, roli, život a charakter, 
který je jedinečně odlišný od kohokoli jiného. Vždy existuje přiřazení této role a 
pověření s oblastí či úrovní Stvoření, v níž či z níž tento jedinec na počátku vznikl. 
Takže si ve své povaze přináší v jedinečném seskupení a projevu veškeré rysy 
charakteru a povahy světa, ze kterého se inkarnoval na planetu Nula či odkudkoli nebo 
z kdykoli jinde. Kvůli tomuto nastavení je tento jedinec odpovědný a bude skládat účty 
především Mně či přesněji ideji tohoto elementu Mé Přirozenosti, který se stal zdrojem 
a projevu tohoto jedince; a za druhé tento jednotlivý jedinec je odpovědný a bude 
skládat účty světu či dimenzi, kde je situováno jeho trvalé sídlo, a v případě agentů 
pozitivního stavu, kteří se inkarnovali na planetu Nula, světu, z něhož přišli. 

Jak z tohoto popisu vidíš, bylo by pro kohokoli krajně nebezpečné se snažit 
napodobovat či kopírovat něčí povahu, roli, pozici anebo pověření. To by se rovnalo 
popírání a dokonce destrukci všeho vztahujícího s k jedinečnosti jedincovy osobnosti a 
pověření. Takže kdykoli jakýkoli jedinec souhlasil s přijetím pověření ode Mne, které 
vyžaduje jeho/její inkarnaci na planetu Nula, tento jedinec také explicitně souhlasil 
s tím, že tak činí naprosto z pozice své jedinečné přirozenosti, ze světa, ze kterého 
pochází a, což je nejdůležitější, z přirozenosti, charakteru a rysů ideje specifického 
elementu, který jsem uvolnil z oblasti Mé Absolutní Přirozenosti a včlenil do tohoto 
jedince dávaje mu tímto faktorem jedinečný život. Z doposud řečeného je jasné, proč 
jeden nemůže nikdy být na stejné úrovni chápání, přijetí či vztažnosti vzhledem ke 
Mně či k Mému Slovu. Pamatuj, že to tak má být. 

Peter: A co má role, místo atd. v tom všem? 

Pán Ježíš Kristus: Jak si pamatuješ z informací vztahujících se ke tvé vlastní pozici, 
obsažených v Doplnění 13, které ses tak zdráhal přijmout, byla tvá přirozenost 
stvořena z ideje všezahrnující oblasti Mé Přirozenosti, která obsahuje v relativní 
kondici ve vztahu k tobě veškeré elementy potřebné k tomu, aby ses stal jediným 
přenašečem Mého Slova. Potřeba pro tak široké zahrnutí vyvěrá z faktu, že Mé Slovo, 
kdykoli je uvolněno a sdělováno, nemůže být omezeno pouze na jednu oblast či region 
Mého Stvoření nebo na nějaké jiné místo, stav či rozpoložení. Nezapomeň, že Mé Slovo, 
v tomto případě Mé Nové zjevení, vždy vzniká v Absolutním Rozpoložení a z tohoto 
důvodu má životně nejzávažnější a nejvýznamnější vztah ke všemu ve veškerém 
jsoucnu a bytí i pseudojsoucnu a pseudobytí. Takže omezovat tě či tvou přirozenost na 
nějakou jednu ideu vycházející z nějakého izolovaného specifického elementu Mé 
Přirozenosti by bylo omezováním Mého Slova čili Nového zjevení jen na tento svět či 
oblast, ve které máš původ a kam jsi byl umístěn. V tomto případě by se Mé Slovo stalo 
relativním a omezeným, majícím velmi malý nebo žádný dopad na zbytek Mého 
Stvoření. Chápeš problém této situace? 
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Peter: Ano, velmi jasně. Ale co možnost zvláštního zjevení významného pouze pro 
jeden zvláštní svět či jen pro jednoho specifického jedince? 

Pán Ježíš Kristus: Jak, Petře, víš a jak to bylo tak pěkně zjeveno v první kapitole knihy 
Hlavní ideje Nového zjevení, taková zjevení, jakož i početná pseudozjevení se 
vyskytují neustále. Avšak jak je z výše řečeného zřejmé, nemají vůbec takový 
multiverzální význam, jako to, co přichází skrze tebe, Petře. Tento faktor se musí 
neustále zdůrazňovat, aby se vyhnulo nebezpečnému duchovnímu trendu vyslovovat 
něco, co nemá takový význam a co se vztahuje jen k jedné oblasti či jednomu jedinci. 
Ve většině případů, jak to nastává na planetě Nula u některých agentů pozitivního 
stavu, taková zjevení mají velmi soukromý a osobní význam a jsou vhodná jen pro 
tohoto jednoho jedince. 

Dobrým příkladem takových soukromých a intimních zjevení, či v tomto jednotlivém 
případě rozhovorů se Mnou, by mohly být plodné a krásné Spisy (v originále Writtings 
- pozn. překl.) od Dr. Pietra Noomena. Dr. Noomen vytvořil dva díly svých spisů, 
v nichž zaznamenal mnoho rozhovorů, které měl se Mnou. Jak sis povšiml během jejich 
čtení, jasně jsem mu uvedl, že kdokoli jiný by vnímal, chápal a komunikoval odlišně od 
toho, jak to prožíval on. Avšak bylo ponecháno na něm, aby se rozhodl, zda chce sdílet 
své Spisy s vybranými přáteli a jedinci. Nebezpečí takového sdílení, jakož i jakéhokoli 
sdílení zkušeností, které všichni máte, spočívá zřejmě ve faktu, že u těch z vás, kdo 
jsouce v lidské kůži nejsou požehnáni touto schopností (vždyť jste před inkarnací na 
planetu Nula kvůli důležitým duchovním důvodům souhlasili s tím, že ji nemáte!), by 
se mohla vytvořit touha mít tentýž prožitek a způsob konverzace, jako mají Dr. 
Noomen nebo Peter Francuch či Ľudmila Saveljeva nebo někdo jiný. Protože nemůžete 
mít tentýž typ zkušenosti či komunikace (což by porušovalo princip vašeho původu 
popsaný výše), mohli byste mít sklon nelibě to nést, závidět a žárlit.  V tomto případě 
byste mohli zcela uzavřít jakoukoli schopnost se Mnou komunikovat svým jedinečným 
způsobem nebo náležitě reprezentovat povahu světa, ze kterého jste se inkarnovali na 
planetu Nula, charakter a povahu, kterou máte projevovat a k níž máte překládat vše, 
co se na vaší planetě děje. Takto skončit by pro vás znamenalo duchovní smrt. V tomto 
případě byste bídně selhali ve svém poslání a skončili byste zavržením své pravé 
přirozenosti s následným zavržením Mé Absolutní Přirozenosti, z níž se vaše relativní 
přirozenost odvozuje. Chápeš ohromné nebezpečí této situace? 

Peter: Zcela určitě. Svěřil jsem se Ti, že v minulosti jsem velmi často upadal do stejné 
šlamastiky tím, že jsem záviděl některým mým přátelům, kteří byli s to si Tě zviditelnit, 
slyšet Tě a rozmlouvat s Tebou typicky lidsky. Odpusť mi, prosím, že jsem byl tak 
domýšlivý a neohleduplný v tomto či jiném ohledu. Smím Tě také požádat, abys šířeji 
pohovořil o důvodech, proč to se mnou vždy bylo takové? 

Pán Ježíš Kristus: Rád, Petře. A rád ti odpouštím. Musíš ale také odpustit sám sobě. 
Teď k důvodům: Jak si pamatuješ z Prvního soukromého rozhovoru zaznamenaného 
v Korolariích..., bylo zde uvedeno, že tvůj způsob komunikování, přenášení, chápání a 
interpretování čehokoli přicházejícího ode Mne je souběžný s tím, jaký mají 
pseudotvůrci. To je způsob vědecký - skrze logiku, dedukci a klasifikaci a podobnými 
způsoby tak vlastními zevnímu přístupu jakéhokoli vědeckého bádání. Takový způsob 
nedovoluje žádné vlivy z vnitřního čili subjektivního zdroje. Dovol Mi probrat tuto 
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záležitost poněkud více. Jak, Petře, víš, pseudotvůrci pátrají po Absolutní Pravdě. Co je 
Absolutní Pravda? Nejzákladnější a nejzřejmější pravda v tomto ohledu - jež je zároveň 
velmi prostá a nekomplikovaná, jakož i velmi jasná - je, že jedinou Absolutní Pravdou 
je Pán Ježíš Kristus, z Něhož/z Níž pochází veškerý život a vše ostatní. Toto je duchovní 
činitel každého života. Bez jsoucna a bytí Pána Ježíše Krista jako jediného Absolutního 
Jsoucna nejsou možná žádná jiná jsoucna či bytí. Tato Absolutní Pravda bude vždy 
absolutně pravdivá. V tomto ohledu není navěky myslitelná žádná změna. Když 
veškeré další závěry vyvodíš z tohoto neoddiskutovatelného faktu, tvá znalost a 
chápání struktury a dynamiky života a všeho, co se k němu vztahuje, bude náležitá a 
správná. 

Avšak pro pseudotvůrce to nebylo dostatečně přesvědčivé, protože to bylo příliš 
jednoduché, zřejmé a axiomatické. Potřebovali nějaký objektivní důkaz, že je tomu tak. 
Jak tedy půjdeš na to, abys verifikoval platnost, že je tomu tak? Vyvineš metodu bádání, 
která se bude zcela odlišovat od všeho, co doposud bylo k dispozici. Přijdeš s ideou, že 
za účelem verifikace pravdivosti tohoto fundamentálního předpokladu života - 
každého života - potřebuješ vyvinout něco, co ti umožní nepřímým způsobem objevit, 
co není Absolutní Pravdou. Aby tak učinili, pseudotvůrci vyvinuli takzvanou vědeckou 
metodu verifikace založenou na objektivním pozorování a statistické 
pravděpodobnosti, spočívající v kvantifikaci shromážděných objektivních 
zkušenostních počitků. Tato metoda je v řeči statistiky známa jako popření nulové 
hypotézy. V našem jednotlivém případě počíná výrokem, že neexistuje Absolutní 
Pravda. Pokud se takový výrok vynese, potřebuješ dokázat, že je, či není tomu tak. 
Následně počneš zjišťovat dedukcí veškeré vědomosti, které nejsou pravdivé či 
správné. Když je analyzuješ, dojdeš k závěru, že nejsou Absolutní Pravdou, protože 
jsou falešné. Jednou, až vyčerpáš všechny možnosti, které v tomto ohledu existují, 
nemáš jinou možnost volby založenou na tebou založené metodě verifikace, než 
odmítnout svůj výrok, že neexistuje něco takového jako Absolutní Pravda. V tomto 
souběhu svých deduktivních procesů nevyhnutelně dojdeš k závěru, že originální a 
axiomatické tvrzení o tom, co je Absolutní Pravda, musí být pravdivé v absolutním 
smyslu. Nyní je, Petře, tvá metoda nalezení správných závěrů o této věci souběžná 
s tou metodou, v níž jsi neměl žádný zřejmý viditelný anebo slyšitelný podnět od 
nikoho odnikud. Musel ses spoléhat pouze na své deduktivní schopnosti, logické 
závěry a intuici. Ty ti pomáhaly rozeznat, co nebylo pravdou. Jen poté, ale ne předtím, 
co jsi ustanovil tento faktor, se mohla provádět verifikace tvých závěrů z tvého 
vlastního nitra, přímo z Mého podnětu. Musíš zcela jasně pochopit, proč tomu tak bylo: 
pseudotvůrci namyšleně předpokládali, že nikdo původně jimi zfabrikovaný, a 
obzvláště nikdo z lidských bytostí, by nemohl dojít k jakýmkoli správným závěrům o 
těchto záležitostech a objevit, co bylo skutečně za těmi všemi událostmi okolo aktivace 
a uvedení negativního stavu do panování a fabrikace lidského druhu se všemi 
důsledky, následky a výsledky. 

Chci, aby sis, Petře, představil, co by se skutečně dělo, pokud bych se ti měl zjevit ve 
veškeré Své slávě, takříkajíc s veškerou nádherou, a počal autoritativním hlasem 
prohlašovat všechno toto a to, co bylo zjeveno v Novém zjevení Pána Ježíše Krista. 
Především bys musel přijmout vše, co bych ti řekl, jako hotovou věc bez možnosti si to 
ověřit svým vlastním uvažováním a logikou. Ani by ses neodvážil snažit se to učinit, 
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protože konec konců kdo jsi ty, aby ses přel se Mnou či Mi nařizoval způsob, jakým 
mám k tobě hovořit či tě inspirovat nebo cokoli. Pokud něco říkám, musí to mít 
absolutní platnost. Takový přístup by byl hrubým porušováním tvé svobody volby a 
ustanovoval by hrozné vnucování. Stal by ses otrokem nutnosti slepě věřit v něco, co 
není možné či dovolené ověřit žádným jiným způsobem verifikace. Jaká hrozná věc by 
se udála, jak o tom tak živě svědčí historie slepé víry se všemi vašimi směšnými 
náboženskými systémy! Je zapotřebí připomínat ti, co se stalo apoštolovi Pavlovi na 
cestě do Damašku, na níž si plánoval pronásledovat a vraždit Mé učedníky ve svém 
zanícení zachovávat svůj vlastní systém víry založený na rituálních Mojžíšových 
zákonech? Jeho takzvaný zázračný zážitek na této cestě nakonec vedl ke zradě 
křesťanství a k jeho starému já za jeho návratu do duchovního světa, jak se to pěkně 
popisuje ve třetí kapitole Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Nuže v tomto případě by 
si pseudotvůrci řekli: „Aha, to je příliš snadné. Vidíte, říkali jsme vám to. Jak jsme 
předvídali, on není sám o sobě s to objevit reálnou pravdu, protože konec konců jsme 
zfabrikovali jeho lidskou povahu a víme, že to nemůže udělat. Potřebuje mocné zjevení 
od Tebe, Boha Pána Ježíše Krista, se vší tou slávou, nádherou a neobvyklými zážitky. 
Jak směšné! Nic to nedokazuje. Dokazuje to jen, že máme pravdu, a tudíž vskutku něco 
takového jako Absolutní Pravda neexistuje. Žádný lidský tvor námi zfabrikovaný nikdy 
nebude s to ji objevit metodami, které jsme za tímto účelem vyvinuli. Takto jsme je 
udělali, aby byli takoví, takže nebudou nikdy schopni objevit skutečnou pravdu.“ 

Peter: Existuje nějaký jiný aspekt této věci dodatkem k tomu, co se vztahuje 
k pseudotvůrcům? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, je. Vztahuje se k záležitosti, o které jsme hovořili časněji dnes 
ráno - nikdo není na stejné úrovni duchovního uvědomění, chápání, přijímání, 
používání či plnění Mého Slova anebo Mé Přirozenosti. Způsob a cesta, jakými přijímáš 
informace obsažené v knihách Mého Nového zjevení, jsou jedinečné a neobvyklé. 
Nejdůležitější důvod, proč nejsi s to vidět a slyšet na jiných úrovních jako někteří z vás, 
se vztahuje k činiteli všeobsažnosti. Pamatuj si, prosím, že jsi v lidské kůži. A tak, 
pokud bych se ti měl viditelně a slyšitelně objevit, muselo by to být na tvé lidské 
úrovni, protože jinak by tvé lidské já nemohlo přežít Mé jiné typy objevení se ani na 
zlomek vteřiny. Jistě, mohl bych to učinit, abych uspokojil tvé lidské ego (čili tvé 
páchnoucí ego, jak rád říkáš, Petře), ale v tom případě cokoli bys v tomto rozpoložení 
prožíval, cokoli bys viděl nebo zjistil, by bylo jen na tvé lidské úrovni, a ne na úrovni 
všezahrnující multiverzální. A nejen to, ale pokud by ses snažil použít něco, co ti říkám 
na této úrovni, vzhledem k úrovni multiverzální - a takový sklon by ve tvém případě 
byl velmi silný, sděloval bys lidem jen deformace a nepravdy, protože konec konců 
tento prožitek a údaj by nebyl míněn pro někoho či něco jiného. Můžeš, Petře, z tohoto 
vysvětlení vidět, jak nebezpečné a nevhodné v jakémkoli ohledu je pro kohokoli jiného 
než pro tebe, aby přijal roli přenašeče vůbec čehokoli přicházejícího ode Mne svým 
vlastním individuálním způsobem všeobsažně a multiverzálně? 

Peter: Ano, ale obávám s, že mnohým se to nebude líbit. Dostává mě to do role 
považujícího se samým sebou za výlučného, spravedlivého a neomylného. Zajisté budu 
obviněn z duchovní namyšlenosti a podobných věcí. 
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Pán Ježíš Kristus: Tvá pozice, role a pověření, Petře, je vždy být přenašečem pro Mne 
všezahrnujícím, multiverzálním způsobem. Takto jsi byl Mnou stvořen a to je důvod, 
proč jsi byl pro Mne stvořen. Avšak, jak se uvedlo mnohokrát předtím, to vůbec 
neznamená, že ostatní s jinými rolemi, pověřeními a pozicemi jsou méně hodnotní, 
potřební nebo užiteční. Jsou stejně potřební, užiteční a hodnotní jako ty. Jsou potřební 
ve svých vlastních pozicích pro své vlastní světy a pro své vlastní přispívání do 
zásobárny znalostí, které shromáždili a přeložili pozitivnímu stavu a opačně. Všichni 
z vás prostě musíte přijmout fakt, že zajisté máte jinou roli, pověření a pozici. A pokud 
by někdo začal šířit o tobě povídačky, že jsi nadutec, ospravedlňuješ sám sebe, atd., pak 
ovšem tato osoba působí pod vlivem negativního stavu. Nebuď ničím takovým dotčen. 
Pokračuj ve svém hodnotném poslání a v Mých službách. Bylo by teď dobré si 
odpočinout a pokračovat buď dnes odpoledne, či zítra ráno třetím rozhovorem. 

Peter: Děkuji Ti velmi pěkně za tuto velkou příležitost vést s Tebou rozhovor. 

Pán Ježíš Kristus: Není zač. Je vždy potěšením, Petře, s tebou rozmlouvat. Nyní se 
můžeš jít slunit. 
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Dialog 3 

Třetí dialog 

 

26. prosince 1998 

 

Peter: Dříve, než začneme klást dotazy, se chci omluvit za pokládání tak mnoha 
osobních otázek během dvou předešlých rozhovorů. 

Pán Ježíš Kristus: Není třeba se omlouvat, Petře, není třeba. Dovol Mi ti připomenout, 
co bylo uvedeno ve dříve zmíněné první kapitole Hlavních idejí Nového zjevení. Jak si 
pamatuješ bylo zde sděleno, že jakmile je někdo pověřen rolí, pozicí a přirozeností 
reprezentanta či mluvčího nebo přenašeče Mého Nového zjevení, události života této 
osoby, vše, co by se sní stalo do nejmenšího možného detailu, představují či přesněji 
odrážejí některé důležité události, které se odehrávají v multivesmíru anebo 
v duchovním světě. Jinými slovy život takové osoby by byl reflexí všech možných 
posunů, které by se udály v průběhu duchovního pokroku a změn. Jak jsem ti 
mnohokrát řekl, dal jsem ti a ty jsi přijal Mé poslání být přenašečem Mého Nového 
zjevení. Cokoli se v tvém životě děje, má bez ohledu na to, co to je nebo jak to je 
nedůležité, nějaký hlubší smysl a spoluvýznam odrážející metaforicky řečeno události, 
posuny, pokroky, změny či cokoli, co nastává v duchovní či multiverzální říši. 
Vzhledem k tomuto důležitému faktoru nejsou tvé osobní otázky ve skutečnosti 
osobní, ale mají mnohoúrovňový život a odrážejí něco důležitého, co potřebuje být 
sděleno, protože to má význam nejenom pro tebe osobně - ačkoli je tomu také tak, ale 
pro kohokoli a cokoli jiného. Takže kvůli tomu se nemusíš omlouvat. Existuje určitá 
paralela mezi tím, co se odehrálo v životě apoštola Petra, jak se to popisuje ve třetí 
kapitole Nového zjevení Pána Ježíše Krista, a tím, co se odehrává a bude odehrávat ve 
tvém osobním životě. 

Peter: Je toto důvodem všech divných věcí, které se udály v našem domě v Santa 
Barbaře během posledních dvou či tří dnů? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, jen pohleď na to, co se stalo: Ráno dne 24. prosince 1998 tě 
z Anglie telefonicky informovali, že náš přítel, podporovatel a pomocník, Wilf Grunau, 
odešel z planety Nula a dospěl do duchovního světa. Zavolali ti během doby, kdy jsi 
zaznamenal náš první rozhovor. Poté se to v tvém domě začalo rozpadat. V pokoji pro 
hosty začala téct voda, selhala výlevka v kuchyni, tvůj vakuový čistič se porouchal, 
osvětlovací tělesa praskla, pračka přestala řádně fungovat atd. To se stalo ve stejnou 
dobu. 

Peter: Takže jaký mají význam všechny tyto frustrující události? 

Pán Ježíš Kristus: Je tu pro ně několik důvodů. Prvním je reflexe, že vše staré, 
zavedené, důvěrně známé a zažité vyčerpalo svou užitečnost, posloužilo svému účelu a 
není již udržitelné. Wilfův odchod z planety Nula znamená vzhledem k tomu, kým byl, 
co reprezentoval a co učinil pro nás všechny, počátek nového života, rozpoložení, 
stavu, nové zkušenosti a tvořivosti. Porucha různých součástí ve tvém domě 
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představuje fakt, že vše staré, stagnující, pevné a opotřebované potřebuje odstranit, 
nahradit či opravit, aby uvolnilo cestu či prostor něčemu odlišnému, pokročilejšímu, 
funkčnějšímu, stabilnějšímu a zcela novému. 

Je tu ale ještě něco jiného k těmto událostem. Síly negativního stavu si uvědomují 
monumentální posun, který se během této doby odehrává. Naneštěstí pro tebe, Petře, 
si též uvědomují fakt, že každé takové monumentální, důležité a revoluční změny, 
posuny, nové počátky či cokoli se nějak odrážejí ve tvém životě a ve všem, co se 
přihodí ve tvém okolí, uvnitř a vně tebe. Vzhledem k tomu tě pozorují velmi pečlivě, 
aby zjistili zahájení těch kroků, posunů, nových začátků atd. A ačkoli si v tomto ohledu 
neuvědomují nic specifického (například si neuvědomují to, co mezi Mnou a tebou 
vychází najevo v té chvíli, když spolu rozmlouváme - přinejmenším dokud to není 
sepsáno a přečteno někým jiným), vědí, že se něco děje. Tak jak tak jsou přesvědčeni, 
že pokud mohou narušit tvůj osobní život nebo ti způsobit nějaké problémy či potíže, 
mohlo by to zabránit, aby se udály tyto posuny, progrese či cokoli, co je pro ně tak 
zničující. Takže, aby znemožnili dělat ti to, co máš dělat, snažili se to zmařit a znechutit 
tě v tom. 

Povšimni si ale, co se stalo. Má Božská prozřetelnost zařídila, že když Richard 
Schumert byl na cestě zpět do San Franciska z návštěvy u Dr. Beth Ann Voienové, 
zastaví se u tebe a pomáhá ti odstranit tyto otravné problémy, abys nebyl odveden od 
své důležité práce. A v této chvíli bych se rád připojil ke Glorii a tobě, Petře, abych 
velmi poděkoval Richardovi za jeho ochotu přerušit jeho zpáteční cestu domů a zůstat 
s vámi několik dnů s tím, že vám pomohl vyřešit a napravit výše zmíněné problémy. 

Peter: Jak na to reagovaly síly negativního stavu? 

Pán Ježíš Kristus: Nu, Petře, je to pro ně dobrá lekce a poučení. Především se mohou 
poučit, že ať dělají cokoli, nejsou s to zabránit, aby se udál potřebný posun, pokročení a 
změny, z nichž jsou tak vystrašeni. A za druhé se poučí, že ať se stane agentům 
pozitivního stavu cokoli, neodstraší je to od pokračování v jejich důležitém poslání; a 
že bez ohledu na to, jak odrazující a znechucující tyto poruchy jsou, nemohou je vyvést 
z míry, ale tito zůstanou klidní, chápající a v pohodě. 

Peter: Když hovoříme o Wilfově odchodu, dovol mi položit Ti následující otázku, 
nastolenou třemi z nás (Glorií, Richardem a mnou): Jak víš, ve Swedenborgových 
spisech je uvedeno, že jakmile někdo umírá z přirozených příčin, zabere přibližně tři 
dny neboli tři dny našeho planetárního času, aby tato osoba byla vzkříšena 
v duchovním světě. Na druhé straně jestliže někdo umírá násilnými prostředky (náhle 
zabit při nehodě, zastřelen nebo nějakou takovou podobnou násilnou smrtí), tato 
osoba je vzkříšena ihned po nehodě. Je toto uspořádání stále platné? 

Pán Ježíš Kristus: Ano i ne. V některých případech to zabere tři dny, někdy více a 
v některých jiných se to udá ihned. Změny v tomto ohledu se vztahují k záležitosti 
zosobnění a individualizování vlastního života, předtím tak mnohokrát zdůrazňované. 
Vzhledem k tomuto požadavku způsob smrti a doba, potřebná ke vzkříšení, je též 
zosobněná a individualizovaná. Jak v tomto ohledu víš z předchozích údajů, existovala 
mezi Mnou a každým jedincem důležitá dohoda o způsobu, jakým každý jedinec odejde 
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z planety Nula, a o tom, jak dlouho to zabere, než si uvědomí, že přišel do 
intermediálního světa čili světa duchů. Poněkud odlišná situace je u některých agentů 
pozitivního stavu, obzvláště u těch, kdo jsou integrálně spojeni s Mým Novým 
zjevením. V jejich případě se vynechají věci, které se normálně po odchodu z vaší 
planety odehrávají. Důvodem tohoto vynechání je to, že jsou ihned potřební, aby 
pokračovali a zapojili se do práce při pomáhání v procesu eliminace negativního stavu. 
Nechceš žádné prodlevy v tomto ohledu, jestliže chceš, aby pokračovali bez přerušení 
v této krajně důležité práci. Takže neočekávej žádné obecné, všezahrnující způsoby, 
jakými se tyto věci budou dít. 

Peter: Nyní mi dovol přesun z těchto více či méně osobních otázek (byť zajisté 
přijímám fakt, že nic v mém životě nemá jen osobní význam) k obecnějším. Když jsem 
nedávno večer sledoval televizní program na Naučném kanále, vyslechl jsem si několik 
zajímavých nepravdivých tvrzení. Dovol mi je jedno po druhém prezentovat. První 
sdělení udávalo, že existují starobylé svitky (nyní je nazývají apokryfní písma) z doby 
Tvé inkarnace na planetu Nula, které prohlašují, že jsi ve skutečnosti nezemřel na kříži 
a že jsi nejenom přežil toto soužení, ale byl jsi zachráněn někým (snad boháčem 
Josefem), který tě ukrýval, a že jsi pokračoval dlouho v životě na této planetě ve svazku 
s Marií Magdalenou a že jsi s ní měl mnoho dětí. Tyto děti domněle založily linii velmi 
důležitých osob, které se od té doby narodily a které jsou stále mezi námi. Jaký je Tvůj 
komentář k těmto prohlášením? 

Pán Ježíš Kristus: Pamatuješ si Moje sdělení v Doplnění 20, že pseudotvůrci vzali 
knihu Nové zjevení Pána Ježíše Krista a počítačově ji přepsali tak, že každé slovo v ní 
je čistá nepravda? Co myslíš, že síly negativního stavu dělaly tehdy? Souběžně se spisy 
pravých evangelií od Mých učedníků také sepisovaly jejich vlastní verzi, aby se tak 
mohlo vyvrátit cokoli pravdivého o Mně, Mém životě na planetě Nula, ohledně všech 
Mých skutků, ale obzvláště o způsobu Mé smrti a o tom, zda jsem skutečně na kříži 
zemřel či nikoli. Síly negativního stavu se snažily o to nejhorší během všech těchto 
2000 let, aby dokázaly, že jsem buď vůbec neexistoval, nebo že jsem byl jen normální 
lidský tvor, byť osvícený, a že něco takového jako vzkříšení nikdy nenastalo. Jestliže by 
to tak bylo, pseudotvůrci by nikdy nemohli být uvězněni a odděleni od kohokoli ve 
jsoucnu a bytí i pseudojsoucnu a pseudobytí. Chci tě ujistit, že pokud by vše to, co 
říkají, měla být pravda, planeta Nula a zóna vymístění by přestaly existovat již před 
dlouhou dobou. Význam Mé smrti, vstupu do pekel, způsob Mé smrti a to, co se stalo 
poté, bylo pěkně vysvětleno v Doplnění 9 v Korolariích.... Není nutné to zde opakovat. 

Co se Mého styku s Marií Magdalenou týče, nevzešly z něho nikdy žádné fyzické děti. 
Avšak výsledkem tohoto spojení byl zrod ohromně důležitých idejí, jež byly Mnou 
využity v procesu Mého vstupu do pekel pseudotvůrců a jež Mi umožnily je uvěznit a 
zabránit jim v dalším ovlivňování a ovládání osudu planety Nula a zóny vymístění. 
Nezapomínej na důležitý fakt o tom, kým Marie Magdalena původně byla. Protože dle 
definice tehdejších časů byla jedním z největších hříšníků, posedlým nejhoršími 
démony, Moje spojení s ní Mi poskytlo velmi důležitý a přímý přístup k poznání všech 
aspektů povahy negativního stavu z hlediska života lidí a lidské přirozenosti. Musíš 
v tomto ohledu chápat, že jedině se znalostí všech aspektů negativního stavu - z pozice 
jeho prožívání, jak to činí lidé - bylo pro Mne možné vstoupit do samého centra 
negativního stavu a provést zde Mé poslání, aniž by byl někdo v peklech nebo v celé 
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zóně vymístění zničen. Pokud bych do tohoto centra vstoupil bez těchto lidských 
prožitků, které Mi poskytlo Mé spojení s Marií Magdalenou (s jejím a Mým předchozím 
vzájemným svolením!), znamenalo by to vstoupit do tohoto centra z hlediska jeho 
prožívání z pozice Mé Absolutní Božské Substance, v kterémžto případě by tam nikdo 
nemohl přežít ani na zlomek vteřiny. Jak z předešle ti zjeveného v tomto ohledu víš, 
taková událost by mohla zničit veškeré jsoucno a bytí pozitivního stavu z důvodu, že by 
tu nebyl žádný stav, rozpoložení či místo, kam by odvržené ideje odmítání Mne jako 
Jediného Zdroje Života mohly být vypuzeny. V takovém případě by tato idea dopadla 
zpět a zabila by každého. Něco takového by Mi nemohlo nikdy ani přijít na mysl. Proto 
byl Mnou vypracován a proveden velmi pečlivý plán, aby se nic takového nikdy 
nemohlo odehrát. Bylo by obtížné vaší omezenou lidskou myslí pojmout a pochopit, 
jak bylo Moje spojení s Marií Magdalenou využito za tímto nejdůležitějším účelem. 
Postačí říci, že k zděšení a rozčarování sil negativního stavu bylo využito nejúčinnějším 
a nejefektivnějším způsobem. 

Tehdy si síly negativního stavu neuvědomovaly, co by výsledek tohoto spojení mohl 
vytvořit. Ve skutečnosti si myslely, že Mě mají a že podlehnu hříšnému způsobu života, 
který udržovala. Takže se stanu jedním z nich. V tom případě by zvítězily a ovládly by 
veškeré Stvoření a vše ostatní. To byla jejich naděje, jež se nikdy neuskutečnila. 
Namísto toho se udál přesně opak. 

Peter: V témže televizním programu bylo uvedeno, že tuto planetu mnohokráte 
navštívily rozličné cizí bytosti z odlišných planet, slunečních systémů a galaxií. Je na 
tomto prohlášení něco pravdy? 

Pán Ježíš Kristus: Jak, Petře, víš, v době před uvězněním pseudotvůrců se extenzivně 
cestovalo po zóně vymístění. Tato planeta byla ve všech dobách navštěvována různými 
bytostmi klanu pseudotvůrců, aby se pozoroval a ovlivňoval rozvoj lidstva v souladu 
s jejich vlastními plány. Po uvěznění pseudotvůrců a po Prvním příchodu Pána Ježíše 
Krista byly takové návštěvy těmito zřejmými způsoby zakázány. Důvodem zákazu byl 
fakt, aby se lidem poskytla možnost být kladnými či zápornými ze svobodné vůle, a ne 
vnucením různými silami negativního stavu, v tomto případě mimozemšťany s jejich 
pokročilými technologiemi. Takzvaní mimozemšťané, fakticky poskokové 
pseudotvůrců, se však často snažili obejít tento zákaz, aby pokračovali v navštěvování 
této planety. Jejich návštěvy po tomto zákazu byly ve většině případů skryté nikdy 
zjevné. S propuštěním pseudotvůrců se ovšem situace postupně mění a opětovné 
zahájení zjevných návštěv se stane ještě jednou skutečností. Pamatuj si však, prosím, 
že zjevné objevení se takzvaných mimozemských bytostí bude po určitou dobu vždy 
z negativního zdroje. Takže ať tě neovlivní žádný z nich, ani jejich přesvědčivá a mocná 
sdělení. Taková sdělení, jež byla vylíčena výše a která se dostávají v této době do lidské 
pozornosti, jakými je například to, že jsem neumřel na kříži a podobně, jsou přípravou 
jejich opětovného objevení se. Mohu tě ujistit, Petře, a každého, kdo tato slova čte, že 
nebude snadné, fakticky bude krajně obtížné, nevěřit jejich různým údajům v duchu 
výše uvedeného, obzvláště pokud je budou doprovázet všemožné přesvědčivé zázraky, 
i opětovné oživení mrtvých lidí a podobné události. Všichni jste varováni, že by se to 
mohlo stát. Takže nepadněte do jejich léčky. 
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Peter: Jak víš, nedávno se objevilo na internetu Třetí tajemství Fatimy. To, co se v něm 
tvrdí, je pro jeho čtenáře velmi zneklidňující. Byl bych rád, abys to komentoval a 
komentoval také prohlášení, že třetí světová válka nastane 4. července 1999 a bude 
pokračovat do roku 2028 či později, způsobí ohromné zničení a ztrátu milionů, ne-li 
miliard lidských životů. 

Pán Ježíš Kristus: Povšimni si, prosím, jazyka užitého ve Třetím tajemství Fatimy a ve 
všech ostatních podobných ‚proroctvích‘. Jak mnoho možností voleb ti poskytují? 
Žádnou. Ve skutečnosti máš jen dvě možnosti: buď být zničen, nebo zachráněn 
předepsanými postupy - a to není vůbec žádná možnost volby. Odehrají se skutečně 
tyto věci, jak jsou předpovězeny, všemi těmito početnými samozvanými falešnými 
proroky? Nu, jak víš z minulosti, to, že se některé předpovědi staly pravdivými, bylo 
proto, že síly negativního stavu byly s to nachystat určité události v budoucnu 
předpovídajíce je dopředu, a tedy zajistit, že se uskuteční dle předpovědi. Nezapomeň 
ani na minutu, že toto je jejich svět a že zajisté mají schopnost tak učinit. Musíš chápat, 
že pro ně je velmi důležité, aby lidi přesvědčily o své pravdivosti, aby tak lidé věřili jim, 
jednali podle nich a následovali síly negativního stavu - jako vždy pod rouškou či ve 
jménu Boha. Je nějaká lepší cesta, jak obelhat lidi, než ve jménu Božím? 

Nejohavnější a nejpustošivější předpovědí v tomto ohledu je ta ve jménu Marie 
v Tajemstvích Fatimy. Marie je zde zobrazena jako někdo, kdo má absolutní pozici a 
moc ovlivnit anebo změnit cokoli, co chce. Sama sebe umísťuje na úroveň Boží, jako 
Bohyně, která má dokonce vyšší pozici než její takzvaný Syn. Povšimni si, prosím, že 
v těchto poselstvích nikdy nezmiňuje slovo ‚Ježíš‘, ‚Kristus‘ nebo ‚Ježíš Kristus‘ anebo 
‚Pán Ježíš Kristus‘, ale jen ‚můj Syn‘. Věř Mi, Petře, to není náhodou. Také si prosím 
všimni, jak hovoří o trestajícím Bohu, a obzvláště o puštění jejího syna, aby vyhladil 
všechny hříšníky z tváře země, uvěznil je navždy v peklech, aby doslovně hořeli 
navěky v ohni pekelném. Pokud jí ovšem lidé nebudou naslouchat a dělat, co jim říká. 
Vidíš zde ten problém? Zopakujme si to: pokud nebudeš činit, co ti říkám, pošlu na tebe 
svého syna a ten tě potrestá, zničí a uvrhne do pekel, abys tam mohl hořet 
v doslovném ohni navždy, nadobro a věčně. A co chce, abys činil? Chce, aby ses denně 
modlil růženec, obětoval na usmíření hříchů světa a velebil veřejně Konsekraci Ruska 
neposkvrněnému srdci, aby se řídilo Svatou stolicí v jednotě se všemi katolickými 
biskupy. Papež musí prohlásit poslední a nejuctívanější Mariánské dogma, v němž 
takzvaná Matka Boží je uctívána jako ‚Spoluspasitelka, Zprostředkovatelka a 
Obhájkyně‘ všeho člověčenstva. Papež a všichni národní vůdci musí společně zasvětit 
všechny národy jejímu neposkvrněnému srdci atd. 

Vidíš směšnost všech těchto požadavků? Od kdy Marie umírala za lidské hříchy či jejich 
problémy? Od kdy se stala spasitelkou světa? Jakým způsobem a z jakých důvodů? 
Skutečná, pravá Marie - Marie, kterou jsem vybral jako prostředek ke vstupu do tohoto 
světa - by nikdy neřekla něco takového, a obzvláště ne způsobem, jakým to bylo 
řečeno. Skutečná Marie je vtělením opravdové skromnosti, poníženosti, nevinnosti a 
pokory. Jako kdokoli jiný uctívá Mne jako Jediného Absolutního Pána Ježíše Krista, 
Jediného Boha Nedělitelného. 

Není náhodou, že během Mého pobytu na planetě Nula jsem jasně ukázal Svým 
následovníkům, že Marie se nikdy nemá považovat za Mou matku. Dovol Mi osvěžit 
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tvou paměť. Pamatuješ si, když si někteří posluchači mysleli, že jsem zešílel, a Mí 
příbuzní, když to slyšeli, přišli, aby Mě odvedli a snad Mě i zavřeli? Co jsem jim 
odpověděl, když Mi řekli, že „tvá matka, otec, sestry a bratři jsou zde aby tě viděli“? 
Řekl jsem jim: „Kdo je má matka, otec, sestry a bratři? Ti, kdo Mně naslouchají a konají 
Mou vůli.“ Řekl jsem to proto, že - kromě mnoha jiného - jsem předvídal, že Mariin 
kult se objeví později, po Mém odchodu z vaší planety. Nebo vezměme scénu, když 
jsem byl pověšen na kříži a Marie a někteří Mí učedníci tam stáli a plakali kvůli Mému 
utrpení a osudu. Obrátil jsem se k Marii ukázav prstem na Mého učedníka Jana a řekl 
jsem ji: „On je tvůj syn.“ Pak jsem se obrátil k Janovi a řekl jsem mu: „Ona je tvá matka.“ 
A od této chvíle si Jan vzal Marii, aby s ním žila, aby o ni mohl pečovat. 

Všechny tyto události jasně ukazují, že Marie nemá být považována za Mou matku 
v žádném ohledu a aspektu svého jsoucna a bytí. Byla hodnotným nástrojem, 
prostředkem pro Můj vstup do lidského života. Já i ona jsme se dopředu smluvili, že 
tomu tak bude a že ona tuto skutečnost nikdy nepoužije jako nástroj k tomu, aby se 
prohlašovala za Bohyni či za něco více než Boha. 

Peter: Kdo tedy byl tou osobou, která se prohlašovala za Marii, matku Boží? 

Pán ježíš Kristus: To je velmi dobrá otázka. Není zřejmé, že nebyla skutečnou Marií? 
Byla a je pověřena silami negativního stavu, aby do lidí vložila velmi zlé ideje o povaze 
Boží, o povaze takzvaného Syna Božího a o její vlastní povaze, pozici a moci. A 
důvodem, proč se tak vychytrale objevila těm nevinným dítkám, bylo, aby u lidí 
vyvolala silnou víru, že je tak uvážlivá, milá, milující, laskavá a tak starostlivá o osud 
lidí, či hříšníků - užijeme-li její slova. A nejenom to, ale poskytuje jim i vizi pekel, kde 
hříšníci hoří doslovným pekelným plamenem (jak směšné a bláznivé!), strádajíce 
nejstrašnějšími bolestmi a utrpením. Také jim poskytla jiná přesvědčivá znamení, 
takže nemají absolutně žádné pochybnosti, že je skutečnou Marií a že jim říká 
absolutní pravdu. Jaký jsem Bůh v jejím pojímání? Velmi kruté monstrum, sadistický, 
nemilující, nerozvážný bůh, který se nemůže dočkat, až Mi Marie dovolí dát průchod 
Mé zuřivosti a všechno zničit - pokud se ovšem nemodlíte každodenně růženec, jak vás 
to naučili, a neprovozujete ostatní bláznivé, neužitečné, impotentní, bezvýznamné a 
nejsměšnější obřady prohlašujíce ji za svého ochránce a spasitele. Umíš si, Petře, 
představit život pozitivního stavu za takovýchto podmínek? Jak by někdo v pozitivním 
stavu mohl být šťastný, veselý, produktivní, tvořivý, progresivní a naplněný stálým 
vědomím, že někde tam venku v peklech existují miliardy a miliardy lidí, kteří neustále 
bez přerušení procházejí nejstrašnějšími, nejkrutějšími mukami, bolestmi a utrpením 
hoříce a škvaříce se v doslovném plameni či jakémkoli pekelném plameni navěky? Jak 
bych mohl pokračovat ve Svém tvůrčím usilování ve všem, co stále dělám, a zajišťovat 
vše pro Své Stvoření, pokud některé z Mých dětí, takzvaní hříšníci, zakoušejí tato 
nejstrašnější a nanejvýš zničující rozpoložení? Jaký život by byl v pozitivním stavu? 
Takové věci jsou naprosto nemyslitelné a jsou v rozporu se samotnou Mojí 
Přirozeností. Jak by se něco takového mohlo ospravedlnit, jestliže život v negativním 
stavu je experimentem a jestliže každý je v tomto životě dle dohody a tou dohodou 
bylo, že každý její účastník bude odměněn tím, že bude nakonec spasen od všech jejích 
důsledků, výsledků a následků a navrácen do pozitivního stavu? 
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Co se zde stalo s pojetím Mé Absolutní Nepodmíněné Lásky, Moudrosti, Milosti, Soucitu 
a Odpuštění? Je třeba říci ještě něco? 

Peter: Nikoli. Avšak jak je to s předpovědí soudného dne? 

Pán Ježíš Kristus: Kolikrát v posledních dekádách se takové předpovědi činily? Jak víš, 
žádná z nich se nestala pravdou. Tyto předpovědi opomíjejí, že na všech úrovních 
jsoucna a bytí i pseudojsoucna a pseudobytí existují triliony a triliony sentientních 
entit, které jsou v procesu konání životně závažných voleb ohledně osudu všech úrovní 
negativního stavu a planety Nula. Vzhledem k tomu se takové předpověděné události 
mohou či nemusí odehrát. Jak si pamatuješ z některých Doplnění, bylo v nich ukázáno, 
že existuje několik odlišných scénářů, které jsou k dispozici tomu, jak konec nastane. 
Jaký scénář se zvolí, závisí na všech volbách, které všichni ve Stvoření a 
pseudostvoření učiní. Vzhledem k tomu je marné a mrháním tvého drahocenného času 
tímto se zabývat. Nenaslouchej žádné z nich! Nechej to Mé Božské Prozřetelnosti. Vím 
v absolutním smyslu, co je nejlepší pro vás všechny. V tomto ohledu bude východisko 
velmi jasné. A věř Mi, nebude to doslovný pekelný oheň, který vás bude mučit samou 
věčnost! 

Peter: Děkuji Ti za vysvětlení. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo. A nyní ti, pokud smím, navrhuji pro dnešek skončit a 
začít znovu, kdykoli pocítíš potřebu a kdykoli tě budu inspirovat. Jdi v pokoji a měj se 
pěkně. 

Peter: Děkuji mnohokrát. 



 

-24- 
 

Dialog 4 

Čtvrtý dialog 

 

27. prosince 1998 

 

Peter: Dnes bych chtěl, aby se Tvá pozornost zaměřila na otázku kladenou tak 
mnohokrát Danem Barbou z New Yorku, na kterou se ale nikdy řádně neodpovědělo. 
Též se k němu v této otázce připojuji. Otázka se vztahuje k záležitosti snů, snění a 
spaní. Proč sníme a jaký je, pokud je nějaký, význam snů? 

Pán Ježíš Kristus: Důvod, proč tato otázka nebyla doposud nikdy náležitě 
zodpovězena, spočívá ve faktu, že některé z aspektů jejich významu se vztahují 
k hlubším mystickým a mysteriózním důvodům, jejichž zjevení by bylo nebezpečné a 
předčasné. Pokud by se měly předčasně zjevit, dávalo by to mocný nástroj 
pseudotvůrcům, jejich poskokům a renegátům, aby se účinně vměšovali do působení 
Mé Božské Prozřetelnosti. Ačkoli některé méně významné a obecné ideje o této věci 
byly popsány v poněkud omezeném významu v kapitole Život ve spánku v tvé knize 
Chápání a naplnění našeho pozemského života, Petře, její pravý význam nebyl 
dodnes k dispozici.  

Jak víš, Petře, v celkové struktuře veškerého jsoucna a bytí i pseudojsoucna a 
pseudobytí nastávají ohromné změny mající vztah k posunu, který se odehrává 
v současnosti. Tento posun překonává cokoli, co se odehrálo během předešlých 
posunů. Kvůli určité pozici, místu, rozpoložení a stavu, kterých se dosáhlo, a protože 
vše a cokoli kdekoli se uvedlo do náležitého pozoruhodného řádu a hierarchie 
duchovní organizace, nebere se záležitost předešlé bezpečnosti již v úvahu. Takže 
probereme tuto záležitost. 

Než přistoupíme k vlastní debatě, je třeba varovat: Jak, Petře, víš, lidský život byl 
zfabrikován tak, aby byl velmi složitý, zamotaný, nestabilní a extrémistický - od jedné 
krajnosti ke druhé, matoucí a krajně nespolehlivý. Kvůli tomuto neblahému faktoru je 
záležitost lidského snění taktéž velmi složitá, matoucí, zamotaná atd. Některé její 
aspekty by byly tvé lidské mysli zcela nepochopitelné. Stanou se ti zřejmými po tvém 
odchodu z vašeho lidského života. My však můžeme přistoupit k rozpravě o těch 
aspektech, jež lze vaší lidskou myslí uchopit. 

V obecnosti můžeme tuto záležitost rozdělit do tří částí, každá z nich má přinejmenším 
tři své vlastní aspekty. První se vztahuje k duchovní mysli každého a duchovnímu 
světu a k pseudoduchovní mysli a pseudoduchovnímu světu. Druhá se vztahuje 
k vnitřní čili duševní mysli anebo intermediálnímu světu i pseudovnitřní čili 
pseudoduševní mysli a pseudointermediálnímu světu. A třetí se vztahuje k zevní, 
fyzické mysli a k zevnímu fyzickému světu a k pseudozevní mysli a pseudofyzickému 
světu. 

Začněme rozpravou o nejzevnějších aspektech této záležitosti a pak pojďme na druhé 
úrovně. První aspekt této úrovně k fyziologickému činiteli. Fakticky se vztahuje ke 
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struktuře a dynamice lidského těla, mozku a jeho nervového systému. Jak, Petře, víš, 
lidské tělo s jeho nervovým systémem je velmi křehké a omezené v rozsahu svého 
neustálého a nepřerušovaného fungování a projevování se. Během svých 
každodenních aktivit shromažďuje při své bedlivé pozornosti a sledování mnoho 
prožitků a vjemů z každodenních událostí, které stále vnikají do mozku a jeho 
nervového systému. Toto nahromadění se velmi často bez vlastní vědomé 
uvědomělosti ukládá v lidském mozku. Protože existuje hranice, jak mnoho či jak málo 
může mozek obsahovat nahromaděných informací, nutí to lidské tělo k únavě a usnout. 
Během spánkového cyklu uvolňuje nashromážděné nepotřebné a nedůležité 
informace, aby se tělo a jeho nervový systém připravily zaznamenat cokoli, co se bude 
dít dalšího dne. Během tohoto uvolňování neurony v mozku vysílají elektrické výboje. 
Výboje neuronů se projevují jako sny. V mnoha případech na této úrovni snění se sní o 
těch událostech předešlého dne, které nebyly buď zaznamenány vlastním uvědomělým 
vědomím, nebo byly nedůležité a bezvýznamné a neměly žádný jiný význam než plnit 
očistnou a správcovskou funkci udržujíce mozek na optimální provozní a funkční 
úrovni. 

Druhý aspekt této úrovně se vztahuje k faktoru biologickému. Biologický činitel 
lidského těla se vztahuje k životní síle, která do toho těla vstupuje, aby jej neustále 
oživovala. Existuje tok životní energie neustále vstupující do tohoto těla, aby tělo 
udržovala naživu a funkční. Avšak jak, Petře, velmi dobře víš, lidské tělo je krajně 
omezeno v tom, jak mnoho či málo této energie může přijmout. Příliš mnoho, jakož i 
příliš málo by ho mohlo zničit. Jak tok životní energie vstupuje do těla, tělo ji všemi 
svými orgány shromažďuje a ukládá ve svých životních orgánech a buňkách. Kvůli 
omezení těchto orgánů a buněk tuto energii akumulovat, když se naplní, zastaví příjem 
dalšího jejího množství. Jakmile zastaví její příjem, při neustálé funkci těchto orgánů a 
buněk se tato energie v nich vyčerpá a upadají do nebezpečí odumření. V procesu 
tohoto vyčerpávání, protože je už životní energie neoživuje, se v nich začne vyvíjet 
určitý typ jedu. Toto rozpoložení způsobuje, že lidské tělo je velmi unaveno a upadá do 
spánku. Během spánkového cyklu se ve všech tělesných orgánech a buňkách odehrává 
očistná a úklidová činnost. Tato činnost opět produkuje elektrické výboje v nervech 
spojených s těmito orgány a buňkami, které informují lidský mozek o práci, která se 
právě koná, a o úrovni vyčerpání životní energie a o tom, kolik očisty je třeba vykonat, 
aby se připravily na příjem nového a čerstvého přílivu energie životní síly. Tyto 
elektrické výboje se projevují jako sny. Tyto typy snů produkují poněkud bizarní a 
téměř šílené obrazy, jejichž obraz a realitu je zcela nemožné pojímat či prožívat 
v bdělém stavu. Ve většině případů se tyto typy snů vztahují k specifičnosti lidských 
orgánů a buněk, které mají svůj vlastní kódovaný jazyk, který se promítá do mozku za 
účelem neustálé zpětné vazby jejich kondice a funkce. Vzhledem k tomu nedávají 
žádný smysl lidské vědomé mysli. 

Třetí aspekt této úrovně se vztahuje k fyzickému životnímu stylu lidských tvorů. Jak 
víš, lidé potřebují jíst a pít, aby udrželi své tělo naživu. Kdykoli se najedí, napijí a spí 
příliš či nedostatečně, tělesné orgány, nervový systém, lidský mozek a veškeré tělesné 
buňky vstupují do určité vřavy a téměř jakoby šokového rozpoložení. Jak víš, příliš 
jídla, pití a spánku a opačně způsobuje ohromný tlak a zátěž na všechny tělesné 
systémy. A tělo se opět stává velmi unavené a ospalé. Když se jde spát, tlak a šok 
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fyzické námahy či jejího nedostatku, ať nastává jakkoli, způsobuje, že snící reflektuje 
nenormálnost svého tělesného rozpoložení. Tato nenormálnost signalizovaná mozku 
nutí mozek, aby zahájil činnost, která by opětovně navrátila tělesné funkce na jejich 
normální optimální úroveň. V průběhu těchto činností se v mozku odehrává neobvykle 
intenzivní vyzařování neuronů, větší než za jakýchkoli jiných podmínek. Takováto 
neobvyklá množství aktivit se odrážejí ve snech, které se prožívají jako noční můry. 
Tento typ těžkých snů lze nazvat fyziologický. (Existují jiné typy, o nichž budeme 
hovořit později.) Když se kupříkladu přejíte, těžkost a pálení žáhy v žaludku a podobné 
symptomy vám způsobují tento typ těžkých snů. 

Druhá, intermediální čili duševní úroveň může být taktéž pojímána jako mající své 
vlastní tři aspekty. První aspekt se vztahuje k mentálním anebo intelektuálním, 
emočním a podobným aktivitám, v nichž je každá lidská bytost do jisté míry zapojena. 
Tyto činnosti způsobují značný tlak na duševní schopnosti každého jedince. Protože 
veškeré duševní schopnosti a mentální procesy každé lidské bytosti jsou vytvářeny, 
skrze lidský mozek a jeho nervový systém, jsou v rozsahu své manifestace omezeny 
limity toho, jak mnoho či málo je mohou pojmout a jsou s to je zpracovat instrumenty 
či prostředky, jimiž se mohou projevit. Když se tyto aktivity překročí nebo se jimi příliš 
intenzivně zabýváme, nebo na straně druhé jich není dost (kupříkladu stav nudy), 
nervový systém a jeho centrum - mozek se velmi unaví a vyžaduje spánek, odpočinek 
či dřímotu. Během této doby se odehrává dobití energií životních sil ve vztahu k tomu, 
aby se umožnilo, že se takové duševní aktivity a procesy odehrají, aby se staly 
skutečností. Během této doby je zaveden zvláštní typ aktivity, který způsobuje, že jiné 
typy neuronů se aktivují a počínají vyzařovat do oblasti, která je pověřena být nosičem 
těchto duševních procesů a činností. V procesu vyzařování se v mozku aktivuje zvláštní 
oblast, jíž se otvírají dveře jak k lidské duši, tak k zvláštní zprostředkující dimenzi či 
pseudozprostředkující dimenzi, což umožňuje těmto dimenzím, aby plnily potřebnou 
práci za účelem opětovného nastolení náležité a optimální duševní funkce lidské 
bytosti, která se projevuje takovými aktivitami jako myšlení, cítění, chtění, 
rozhodování, vztahování se a podobnými činnostmi souhrnně nazývanými procesem 
duševní činnosti. 

Během této důležité práce kdokoli a cokoli se na ní podílí, může bezděčně ovlivnit stav 
a proces snění, vnikaje svou přítomností do vizuálního snového pole. Kvůli faktu, že 
každý svět má svou vlastní řeč a zároveň řeč společnou všem - řeč souvztažností, sen je 
líčen v symbolech, metaforách, obrazech a podobných elementech specifických pro 
tento svět. V závislosti na tom, odkud tato účast nastává, tyto typy snů mohou být buď 
pozitivní, příjemné a šťastné, nebo negativní, nepříjemné a nešťastné. 

Druhý aspekt této úrovně se vztahuje k lidskému sebevnímání, sebeúctě, 
sebepředstavování, sebeidentifikaci, sebehodnocení a sebeakceptaci. Způsob, jakým 
každý lidský tvor vnímá a pociťuje sám sebe, přemýšlí o sobě, chce, přijímá, prožívá a 
hodnotí sám sebe, určuje kvalitu a obsah jeho snů. Tyto stavy způsobují, že se během 
doby spánku otvírají dveře do různých dimenzí v zprostředkujícím světě a 
v pseudozprostředkujícím světě. V závislosti od vlastního sebepojímání, 
sebeidentifikace, sebeakceptace atd. jsou dveře otevřeny buď na pozitivní, nebo 
negativní stranu těchto dimenzí, nebo někdy na obě, buď souběžně, nebo postupně. 
Cítí-li se někdo kupříkladu vinen, zahanben, kajícně, atd. ohledně něčeho, co učinil 
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nebo si myslí, že učinil, dveře se otvírají široce na negativní stranu té dimenze a je jí 
negativně ovlivňován - strachem a těžkými nočními sny vztahujícími se k nevědomým 
potřebám a tužbám být potrestán. 

Co musíš ohledně tohoto aspektu probírané úrovně a všech ostatních následujících 
úrovní a jejich aspektů pochopit, je to, že každá sentientní entita včetně všech lidí a 
nižších tvorů zóny vymístění přebývá v několika multidimenzionálních světech, které 
vykonávají svůj vliv na jejich životy. Pro lidské tvory, nižší tvory a podobné entity 
v zóně vymístění je toto přebývání, sdělování a vzájemné působení vždy nevědomé. 
Avšak určitými postoji, chováním, vztahy a podobnými faktory uvědomění si tohoto 
přebývání může proniknout během jejich spánku. V tomto případě rezidenti těchto 
světů ovlivňují obsah a dynamiku jedincových snů. A opět, protože hovoří svou vlastní 
řečí, řečí zvláštních metafor, obrazů a symbolů, sny jsou jimi naplněny podléhajíce 
potřebě je vykládat či je přeložit do lidské vědomé každodenní řeči. Takže pokud se 
někdo cítí kupříkladu vinen atd., tímto negativním pocitem spouští komunikaci a 
interakci s entitami, které napájejí tento druh pocitů a ty se k němu připojí způsobíce, 
že sní v symbolech, které způsobují strach, obavy a podobné nepříznivé emoce 
rezultující v možnou noční můru; a někdy v zástavu srdce - dle přání být potrestán. 
Avšak opak je též pravdou; pozitivní, šťastné, veselé, laskavé, mírumilovné a 
altruistické emoce a pocity způsobí otevření dveří na pozitivní stranu těch dimenzí 
umožňujíce pozitivním rezidentům těchto světů, aby prošli způsobujíce, že jedinec má 
sny, které jsou příjemné, rozkošné, naplňující, osvěžující a uzdravující, z nichž se mu 
nechce vyjít. 

Třetí aspekt této úrovně se vztahuje k jedinečnosti vlastní osobnosti a duše čili 
duševnosti. Existují specifické aspekty tohoto uvědomění, které umísťují každého 
jedince do jedinečné pozice relativní ke komukoli a čemukoli jinému. Jak, Petře, víš, 
každý jedinec zaujímá svůj vlastní jedinečný, osobní a individuální prostor, čas, 
rozpoložení anebo stav. Zároveň má každý jedinec svou vlastní specifickou funkci a 
pověření ve struktuře prostoročasu a v kontinuu stavového rozpoložení. Kvůli tomuto 
uspořádání je každý jedinec za účelem ilustrace a projevu specifičnosti vlastní pozice, 
stavu, místa, rozpoložení, pověření a funkce ku prospěchu či škodě všech spojen velmi 
zvláštním a neobvyklým způsobem se všemi ostatními. Vzhledem k tomuto důležitému 
činiteli probíhá neustále, po 24 hodin denně, vzájemné působení se všemi z nich, které 
jednou či někdy jindy produkuje velmi zvláštní a jedinečné nastavení, v němž je tento 
jedinec s to uvolnit ze sebe vše specifické pro něj a pro jeho konání. V procesu 
takového uvolnění se v závislosti na kvalitě a obsahu uvolňované informace a 
procesem tohoto uvolnění otvírají dveře pro snové uvědomování si takové 
komunikace a vlivu entit, které se v daném okamžiku účastní příjmu odpovídající 
informace. Kvalita a obsah tohoto uvolnění a stupeň důležitosti informace, která je 
uvolňována, určují, kdo projde a jaký snový symbolismus se bude projevovat ve snech 
dotyčného jedince. 

Třetí úroveň významu snění - duchovní - je ta nejdůležitější, nejkritičtější a 
nejpříznačnější. Je to ta úroveň, která se označuje za nejtajemnější a nejmystičtější. To 
se vztahuje k faktu, že každý jedinec je multidimenzioální bytostí. Toto tvrzení je 
důsledkem reálné zásady vyjadřující, že každý funguje na mnoha úrovních reality a 
pseudoreality. 
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Začněme připomínkou následujících faktů. Jak si, Petře, pamatuješ, všem vám bylo 
mnohokrát uvedeno, že jste zapojeni do konání a fungování v mnoha světech, aniž si ve 
většině případů vědomě uvědomujete, že je tomu tak. Rozličnými úrovněmi a aspekty 
své mysli a své pseudomysli jste spojeni s rozličnými okruhy stvoření a 
pseudostvoření. Během vaší interakce v těchto světech je vaše vědomá mysl 
zaneprázdněna nějakými zevními činiteli odehrávajícími se buď ve vašich zevních 
světech, nebo, kdykoli se vyžaduje intenzivnější zapojení, během vašeho spánku. V této 
fázi zapojení ve vašem spánku určité aspekty této interakce a činnosti proniknou do 
vašeho spánku ve formě snů. Také ale, protože jste v lidské kůži, abyste se neodchýlili 
od této činnosti a do tohoto procesu se nevměšovalo anebo aby negativní stav 
nepoznal a neuvědomoval si, že jste zapojeni do nějaké důležité práce buď v jeho říši, 
nebo v říši pozitivního stavu, jsou vyvolány snové stavy s ději, které jsou banální, 
nudné a nemající žádný určitý význam. To vám pomáhá vyhnout se jakékoli 
kontaminaci či nežádoucímu ovlivňování od kohokoli, kdo není součástí tohoto 
procesu. Zároveň však vzájemné působení s bytostmi v jiných dimenzích na rozličných 
úrovních a pseudoúrovních ovlivňuje obsah a povahu vašich snů. Takže v tomto 
jednotlivém smyslu sny velmi často fungují jako důležitá vnadidla. 

V tomto aspektu snění negativní stav při své znalosti toho, že jste nějak zapojeni, ale 
neznaje jak, kde a jakým způsobem, aby vám zabránil, v čemkoli jste zapojeni, vyvolává 
takzvané propagandistické sny. Tyto jsou hrůzu vzbuzující taktikou negativního stavu, 
aby vám způsobil úzkost, strach, záchvaty, duchovní noční můry a ve vaší mysli vyvolal 
zbytečné obavy. Negativní stav velmi dobře ví, že pokud budete zaneprázdněni 
čímkoli, co v tomto ohledu vyvolá, nebudete s to plně a úplně fungovat v čemkoli, co na 
jakékoli úrovni jsoucna a bytí i pseudojsoucna a pseudobytí děláte. 

Druhý aspekt této úrovně se vztahuje k činiteli nečasové a neprostorové povahy 
nefyzických světů. V těchto světech fungujete mimo časoprostorových parametrů. 
V těchto světech minulost, přítomnost a budoucnost nastává simultánně a synchronně. 
Fungování v takovém módu neprostorového a nečasového kontinua je pro lidský 
mozek a lidskou vědomou mysl nepředstavitelné. Jak víš, fungují v lineárním módu, 
který plyne jako rovně namířený šíp z minulosti do přítomnosti a k budoucnosti. Aby 
se vaše mysl nedostala do zmatečného a smrtelného šoku, jsou během vašeho spánku 
vyvolávány orientační body v časoprostorově vázaných obrazech, vizích a snech. Takže 
v tomto ohledu mít sny je věcí přežití vašeho fyzického těla. To, že lidské tělo nemůže 
přežít bez toho, aby mělo sny (tzv. REM spánek), je velmi dobře známý faktor i vašim 
badatelům v oblasti snů. Avšak ti nemají ani ponětí, proč bez nich nemůže přežít. 

Existuje však jiný aspekt této situace. Někteří citliví jedinci, kteří jsou v zásadě imunní 
vzhledem k rozvinutí takových smrtelných šoků, smí tuto nečasovou a neprostorovou 
kondici využít za účelem rozvinutí určitých snů a vizí, které mohou na sebe vzít formu 
předtuchy a pocitu něčeho důležitého, co se odehraje v blízké nebo i vzdálené 
budoucnosti. Toto jsou takzvané prorocké sny, které jsou výsledkem vlastní schopnosti 
jedince napojit se na energie událostí, které mají nastat, založené na jejich účasti 
v nečasovém a neprostorovém kontinuu. Někteří citliví jedinci jsou ovšem s to se 
napojit na takové energie i v bdělém stavu, když posunou svou pozornost do stavu 
niternosti. Toto je Mnou dovoleno, aby se událo za účelem přípravy těchto jedinců na 
to, co přijde, a zmírnění šoku z přicházejících událostí. Toto má zase ochrannou 
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hodnotu. Během tohoto typu snění také nastávají takzvané živé a jasnozřivé sny. 
Během tohoto stavu je též velmi málo citlivých jedinců s to s pomocí negativního stavu 
činit předpovědi a předvídat některé ohraničené aspekty budoucnosti. Nazýváme je 
okultisty. 

Třetí aspekt této úrovně je nejdůležitější. Vztahuje se přímo ke Mně a k Mému vztahu 
s každým v jsoucnu a bytí i pseudojsoucnu a pseudobytí. Jak víš, vy všichni jste 
relativní. Vaše relativnost vyžaduje neustálé udržování, podporování a vtékání Mých 
osobních životních energií do vás. Život všech relativních bytostí, ať čijících, nebo ne, 
ať pozitivních, nebo dočasně negativních, je udržován činitelem, že jsou tak či onak 
napojeny na Mne bez ohledu na to, zda si to uvědomují, či nikoli. Působit z Absolutní 
Kondice do relativní vyžaduje zvláštní přístup. Do každého jedince se tato energie 
titruje v souladu s jeho jedinečnými potřebami. Během této titrace nastává v interakci 
mezi Mnou a vámi velmi důležitý proces. V tomto procesu Absolutno vstupuje do 
relativního. Činitelem tohoto vstupování je relativní neustále obživováno do svého 
vlastního života. Zde je pro vás neobvyklé tajemství. V každém bodě vašeho jsoucna a 
bytí jste - vzhledem ke své relativitě a protože nemůžete ze sebe a od sebe samých a 
sebou samými produkovat svůj vlastní život - neustále mrtví. Má Absolutní Přítomnost 
ve vaší relativnosti vám umožňuje ve zlomku vteřiny se náhle stát opět živými. Toto 
pojetí je pro vás velmi obtížné pochopit. Vzhledem k vaší relativní kondici každým 
zlomkem vteřiny umíráte. A přesto v tentýž okamžik, kdy umíráte, jste oživováni Mou 
přítomností jako Jediným životem ze Sebe Sama, od Sebe Sama a Sebou Sama. Protože 
se tento děj odehrává v neprostorové a nečasové říši, neuvědomujete si v každém 
okamžiku své neustálé umírání či bytí mrtvými a zároveň své vzkříšení. 

Takže jak se toto tajemství vztahuje ke stavu vašeho spaní a snění? Váš spánek vlastně 
odráží stav vašeho umírání. Vaše denní nespánkové aktivity odrážejí stav vašeho 
neustálého oživování Mnou. Nezapomínejte, že toto se děje v neprostorovém a 
nečasovém rozpoložení. Když je to však promítnuto do vašeho zevního života, podléhá 
to zákonům vašeho času a prostoru, nastává to tedy postupně, a ne v tomtéž čase, jak je 
tomu v Mém Absolutním Stavu. Vzhledem k Mé nepřerušované činnosti v tomto ohledu 
vzbuzuji během fáze vaší smrti reprezentované vašim spánkem za účelem zábrany 
tomu, abyste hrůzně pociťovali své nebytí naživu, různé typy snů, které vám dávají 
pocit, že život ve vás pokračuje. Zároveň tímto vyvoláváním snů jsou představitelé 
negativního stavu odstrašováni od pociťování vaší smrti myslíce, že jste naživu, takže 
nejsou s to vyvodit z vašeho rozpoložení a z Mé práce s vámi cokoli, co by mohli využít 
pro své protivné účely. 

Je tu ale jiný důležitý bod k tomuto aspektu. Během vašeho spaní čili doby smrti je 
neustále vyvoláván zvláštní typ snu, který po procitnutí zapomenete, který je ale 
nejdůležitějším faktorem v Mém konání s vámi. Tyto a podobné sny se vztahují 
k Mému dílu spasení a odstranění negativního stavu. Během této doby jsou použity 
určité, pro vás velmi neobvyklé symboly, obrazy a vyobrazení, která jsou komukoli 
kdekoli jak v pozitivním, tak i v negativním stavu neustále připomínkou dohody 
učiněné mezi Mnou a všemi účastníky tohoto časového cyklu ohledně jeho výsledku. 
Takové neustálé připomínání je absolutně nutnou podmínkou kvůli prostému důvodu, 
že tito účastníci - vy všichni - by mohli zapomenout, že tomu tak bylo, a mohli by 
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podlehnout negativnímu stavu čili věčné smrti. Tyto typy snů jsou obzvláště životně 
závažné pro lidské tvory na vaší planetě a pro každého v zóně vymístění. 

Jednou se obsah a význam těchto snů dostane do jejich vědomé pozornosti a 
zakládajíce na něm budou s to vyvolat podmínky této vitální dohody a zanechat svého 
života negativity a následně konvertovat do pozitivního stavu. Zde jde opět o relativitu 
jejich rozpoložení. Pokud by v tomto ohledu neměli neustálý přísun z Absolutna, nebyli 
by s to zachovat nic o této dohodě nebo o čemkoli jiném takovém. Důvodem, proč je 
taková důležitá práce konána prostřednictvím snění, spočívá ve faktu, že pokud by 
věděli, že je tomu tak, udělali by vše, co je v jejich moci, aby anulovali dopad a vliv 
těchto snů. V tomto případě by navěky zahynuli. 

Peter: A co nyní? Přečtou si tento rozhovor, jakmile si ho přečte Glorie a jakmile ho 
pošlu Danovi a Dan a Olga si ho přečtou. 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, byli jste v prvním rozhovoru Mnou informováni, že se 
doposud odehrály ohromné změny. Nemáte žádnou vědomou ideu, co všechny tyto 
změny znamenají - během tohoto velkolepého posunu. Postačí říct, že ve všech peklech 
i jinde byla ustanovena velmi důležitá situace a vykonána velmi důležitá práce, byl 
nastaven velmi určující milník a zbudována nová základna. Zařídilo se tím to, že nikdo 
v negativním stavu či jinde, ani pseudotvůrci, ani jejich poskoci, ani renegáti, ani nikdo 
jiný nejsou s to již učinit cokoli o tom, co bylo zde v tomto či jakémkoli jiném ohledu 
zjeveno. Nezapomínej na to. Tato informace je tedy velmi bezpečná a nemůže být 
vůbec zneužita. 

Peter: Děkuji mnohokrát za tyto informace. Nechci již dnes klást více otázek, protože 
si myslím, že toho máme nyní dost. Mám pravdu? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, máš pravdu. Avšak v závěru tohoto rozhovoru Mi dovol 
připomenout ti opět, že tu jsou jiné důležité aspekty záležitosti probírané zde dnes, 
jsou ale Absolutní Povahy, nebo nelze v tomto časovém okamžiku jejich povahu 
pochopit omezenou lidskou myslí. Avšak co bylo zde o tom zjeveno, je zcela dostatečné 
a doufám, že Dan bude taktéž spokojený s Mou odpovědí na jeho otázku. Takže pěkný 
zbytek dne a připrav se na návštěvu Marka a Michala ze Slovenska, kteří přijedou 
pozdě večer. 

Peter: Děkuji opět mnohokrát.  



 

-31- 
 

Dialog 5 

Pátý dialog 

 

28. prosince 1998 

 

Peter: Dnes ráno mi přišlo na mysl několik otázek. Především, jak víš, Marko Mihálik a 
Michal Miko přijeli ze Slovenska a přivezli mi krásný, v tvrdé vazbě svázaný výtisk 
překladu Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Přál bych si, abychom mohli vydat 
takové krásné vydání anglické verze. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, a Já osobně vyjadřuji díky, vděčnost a ocenění jim a 
všem, kteří se zapojili do toho, aby toto vydání bylo možné, a za jejich vynikající a 
znamenitou práci. Věř Mi, Petře, že není náhodou, že ti byl předán výtisk Mé knihy ve 
slovenské verzi v této kritické době. Znamená to další důležitý milník v procesu 
projevování se současného posunu. 

Peter: Před položením otázek bych Tě rád požádal, aby ses trochu více zmínil o 
záležitostech snů. Dan a já máme zájem vědět, jestli je tu něco zvláštního o snění a 
snech ve vztahu k agentům pozitivního stavu, a obzvláště k těm, kdo jsou nedílně 
spojeni s Tvým Novým zjevením. 

Pán Ježíš Kristus: Celkem vzato se to, co bylo v tomto ohledu zjeveno ve Čtvrtém 
dialogu, plně vztahuje i na vás všechny. Avšak jsou tu některé subtilnosti a detaily. 
Někteří z vás jsou kupříkladu zapojeni do velmi důležité práce v rozličných oblastech 
pekel. Povaha této práce nemůže být v této době zjevena z bezpečnostních důvodů. 
Protože toto zapojení je v podstatě neustálé, vaše snění bude tímto faktorem 
významně ovlivňováno. V tomto případě budou vaše sny povětšinou nepříjemné. 
Konec konců, co je příjemného na činnosti uprostřed negativního stavu? To však 
neznamená, že nemáte taktéž příležitostně sny příjemné. Prostě si je však 
nepamatujete, protože jejich zapamatování si by vás mohlo nejen odradit a odradilo by 
od vaší práce, ale taktéž by vám v ní mohlo bránit a bránilo by. Pak byste chtěli mít tyto 
sny neustále. V takovém případě, protože během těchto snů komunikujete se Mnou 
nebo se členy své pravé duchovní rodiny a s domácí základnou, byste nemohli plnit své 
povinnosti a pověření v peklech či v jakékoli oblasti zóny vymístění, do které jste byli 
přiděleni. Dveře nemohou být otevřeny zároveň jak do pozitivního, tak i do 
negativního stavu. 

V Danově případě je situace poněkud komplikovanější vzhledem k jeho zdravotní 
kondici, kvůli níž bere psychotropní léky. Jak ze své profesní praxe víš, Petře, takové 
medikamenty mají sklon pozměnit činnost mozkových buněk a přenos chemických 
látek. Vzhledem k tomuto pozměňování je citlivější k otevření dveří do negativního 
stavu v případě svého snění. Takto působí některé léky. Jeho kondice byla za tímtéž 
účelem zvolena, aby měl snadnější přístup do těch oblastí pekel, kde vykonává práci 
pro Mne. Vzhledem k tomu nepotřebuje pokaždé podstupovat složitý proces 
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vstupování do těchto světů. Takže ať ho nikdo příkře neodsuzuje za braní těchto léků, 
slouží to důležitému účelu. 

Peter: Děkuji mnohokrát za toto vysvětlení. Má dnešní otázka se vztahuje více 
k politickým záležitostem a k situaci pseudotvůrců, jejich poskoků a renegátů. Jak 
komentuješ současnou politickou a ekonomickou situaci na této planetě? Je vhodné, 
abych kladl takové otázky? 

Pán Ježíš Kristus: Ovšem, Petře. Od nynějška věz, že v jsoucnu a bytí neexistuje nic, co 
nemá duchovní spoluvýznam. Cokoli prožíváte na vaší planetě ve formě politických, 
ekonomických či jiných vřav, vždy vyvěrá z duchovní oblasti a má duchovní kořeny a 
souvztažnost. Předtím, než přejdeme k některým rozpracováním této záležitosti, Mi 
dovol, abych na chvíli odskočil k něčemu jinému. Pociťuji ve tvé mysli neustálé 
pochybnosti, zda je vhodné zaznamenat tyto rozhovory a šířit je v psané formě. Mám 
pravdu? 

Peter: Ano, máš. Skutečně se tím zabývám kvůli tak autoritativním výrokům ohledně 
tohoto v Doplněních v Korolariích.... 

Pán Ježíš Kristus: Abych ulehčil tvé mysli, dovol Mi, abych učinil některá srovnání 
mezi tím, co bylo o tomto řečeno v knize Mého Nového zjevení na samém konci 
kapitoly třicáté, a tím, co vám bylo uvedeno v Korolariích.... Jak si z této kapitoly 
pamatuješ, velmi jasně zde bylo zdůrazněno, že, cituji: „Nové zjevení zůstane otevřené. 
To znamená, že bude-li to a když to bude potřebné, budou k němu přidány dodatečné 
kapitoly po kapitole třicáté, aby se odrážel další vývoj v duchovní realitě Stvoření a 
v průběhu spasení Pánem Ježíšem Kristem a v rozvíjení Jeho/Jejího Velkého plánu.“ A 
v dalším odstavci: „Mnohé ideje Nového zjevení, jak byly zjeveny v této knize, budou 
platit do samého konce tohoto časového cyklu. Některé budou modifikovány nebo 
nahrazeny, jak, když a jestli toho bude zapotřebí.“ (Strana 763). [Pozn. překl.: Strana 
643 českého překladu]. 

Prohlášení této povahy je velmi jasné: Nic v Mém Stvoření či kdekoli jinde není nikdy 
stagnující, regresivní či fixní. Vše je v neustálém pohybu do budoucna a dopředu 
progresivním způsobem. Jelikož všechny sentientní entity a tvorové jsou relativní 
povahy, ve Svém Absolutním Tvořivém Úsilí jim neustále uvolňuji progresivním 
způsobem vždy něco nové, čím mohou pozvednout či obohatit svůj život. Vzhledem 
k tomuto faktoru uvedenému v Mém Novém zjevení bude vždy další Nové zjevení, další 
jeho přídavky, modifikace, změny a doplnění, aby se odrážel nadcházející nový krok 
v duchovním pokročení kohokoli. Pokud jste v lidské kůži žijíce na planetě Nula, bude 
tu vždy potřeba napsaného. V tomto ohledu není k dispozici nic jiného. Mění se jen 
způsob, jakým se vám podává, ne jeho forma. Na vaší planetě neexistuje žádný jiný 
způsob pro sdělení těchto nejdůležitějších záležitostí než tento. Takže výše citované 
sdělení bude vždy pravdivé. 

Na druhé straně to, co se vám uvádí v Korolariích..., nemá toto zvláštní spoluoznačení. 
Aby se znovu zopakovalo, rada tobě a všem čtenářům tehdy poskytovaná odrážela 
potřebu, která tehdy existovala pro tuto jednotlivou situaci - pro zde a nyní. Byla tudíž 
pravdivá jen pro tuto jednotlivou dobu a rozpoložení, které existovaly ve způsobu 
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posunů, které nastávaly na každé jejich křižovatce. Takže o tom nepochybuj, protože to 
jen potěší síly negativního stavu. Ty by mohly využít tvé pochybnosti jako bránu 
k tomu, aby tě nepříznivě ovlivňovaly. My ale nechceme, aby se to dělo. 

Peter: Díky za tuto připomínku. Všemožně se v tomto ohledu vynasnažím. 

Pán Ježíš Kristus: Vraťme se ale k tvé otázce. V této chvíli by bylo dobré zopakovat si 
některé informace o návratu pseudotvůrců a o tom, co se stalo poté. Jak, Petře, víš, tato 
informace ti byla dána slovně, ale nebyla nikdy zaznamenána psanou formou. Je včasné 
a vhodné tak učinit nyní. 

Když se pseudotvůrci vrátili a spatřili situaci na planetě Nula a to, jak se na ní lidstvo 
rozvinulo, byli tím znechuceni. Jejich prvním impulsem tedy bylo zničit na jejím 
povrchu vše a každého a začít vše znovu s jejich genetickými pokusy. S lidstvem se to 
evidentně neukazovalo tak, jak to očekávali. A co očekávali? Jejich očekávání v tomto 
ohledu obsahovala naprostý důkaz, že život může existovat stejným způsobem jako 
v pozitivním stavu bez působení jakýchkoli duchovních principů či Boha, čili 
s falešnými duchovními principy a bohy. Takovým se ovšem neukázal, takže se 
rozhodli ho sprovodit ze světa. Avšak jak pozorovali život rozličných lidských tvorů a 
jim odpovídajících společností a zemí, povšimli si, jak, Petře, víš, že se někteří agenti 
pozitivního stavu neukázali být takovými jako všichni ostatní. Kvůli tomuto 
pozorování odložili své rozhodnutí zničit planetu Nula. Potřebovali studovat agenty 
pozitivního stavu, aby určili, co je v nich, co je dělá tak odlišnými od ostatku. 

Musíš si však uvědomit, že ne všichni pseudotvůrci souhlasili s tímto plánem. Kvůli 
tomu mezi nimi nastalo trojité rozštěpení. Jedna skupina - na základě svého 
pozorování a poznání faktu, že život bez opravdové duchovnosti a Pána Ježíše Krista 
není s to se stát jinačím než tím, jakým se lidský život stal - dospěla ke správnému 
závěru konvertovat do pozitivního stavu nebo podporovat takovou konverzi. Jiná 
skupina inklinovala k tomu, aby se vše, co na této planetě je, nechalo tak, jak to je, a 
pokračovalo se v jeho pozorování, aby se vidělo, jak to bude na konci vypadat. Třetí 
skupina, nejagresivnější, nejnegativnější a nejradikálnější, chtěla přikročit k destrukci, 
protože předpokládali, že na základě genetického uspořádání těchto agentů mají nyní 
dosti materiálu k započetí zcela znovu s novým plemenem tvorů, jimiž by mohli 
prokázat, že život smí a může být stejně takový jako v pozitivním stavu bez Pána Ježíše 
Krista a Jeho/Jejích duchovních principů nebo, což je nejdůležitější, s falešnými bohy - 
jimi a jejich vlastními pseudoduchovními principy. 

Nakonec se první a druhá skupina zformovaly do určité aliance a navrhly třetí skupině 
následující scénář: počkat a nepřistoupit k destrukci. Za prvé na základě nového 
materiálu, který učinili dostupným tito podivní agenti pozitivního stavu, zfabrikujte 
svá nová stvoření a uveďte je do života planety Nula a sledujte, jak to s nimi bude 
vypadat. Pokud to s nimi bude tak, jak to očekáváte, připojíme se k vám a uděláme vše 
potřebné v tomto ohledu. V tomto případě bude dána odpověď na vaši původní otázku 
a takzvaná nulová hypotéza nebude odmítnuta, jak se očekává. Na druhé straně, pokud 
ve své snaze selžete, pak my všichni včetně vás odmítneme tuto hypotézu, jak se 
čekalo, a všichni zkonvertujeme do pozitivního stavu. 
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Takže se stvrdila dohoda. První skupina si přitom ovšem velmi uvědomovala fakt, že 
bez ohledu, nakolik a jak často se snaží někoho zfabrikovat na jiných než duchovních 
principech vyvěrajících přímo z Pána Ježíše Krista, takový tvor nemůže vypadat jinak 
než tak, jaký je lidský život vůbec. V tomto případě by však situace byla daleko horší 
než u jakéhokoli lidského tvora nebo tvora pekel, protože by ve svém genetickém 
uzpůsobení obsahoval něco, co doposud nikdy předtím neexistovalo. Protože dohoda, 
kterou učinili, zavazuje i pseudotvůrce, poté, co bude experiment v tomto ohledu 
završen, všichni pseudotvůrci zkonvertují do pozitivního stavu. A to bude konec 
negativního stavu. 

Naneštěstí pro ně se jejich situace komplikuje faktorem renegátů. Jak si pamatuješ 
z Mé informace, kterou jsem ti dal nějaký čas předtím, po propuštění pseudotvůrců do 
pekel bylo prvním činem, který podnikli, převzetí vlády a panování nad veškerými 
pekly a celou zónou vymístění. Protože principy, jimiž se řídí všechna pekla a negativní 
stav obecně, jsou moc, zastrašování a násilí a protože nikdo zde se nechce nikdy vzdát 
své moci a mocenské pozice, předcházející vládci pekel se vzepřeli pseudotvůrcům a 
oddělili se od nich formujíce své vlastní frakce, jejíchž účelem je převzít zpět moc, 
kterou dříve měli. Toto rozštěpení vytvořilo ohromný problém pro ně všechny. 
Vytvořily se mnohé rozličné frakce poskoků, kteří se stali následovníky buď dotyčných 
skupin pseudotvůrců, či rozličných skupin renegátů. Ti všichni bojují navzájem o 
panství a vládu. 

Renegáti se snaží napodobovat pseudotvůrce v tom, že usilují zfabrikovat své vlastní 
tvory a osídlit jimi planetu Nula, aby prokázali, že jsou s to učinit stejné věci jako 
pseudotvůrci, dokonce i lepší. Pro tvou informaci, Petře, fungují z 80% znalostí, 
schopností a moci pseudotvůrců. 

V procesu válek, které vedou mezi sebou, se v jednom časovém okamžiku pseudotvůrci 
rozhodli vydat určité oblasti planety Nula renegátům. Účelem tohoto kroku bylo dát 
renegátům určité lekce a přimět je k tomu, aby připustili, že nejsou s to provést nic, co 
by mělo význam a co by jim přineslo úspěch v jejich snaze dosáhnout konečného 
vítězství negativního stavu. Právě naopak: čím více se snaží, tím menší úspěch mají. 
Samým prvním znakem převzetí vlády renegáty byl asijský ekonomický kolaps 
následovaný zničujícím ruským ekonomickým zhroucením a jihoamerickým 
ekonomickým zmatkem. Ve Spojených státech se projevilo impeachmentem 
prezidenta Williama Clintona založeným na jeho takzvaných sexuálních výstřelcích, při 
snaze ho odstranit z úřadu, a bombardováním vzpurného Iráku. 

Renegáti založili své centrum v Moskvě, v Rusku s následovníky v Asii, u arabských 
národů, obzvláště v Iráku, Afghánistánu, Číně, Severní Koreji, Kubě a v určitém rozsahu 
ve Francii a Jižní Americe, jakož i v Srbsku. Ve Spojených státech jsou renegáti 
reprezentováni svatouškovskými konzervativními republikány, některými 
konzervativními demokraty a zástupy náboženských seskupení, která ukládají svým 
následovníkům ta nejrestriktivnější a nejrigidnější pravidla, ovládajíce je strachem 
z věčného pekelného a doslovného ohně. 
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Takže jak vidíš, renegáti jsou s to vládnout jimi obsazeným a ovlivňovaným oblastem 
jedině dle principu chaosu. To je důvodem, proč v okamžiku, kdy převzali tyto oblasti, 
se v nich vše doslova rozpadne téměř přes noc. 

Z výše řečeného můžeš jasně vidět, že v obecnosti se vše v negativním stavu rozpadá. 
To je znakem jeho úpadku a odumírání. 

Peter: Co však s kompletním vítězstvím negativního stavu na této planetě před tím, 
než bude zcela odstraněn - jak se několikrát uvádí v Tvém Novém zjevení a jeho 
Doplněních? 

Pán Ježíš Kristus: Jak, Petře, víš, zraněná šelma předtím, než podlehne svým 
zraněním, je s to vydat poslední ohromné úsilí, sílu a zuřivost, což jí umožňuje 
způsobovat mnohou škodu a zabít mnoho těch, kteří ji napadají. To je rozpoložení, do 
něhož negativní stav v současnosti vstupuje. Vzhledem k tomu lze tuto fázi jeho života 
považovat za nejvíce nebezpečnou, zničující a účinnou v pseudovítězství na vaší 
planetě a po celé zóně vymístění. Tato situace je spojena s posunem, jehož průběh 
právě prožíváte. Kondenzační úsilí negativního stavu je u konce. V okamžiku, kdy se 
završí, mohou se a smí se stát některé věci, které se vztahují k záležitosti, 
zdůrazňované mnohokrát předtím, záležitosti mnohých odlišných scénářů, jak se to 
vše odehraje. To bude záviset od voleb, které učiní všichni během tohoto 
nejzávažnějšího a nejvýznamnějšího období v dějinách aktivace a panství negativního 
stavu a planety Nula. 

Peter: Takže jaká je u nich situace právě teď? 

Pán Ježíš Kristus: Jak, Petře, víš, pseudotvůrci nyní po nějaký čas experimentují se 
dvěma záležitostmi: Jednou je fabrikace nových tvorů srovnatelných s agenty 
pozitivního stavu, ale s větší mocí, schopnostmi a produktivitou; druhou je fabrikace 
lidského těla, které nebude tak ohromně omezené v rozsahu svého fungování, 
duševních a intelektuálních schopností, fyzické výdrže a moci ovládat mysl, jak je tomu 
u typického lidského těla. Chtějí si zachovat veškerou moc, schopnosti, vědeckou 
nadřazenost a ovládání mysli, které mají bez tohoto těla. V prvním případě téměř 
uspěli. Jejich úsilí je v tomto ohledu mařeno takzvanými civilními válkami, smíme-li to 
tak nazývat, které zuří mezi nimi a určitými renegáty. V druhém případě nebyli 
doposud s to dosáhnout úspěchu. 

Nechť je však známo tobě, Petře, a všem, kdo budou číst tato slova, že někteří 
pseudotvůrci se rozhodli objevit se jako typičtí lidé s týmiž ohraničeními a omezeními, 
která mají lidští tvorové. Toto objevení se vyvěrá z jejich vědecké zvídavosti poznat a 
prožít, jaké je to být typickým lidským tvorem. Avšak i s těmito fyzickými a 
psychickými omezeními, tak typickými pro vlastní lidské tvory, stále daleko překračují 
cokoli, co vlastní lidští tvorové mohou a smí dosáhnout. Tyto typy pseudotvůrců 
postupně a skrytě převezmou závažné a důležité mocenské a vládnoucí pozice ve světě 
politickém, ekonomickém, vědeckém a v ostatních důležitých a závažných světech, 
připravujíce cestu porážce renegátů a pro návrat zbytku pseudotvůrců. Jak víš, 
ohromná většina stále čeká na zfabrikování zvláštního typu lidského těla; těla, které by 
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vypadalo, pociťovalo by se a projevovalo jako typicky lidské tělo, ale zachovávalo by 
vše a cokoli, co pseudotvůrci nyní mají. 

Peter: Smím Tě požádat o další komentář ohledně situace této země a duchovních 
důsledků toho, co se zde děje? 

Pán Ježíš Kristus: Jak se dříve uvedlo, zápas o moc a panství, který probíhá mezi 
pseudotvůrci renegáty, se projevuje ve dvou hlavních oblastech: první se vztahuje ke 
konfliktu s Irákem. Irák je nanejvýš negativním, zlým a nelítostným reprezentantem 
renegátů a jim odpovídajících pekel. Z toho důvodu, pokud by bez kontroly pokračoval, 
vyprodukoval by zbraně hromadného ničení a mohl by je bez sebemenšího zaváhání 
velmi účinně použít proti této zemi a Izraeli, jakož i proti některým jiným, kteří jsou 
pod vládou pseudotvůrců. Musíš, Petře, pochopit, že vítězství v ovládnutí této země 
pro renegáty představuje plnou porážku pseudotvůrců. Konec konců tato země je tou, 
která má veškerou moc, panství a vládu nad značnou většinou této planety. proto si 
pseudotvůrci zvolili tuto zemi jako svou hlavní pevnost. 

Druhá oblast se vztahuje k procesu obvinění prezidenta Clintona. Renegáti uspěli při 
vniknutí do myslí konzervativních republikánů a skrze ně se snaží zbavit Clintona 
doufajíce, že se jeho odstraněním tato země rozpadne a výsledkem toho bude oslabení 
vlivu a pozice pseudotvůrců, což jim poskytne šanci ovládnout to také zde. 

Vzhledem k této situaci čelí tato země velmi závažnému a důležitému rozhodnutí a 
volbě. Souvztažně a symbolicky řečeno, pokud republikáni uspějí v odstranění Clintona 
z úřadu, bude to znamenat, že volba je pro renegáty. Důsledky této volby by mohly být 
velmi nepříjemné. Naštěstí většina normálních lidí netouží, aby se to stalo. Jsou ochotni 
odpustit a prokázat milosrdenství Clintonovi za jeho sexuální výstřelky a nechat ho 
dosloužit volební období. To je dobré znamení, neboť není nic důležitějšího pro tuto 
zemi, jakož i pro jakoukoli jinou a pro každou sentientní entitu, než ochota odpouštět a 
prokazovat milosrdenství. 

Peter: Když hovoříme o milosrdenství a odpuštění, smím Tě požádat, abys pojednal o 
těchto dvou nejdůležitějších pojmech? 

Pán Ježíš Kristus: Velmi rád, Petře. Podívej se pečlivě na to, co se zde událo. Clinton se 
údajně sexuálně zapletl s mladou stážistkou a snad s jinými. Jaké že to je hříšné 
zapletení se? Hříšnost tohoto jednání by se dostala do popředí, pokud by bylo násilně 
či jinak vnuceno a vyžadováno, nedávaje v této věci druhé straně žádnou možnost 
volby. Tak tomu nebylo u Clintona, protože bylo plně se souhlasem obou. Fakticky 
jedním ze záměrů této mladé dívky stát se stážistkou v Bílém domě bylo, aby měla 
tento zážitek a zápletku se samým prezidentem spojených států amerických. To bylo 
jejím cílem a ambicí. Je ovšem otázkou, zda prezident Clinton s ní měl skutečný 
sexuální styk, protože došlo jen k orálnímu sexu. Z hlediska duchovního nelze toto 
považovat za opravdový sexuální styk, neboť aby vyvolal pravý duchovní význam a 
životní duchovní souvztažnost tohoto aktu a toho, co zahrnuje, požaduje se proniknutí 
penisu do ženské vagíny. Obžaloba prezidenta Clintona spočívá ve faktu, že lhal pod 
přísahou o svém poměru s mladou stážistkou, a tedy křivě přísahal, překážel 
spravedlnosti a zneužil svou moc. Pokud se vezme v úvahu i duchovní aspekt tohoto 
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případu, pak prezident Clinton nemohl lhát vzhledem k faktoru, jakým se sexuální styk 
definuje v duchovním smyslu - který je tím, co v tomto případě platí, a tudíž tu nebylo 
žádné maření spravedlnosti či křivá přísaha nebo zneužití moci. 

Pro lidské tvory je přirozené lhát o svých sexuálních zápletkách, kdykoli se dostanou 
veřejnosti na světlo. Důvod tohoto vyvěrá z faktu, že každý oboustranně souhlasný 
sexuální vztah je záležitostí nanejvýš soukromou a intimní. Je mezi dvěma svolně 
zapojenými jedinci a Mnou. To odráží nejsvatější pojetí vzájemného působení dvou 
bytostí za účelem poznání jednoho druhým, sebe samého a nakonec Mne; a je tomu tak 
bez ohledu na to, zda si tento závažný fakt vědomě uvědomují, či nikoli. Na duchovní 
úrovni, která platí, si to uvědomují a tato znalost je následně využita pro jejich vlastní 
povznesení a obohacení. Vzhledem k povaze intimnosti a soukromosti sexuálního 
vztahu tento nemá být nikdy zveřejňován. O něj se nemá nikdo starat. V okamžiku, kdy 
se stane veřejně známým, je prvním přirozeným impulsem zapřít, že se taková věc 
udála. Může být vzhledem k tomu někdo souzen? 

Pohleď však na sexualitu z hlediska tohoto pojímání, Petře: Jaká slova jsou užita 
například ve Svaté bibli na popis sexuálního styku? Pamatuješ si, Petře? 

Peter: Absolutně. Zajistí si dobře vzpomínám. 

Pán Ježíš Kristus: Jak moc dobře víš, jsou užita slova, cituji: „...poznal ji a ona počala“. 
Není náhodou, že při popisu sexuálního styku jsou užita slova „poznává ji a následně 
po této známosti ona počíná“. Jaký je lepší způsob někoho poznat než skrze sexuální 
styk? Musíš chápat tento výrok následovně: V procesu sexuálního styku on nabývá 
znalosti jejího femininního principu z pozice jeho maskulinního principu; a z pozice 
jeho femininního principu nabývá znalost jejího maskulinního principu. Na druhé 
straně ona nabývá znalosti jeho maskulinního principu z pozice jejího femininního 
principu a z pozice jejího maskulinního principu nabývá znalosti jeho femininního 
principu. V takové výměně se rodí nová idea, která je využita za velmi důležitým, 
produktivním a reprodukčním účelem. Ovšem v závislosti na tom, kdo tito dva jedinci 
v tomto ohledu jsou, může být výsledek této výměny buď pozitivní, nebo negativní. 
Avšak v každém případě se rodí něco nového. 

Takže v Clintonově případě se jeho poměr neměl nikdy zveřejnit a neměl být nikdy 
souzen za to, co v tomto ohledu udělal, či neudělal. 

Avšak renegáti využili kapitál této situace a poštvali veřejného žalobce a konzervativní 
republikány, aby se z toho stala záležitost, takže by mohli svrhnout panování 
pseudotvůrců v této zemi. Prezident Clinton a mladá stážistka a každý v této situaci 
zapojený vstoupil do ní dle předcházející dohody v konečném smyslu se Mnou, za 
účelem toho, aby se tato zápletka zveřejnila z velmi důležitých důvodů - dát lidem 
v této zemi příležitost učinit velmi rozhodnou volbu, jakou cestou chtějí jít. Volbou 
v tomto ohledu je buď jít spolu s pseudotvůrci, což by vedlo ke spasení a konverzi 
pseudotvůrců do pozitivního stavu; nebo jít s renegáty, což by v tomto případě mělo za 
výsledek prodloužení jejich bídy a strádání předtím, než by negativní stav mohl být 
eliminován. 
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Vraťme se ale zpět k záležitosti milosrdenství a odpuštění. Pokud tato země ve formě 
svých konzervativních republikánů a jiných lidí je podporujících nebude ochotna 
v tomto jednotlivém případě prokázat milosrdenství a odpuštění, budou muset nést 
plné důsledky svého postoje. V tomto ohledu by bylo dobré citovat velmi obsažný verš 
zaznamenaný v Epištole Jakuba, kapitole 2 (v originále zřejmě omylem uvedeno 
kapitole 1 - pozn. překl.), verši 13: 

„Neboť odsouzení bez milosrdenství tomu, kdo neprokázal 
milosrdenství. Milosrdenství vítězí nad soudem.“ 

Rád bych tento verš pozměnil následovně: 

„Neboť odsouzení bez milosrdenství a odpuštění tomu, kdo neprokázal 
milosrdenství a odpuštění, protože milosrdenství a odpuštění nahrazuje, 
překonává a ruší soud.“ 

Proč je tak důležité odpouštět a prokazovat milosrdenství? Protože nikdo není 
absolutní. To znamená, že nikdo nemůže být absolutně dobrý, či absolutně zlý a 
negativní. Absolutní zlo a negativita především neexistují. Kdyby měly existovat, byli 
by tu dva absolutní bohové. Takové pojetí bytí se navzájem vylučuje. Protože z logiky 
tohoto axiomatického faktu existuje pouze Absolutní Dobrota a Pozitivnost - Pán Ježíš 
Kristus. Aby se jeden dostal ven z prokletí své vlastní relativity, potřebuje být ochotný 
k milosrdenství a odpuštění ve vztahu k nedokonalosti, omylnosti, omezením a 
nedostatkům kohokoli jiného. Protože Já jsem absolutně pozitivní Bůh, jsem též 
absolutně milosrdný a odpouštějící Bůh a Mé Milosrdenství a Odpuštění je vždy 
absolutně nepodmíněné. 

Avšak při aplikaci pojetí Mého Absolutního Milosrdenství a Odpuštění jakékoli 
relativní bytosti je tato bytost uvedena do pozice svobody volby a ochoty buď Mé 
Milosrdenství a Odpuštění přijmout, nebo odmítnout. Dle samé povahy a struktury 
každé sentientní bytosti, jež v sobě obnáší Mé atributy v relativní kondici, Mé 
Milosrdenství a Odpuštění se může v nitru jedince zachytit jedině tak, že přijímá ze své 
vlastní svobodné volby takto konat. 

Co se ale děje, jestliže tento jedinec nechce odpustit druhým a prokázat jim 
milosrdenství? V tomto případě tento jedinec vytváří vztahy z pozice negativního 
stavu. Zaujetí pozice takto protivné povahy vylučuje Mou přítomnost v ní. V tomto 
případě Mé Milosrdenství a Odpuštění se nemohou zachytit či vstoupit do toho jedince, 
protože tímto protivným způsobem jedinec zavírá dveře k jejich vstupu. Jak z tohoto 
příkladu vidíš, Mé Milosrdenství a Odpuštění je u každého jedince závislé na jeho 
ochotě a touze dle svobodné volby odpouštět a prokazovat milosrdenství druhým - ale 
též sobě samému. Taková ochota a touha uvádí daného jedince do pozitivního stavu, 
v kterémžto stavu je Má přítomnost obsažena v Absolutním Smyslu. V tomto případě 
se otvírají dveře k srdci a mysli tohoto jedince a Já jsem s to do nich vstoupit a nejenom 
mu částečně přidělit Své Milosrdenství a Odpuštění, ale umožnit mu odpouštět a 
prokazovat milosrdenství druhým a sobě samému. Má přítomnost v tomto rozpoložení 
z pozice Mého Absolutního Stavu vyvolává u tohoto jedince schopnost tak činit. Beze 
Mne by takový akt milosrdenství a odpuštění nebylo tomuto jedinci možno prokázat, 
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protože nikdo nemůže být pozitivní ze sebe samého, v sobě samém a sebou samým, ale 
jen ze Mne, dle Mne a Mnou tím, že JÁ JSEM jediným Jedním, kdo je takový v Sobě 
samém, Sebou samým a ze Sebe samotného. 

Důvod, proč má každý jedinec také uplatňovat milosrdenství a odpuštění na sobě 
samém, spočívá ve faktu, že neochota tak učinit z vlastní svobodné vůle a volby ho/ji 
udržuje v negativním stavu. V takovém případě platí stejné pravidlo, jaké bylo uvedeno 
právě teď v předcházejícím odstavci. 

Doufám, Petře, že tě toto vysvětlení uspokojuje a uspokojí každého případného 
čtenáře. 

Peter: Ano, velmi. Dává mi to dokonalý smysl. Doufám, že to též dává dokonalý smysl 
druhým. Máme již dnes skončit? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, měli bychom. Běž a věnuj zbytek svého času dnes 
některým jiným úkolům. Doufám, že Dan bude s to ti poslat elektronickou poštou 
opravy některých předešlých dialogů, abys je mohl připravit pro zaslání vybraným 
zájemcům. Běž v míru a přeji pěkný den. 
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Dialog 6 

Šestý dialog 

 

30. prosince 1998 

 

Peter: Rád bych dnes ráno začal s obavami, které byly vyjádřeny minulý večer v mé 
rozmluvě s Danem o některých údajích v Pátém dialogu. Jak jsi slyšel, vztahují se 
k situaci prezidenta Clintona. Zdá se nám, jako bys ospravedlňoval Clintonovo 
nesprávné chování a postoj. Obávám se, že někteří jiní čtenáři tohoto Dialogu by mohli 
mít stejné pocity. Můžeš to nějak vyložit? 

Pán Ježíš Kristus: Zajisté, Petře. Jsem rád, že se tato otázka vynořila ještě jednou, 
protože potřebuje další propracování a prozkoumání. Oba jste byli téměř uraženi tím, 
co se o něm v tomto ohledu řeklo. Avšak vašim problémem bylo, že jste na celou situaci 
pohlíželi z typicky lidského stanoviska, a ne z duchovního, Mého hlediska. Má znalost 
této situace je absolutní, zatímco vaše je relativní a v mnoha případech zkreslená. Jen 
pohleď na zdroj svých informací a znalostí o tom. Co je zdrojem tvých informací a 
poznatků? Buď jsou ze zevního pozorování, nebo z médií, o nichž se ví, že jsou 
notoricky zkreslená, nepřesná anebo klamná. Jak vidíš, neznáš, co je za scénou toho, 
jak to bylo u této věci celkově uspořádáno. 

Co jste v tomto ohledu přehlédli, je faktor přiznání se k nesprávnému chování 
prezidenta Clintona. Kdykoli kdokoli přizná, ať veřejně, či soukromě, nesprávnost, 
omlouvá se a žádá o odpuštění, tímto faktorem otvírá tato osoba dveře Mému 
Absolutnímu Nepodmíněnému Milosrdenství a Odpuštění, aby do ní vstoupilo a 
anulovalo veškeré nesprávné chování. Taková je Má Absolutní Přirozenost. Výčitky, 
špatné pocity, které tato osoba ohledně sebe samotné v tom okamžiku pociťuje, stud a 
rozpaky, které pociťuje, jsou dostatečnou odplatou pro činy této povahy. Po tomto se 
již nepožaduje další potrestání. Prezident Clinton veřejně přiznal své nesprávné 
chování, omluvil se za ně a požádal americký lid o odpuštění. Bez ohledu na to, zda to, 
co udělal či neudělal, bylo z vašeho typicky lidského stanoviska a ze stanoviska vašeho 
typického lidského systému trestního práva nesprávné či kriminální, on i kdokoli jiný 
je hoden další šance. Bez ohledu na to, jak je či byla tato osoba zlá, špatná a hrozná, 
kdykoli se omluví a žádá o odpuštění, její žádost v tomto ohledu Já vždy podpořím. 
Tím, že jste typickými lidskými tvory, je pro vás ovšem velmi obtížné se vyhnout 
postoji a touze odsuzovat a trestat, protože to ve vás psychologicky řečeno vyvolává 
potřebu být potrestán za své vlastní nedostatky, které jako lidé vy všichni máte. 
V tomto případě váš požadavek potrestat Clintona utišuje vaši vlastní potřebu být 
potrestán. 

Avšak nezapomeň, že vy jako agenti pozitivního stavu spojení s Mým Novým zjevením 
nejste jen typicky lidskými tvory. proto se potřebujete učit nahlížet za scénu a vidět 
věci ze zcela odlišné perspektivy ve všech záležitostech života, a nejenom ohledně 
situace prezidenta Clintona. Naneštěstí jste minulý večer chybovali v tom, že jste 
použili velmi nevhodná slova při popisu charakteru prezidenta Clintona. Nazývali jste 
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ho hroznou, špatnou, zlou, bezohlednou, manipulující a téměř vražednou osobou. I 
kdyby to byla pravda, že je takovou osobou, je pro vás, jako Mé milované agenty, 
krajně nevhodné utíkat se k takovým myšlenkám a pocitům. Nikdy by neměly ani 
vstoupit do vaší mysli. To, že někoho označíš takovými rysy, znamená, že jsi pod 
vlivem negativního stavu. Tím, že něco takového o někom předpokládáš bez ohledu na 
to, je-li to pravda či nikoli, vystavuješ se bezprostředně negativnímu stavu, stávaje se 
dobře zaměřeným terčem. Důsledky tohoto mohou být nežádoucí. Řekni Mi tedy 
upřímně, co skutečně víš o prezidentu Clintonovi, o jeho záměrech, motivaci, 
charakteru, vnitřních dispozicích, vnitřním smýšlení, tužbách, přáních, pocitech, 
emocích a vůli? Jinými slovy, co skutečně víš o jeho jedinečné osobnosti? Co je hybnou 
silou jeho chování a životního stylu? Je tvá znalost absolutní v tomto ohledu? Můžeš ho 
znát a znáš ho jako Já? Ovšemže ne. Takže namísto, abyste mu dávali jména, jako praví 
agenti Mého pozitivního stavu byste měli být benevolentnější, tolerantnější, chápající a 
naprosto nesoudit. Pamatuješ si z evangelií, co jsem řekl svému učedníku Petrovi, když 
se Mě tázal, kolikrát má odpustit svému bližnímu či svému bratru v lidském smyslu, 
pokud udělal něco nesprávného proti němu, a když mu pak řekne, že lituje toho, co 
udělal? A Petr se ptal, zda to má být i sedmkrát denně? Co jsem odpověděl? „Říkám ti, 
Petře, ne sedmkrát, ale sedmdesátsedmkrát sedmkrát, pokud se k tobě obrátí a žádá o 
tvé odpuštění.“ Jinými slovy, nejsou žádná omezení v tom, kolikrát máš odpustit a 
prokázat milosrdenství komukoli, pokud ten o to žádá. 

Tvůj typicky lidský postoj nějak vyvolává to, aby sis vzpomněl na příběh Jonáše a velké 
ryby (někteří lidé myslí, že to byla velryba). V tomto příběhu jsem požádal Jonáše, aby 
odešel do velkého města Ninive a zvolal proti němu vzhledem k velké zlotřilosti a 
vražedným pohnutkám a podobným ohavnostem jeho obyvatel, kvůli nimž bylo před 
zničením. Jonáš namísto aby šel do toho města, utekl ode Mne, protože velmi dobře 
věděl, že pokud se obyvatelé tohoto města budou kát, prokáží lítost a požádají o 
odpuštění, nedovolím plánované zničení. Ale jak se zachová, když se nebude skutečně 
dít tak, jak to předpověděl? Velmi se na Mne rozzlobil, že nedochází k tomu, co bylo 
naplánováno, a posadil se mimo město, čekaje ve svém zapálení, kdy se zničení 
odehraje. Chtěl soud! Nemohl připustit pojetí, že jsem absolutně milosrdný a 
odpouštějící. Nemohl přijmout fakt, že pokud lidé ke Mně volají pro milosrdenství a 
odpuštění, nikdy bych nemohl dovolit, aby se udály špatné důsledky. Opakuji, takto 
jsem, taková je absolutně Má Absolutní Přirozenost. Rád bys viděl prezidenta Clintona 
potrestaného a odstraněného z úřadu poté, co prokázal svou lítost a požádal o 
odpuštění? Jak by ses cítil, jestliže by něco o tobě, co uvádí do rozpaků a je velmi 
zahanbující, vyšlo najevo? Jen si představ, můžeš-li, jak bys pociťoval, kdyby se tvé 
výstřelky měly dostat do pozornosti veškerého obyvatelstva planety Nula a ty bys měl 
pokračovat ve své práci za těchto okolností? Máš vůbec nějaké ponětí, čím v tomto 
ohledu prošel? A ty chceš větší trest a větší odsouzení, abys uspokojil svou vlastní 
typickou lidskou představu, nakolik a v jakém rozsahu se má trestat. Takže záležitost 
prezidenta Clintona nespočívá v prezidentu Clintonovi a tom, jakou osobou je - nikdo 
by si neměl dovolit to posuzovat - ale v tom, co z duchovního hlediska představuje, co 
jeho pozice a umístění znamená a s čím souhlasil, aby se ukázalo a projevilo. Záležitost 
zde je zaujetí pozice negativního stavu pro závěrečný střet mezi pseudotvůrci a 
renegáty a jak jeho situace a jeho pověření, role a obzvláště jeho sexuální výstřelky 
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využijí v tomto procesu. Pohlížej na to ze stanoviska následku, a nikoli podle způsobu 
chování. 

K této věci je tu ale jiný důležitý bod. Vztahuje se k vám, Mým agentům, vašemu 
umístění v procesu současně nastávajícího posunu - posunu, který je velmi neobvyklý, 
tajemný, hluboce odlišný a rozhodný, překračující cokoli, co se doposud prožívalo. Je 
čas, abyste v tomto procesu plně zaujali svou roli tím, že se v relativním rozpoložení 
stáváte odrazem Mého absolutního postoje, chování a způsobu vztahování ke všemu 
v negativním stavu a na planetě Nula. Jak víte, to, co tato planeta, její lidstvo a agenti 
negativního stavu potřebují, není zatracení, odsuzující postoj, zavržení, odpor či 
jakékoli jiné negativní a protivné vzorce ve vašem chování a postoji - konec konců 
v negativním stavu a na vaší planetě je toho více než dost, aniž byste v tomto ohledu 
potřebovali být přispívajícím faktorem - ale co potřebují, je vaše láska, pochopení, 
milosrdenství, odpuštění, soucit, vcítění se, trpělivost a uznání. Neboť pokud nejste s to 
prokazovat tyto pozitivní aspekty ve vaší osobnosti a chování a pokud pokračujete 
v jednání a reagování z aspektu vaší lidské přirozenosti, jaký je rozdíl mezi vámi a 
agenty negativního stavu a vlastními lidskými tvory? Jaké příklady a jaké odpovědi 
poskytujete pseudotvůrcům a všem ostatním v negativním stavu a na planetě Nula? 

Vaše pověření nyní je projevovat všechny aspekty Mé Absolutní Přirozenosti ve vašem 
relativním rozpoložení, aby se uvedl důležitý příklad pro všechny, kteří nejsou ve 
stejné pozici jako vy. Uvedení tohoto příkladu je integrální součástí plánu konečného 
odstranění negativního stavu a spasení všech. Tento příklad bude využit při 
vybudování základu pro všechny z nich, na němž budou s to uznat a přijmout fakt, že je 
možné být takovým a jak toho dosáhnout. Proto je pro vás v tomto ohledu 
nejdůležitějším faktorem posun od pohlížení na vše, co se děje okolo vás, 
z typicky lidského stanoviska k prohlížení a posuzování všeho z Mého 
stanoviska. Je čas, abyste tak činili. To je velmi důležité, důležitější, než si můžete 
představit. Aniž jste ochotni a s to tak učinit ze své svobodné vůle a volby - a Já vím, že 
jste - a aniž berete na zřetel svou lidskou pozici a postoj, a namísto toho plně spustíte 
pozitivní aspekty své přirozenosti, které vyvěrají ze Mne, budete po boku negativního 
stavu. Já vím, že toto nechcete učinit. Takže vaše pozice, postoj, náhled a názor, jakož i 
vaše chování jsou pečlivě sledovány všemi jak v pozitivním stavu, tak i pseudotvůrci, 
jejich poskoky a renegáty v negativním stavu a na planetě Nula. V jistém smyslu je 
situace, která nastala ve vaší zemi u prezidenta Clintona, pro vás a pro všechny agenty 
negativního stavu důležitou zkouškou, abyste věděli, jakou cestou se rozhodnete jít - jít 
typicky lidskou cestou v tomto případě znamená, že jejich závěrem by bylo, že nejste 
nijak odlišní od kohokoli z lidských tvorů či tvorů negativního stavu - nebo jít Mou 
cestou, cestou Mého pozitivního stavu, v kterémžto případě se můžete naučit 
hodnotným lekcím potřebným pro  bytí tak řečeno v lidské kůži, ale přesto jednat, 
chovat se a vztahovat se tak, jak to dělají Mí opravdoví agenti. Takové lekce a příklady 
jim poskytují ohromné podněty a naději, že budou též s to se stát, když přijde správný 
čas, na základě vašich zkušeností a příkladů, agenty pozitivního stavu, což nakonec 
povede k eliminaci negativního stavu v jeho povšechnosti. A o to vůbec jde. 

Peter: Rád bych Tě požádal o milosrdenství a odpuštění za jakékoli sklony ve mně 
k utíkání se k jakýmkoli negativním pocitům, myšlenkám, tužbám či přáním ve vztahu 
k probíraným tématům či ke komukoli a čemukoli jinému. 
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Pán Ježíš Kristus: Rád ti odpouštím, Petře. Nezapomeň ale odpustit i sám sobě. 

Peter: Protože zde hovoříme o tom, co se událo minulý večer a co vyšlo najevo v Pátém 
dialogu, rád bych od Tebe obdržel některá objasnění toho, proč se v průběhu 
sexuálního styku, aby byl zdrojem nabytí náležitých a správných znalostí, vyžaduje 
fyzické proniknutí penisu do vagíny? Jaký význam má tento požadavek? 

Pán Ježíš Kristus: To je, Petře, velmi prosté. Pohleď na duchovní souvztažnost aktu 
samotného. Co se děje, když se sexuální partner zapojí do sexu jiného typu než 
splynutí, kdy mužský penis vchází do ženské vagíny? Fyzické dotýkání se ať už 
rukama, či ústy, nebo jakýmikoli jinými zevními nástroji, přichází od zevnějšností 
k zevnějšnostem. Je to předehra, stimulace a příprava pro takříkajíc skutečnou věc. 
Protože to je konec konců ze zevnějšností k zevnějšnostem, nemůže to spustit reakci 
na duchovní úrovni, která by vyvolala očekávaný a žádoucí prožitek a poznání. 
Nezapomínej ani na vteřinu, že veškeré pravé poznání přichází a vyvěrá jedině z nitra, 
z Mé přítomnosti v něm, a z něho též ve vnějšku a ve všem mezi tím. Na druhé straně 
nastává-li splynutí, když penis vchází do vagíny a vagína přijímá penis, nastává stav 
niterností vzhledem k souvztažnému faktoru - nacházení se hluboko uvnitř vlastního 
sexuálního partnera. Tato souvztažnost umožňuje duchovnímu stavu niternosti 
vstoupit do vnějšku a uvolnit či sdělit do něj nutné informace a poznatky, vztahující se 
k zrození ideje, která je připravena se projevit v zevním světě. Ve vašem lidském životě 
se ovšem tato interakce děje bez vašeho vědomého uvědomění. To je důvodem, proč 
zevní sexuální hrátky, orální sex a podobné zevní stimulace nelze považovat za pravý 
sexuální styk dle definice duchovního chápání toho, co sexuální styk vůbec je. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto objasnění. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo. V této chvíli doporučuji ukončit otázky a odpovědi 
tohoto sezení a začít s tiskem opraveného materiálu, který ti Dan poslal elektronickou 
poštou. Nechť se vydání těchto šesti dialogů nejprve završí a rozešle vybraným 
jedincům před tím, než se přikročí k Sedmému dialogu. Přeji ti pěkný den. 
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Dialog 7 

Sedmý dialog 

 

31. prosince 1998 

 

Peter: Než začnu klást vlastní otázky, rád bych se Tě zeptal, zda máš další komentáře 
ohledně něčeho, co nám bylo sděleno v Šestém dialogu, nebo něčeho jiného. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře. Díky, že Mi dáváš tuto příležitost, abych udělal takový 
komentář. Vztahuje se k záležitosti odplaty a potrestání lidských tvorů, kteří se 
dopustili nějakého přestupku z hlediska lidských zákonů a trestního a/nebo 
občanského soudního systému, ale také z duchovního stanoviska; a k tomu, jak se to 
všechno vztahuje na vás jako agenty Mého pozitivního stavu. Ve své konverzaci 
s Danem - poté, co přečetl Šestý dialog - jsi to hezky vystihl, když jsi mu řekl, že vy hoši 
byste se neměli starat o trest a spravedlnost, neboť negativní stav má dostatek svých 
vlastních lidí, kteří jsou dychtiví, ochotní a připravení potrestat se za své. Ať se o své 
vlastní postarají sami. Čili: „Nechť se mrtví postarají o své vlastní mrtvé.“ 

Takže v tomto ohledu to již není vaše starost, zda spravedlnost byla nebo je vykonána 
vůči komukoliv, kdo si to zaslouží, ale na místo toho se máte soustředit - ve svém 
relativním rozpoložení - na ilustrování a demonstrování pozitivních atributů života 
Mého pozitivního stavu v souladu s povahou a rysy Mé Absolutní Přirozenosti. 

Jak víš, Petře, do této chvíle jste se soustřeďovali na pozorování a prožívání událostí 
manifestování negativního stavu na vaší planetě a jinde. Bylo to záležitostí tlumočení 
pro potřeby pozitivního stavu. Avšak s tímto novým posunem, který se chystá projevit 
právě teď, se situace v tomto ohledu takřka drasticky změnila. Proto již není náležité, 
abyste marnili energii a čas zaměstnáváním se událostmi negativního stavu. Pozitivní 
stav má již vaší zásluhou vše, co potřebuje vědět o povaze a životě v negativním stavu a 
na planetě Nula. Takže vaše pověření v tomto ohledu doznalo změny. 

Ve vašem případě posun směřuje k ilustrování a demonstrování přirozenosti, povahy, 
obsahu a života pozitivního stavu pro všechny v negativním stavu a na planetě Nula. 
Tohle ilustrování a demonstrování se děje v tom, jak se chováte, jak přemýšlíte, co 
cítíte a jaký máte vztah vůči agentům negativního stavu; a také jak se stavíte vůči 
záležitostem jako jsou například trest a odplata - v případě těch, kdo se svým 
chováním a svými činy ocitl v pozici pro takový trest, vyvolávající potřebu pro odplatu. 

Jak bylo uvedeno v Šestém dialogu, máte v tomto ohledu odrážet ve svém relativním 
rozpoložení Mé Absolutní chování, postoj a přístup v podobných případech. jak víš, to 
vše je zakotveno v Mém Absolutním Bezpodmínečném Milosrdenství a Odpuštění, jež 
jsou zakořeněny v Mé Absolutní Bezpodmínečné Božské Lásce a v Božské Moudrosti. 
Pokud Mne nikdo nežádá, abych v jejich životě aplikoval Své Bezpodmínečné 
Milosrdenství a Odpuštění, nezasahuji do věci spravedlivého trestu a odplaty v těch 
případech, kde si to zasluhuje, kvůli jejich odpornému, negativnímu chování a zlému 
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chování a konání. Nicméně, v okamžiku, kdy Mne někdo z hloubi svého srdce o ně 
požádá, pak je takové osobě okamžitě zpřístupním a dám ji další šanci. 

Jak víš, Petře, trestání a odplácení existují pouze v negativním stavu a na planetě Nula. 
Neexistují v pozitivním stavu. Předpokládat, že takové negativní atributy a rysy jsou 
v pozitivním stavu, by pak znamenalo, že se má za to, že něco špatného a zlého má 
místo mezi jeho obyvateli. Naproti tomu v negativním stavu se produkuje a 
manifestuje všechno jen špatné, negativní a zlé. Takovým stavům je vlastni potřeba pro 
potrestání a odplácení, a to všemožnými prostředky a způsoby. Je v logice tohoto 
uspořádání, že trest a odplata jsou samy o sobě negativní a tedy špatné. To je 
důvodem, proč nemohou existovat v pozitivním stavu, ba ani se tam o nich nemůže 
vytvořit představa. A jelikož jste agenty pozitivního stavu a protože jste v této chvíli 
svolili manifestovat všechny atributy pozitivního stavu ve svých životech, ve svém 
chování, svých činech a vztazích, pak díky této skutečnosti a nediskutovatelné logice by 
pro vás bylo velmi nevhodné, kdybyste prodlévali u záležitosti trestu a odplaty, 
týkajících se kohokoliv. Současná situace je taková, že setrvání u nich by vás postavilo 
do jasně ozářeného bodu a vy byste vyčnívali jako bolavý palec, v kterémžto případě 
byste se stali v okamžiku terčem pro agenty negativního stavu. Takže opakuji: „Nechť 
se mrtví postarají o své mrtvé.“ V konání v tomto ohledu jsou velmi zdatní a účinní. 

Takže pokud jde o vás, všichni z vás, kdo čtete tato slova, se máte také soustřeďovat na 
Mne a na kladné aspekty pozitivního stavu. A kdykoliv do vaší mysli vstoupí nějaké 
negativní, represivní, mučivé a typické negativní pocity - a pokud jste ve své lidské 
kůži, pak podobné myšlenky, pocity, emoce a co všechno ještě k tomu patří, co do vás 
nevyhnutelně vstupuje - musí být - jak to hezky vzkázal Dan z New Yorku v rozhovoru 
s tebou - okamžitě vypuzeno z vaší mysli a všechna vaše pozornost se má obrátit ke 
Mně a k vašemu pověření na této planetě v roli reprezentantů pozitivního stavu. 

Peter: Tohle je mi velmi jasné a já v tom zřetelně vidím překrásné rozumné 
odůvodnění a logiku. Děkuji Ti za toto vysvětlení. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Chtěl bych krátce komentovat Danovu 
technickou otázku, kterou ti položil včera večer. Vztahuje se na požadavek anglického 
obvyklého výrazu v situaci, kdy dva nebo více lidí spolu rozmlouvají. Jak víš, je to věcí 
vžité zdvořilosti, dát přednost tomu, s kým mluvíš, a uvést jeho jméno na první místo a 
své - na druhé. Takže je náležité říci ‚ty nebo vy a já‘ místo ‚já a vy‘. Avšak ty, Petře, ve 
svém záznamu užíváš obrácený postup a vždy stavíš ‚Já‘ vztahující se ke Mně, na první 
místo a sebe - na druhé. Jak víš, v tomto ohledu Mne vždy slyšíš správně a vždycky to 
vychází jako ‚ty a Já‘ - kvůli Mému respektu vůči tobě a je to odrazem Mé Absolutní 
Poníženosti, Skromnosti a Pokory. Jenomže z pozice tvé vlastní poníženosti, 
skromnosti a pokory nepociťuješ jako správné samého sebe klást na první místo. Kvůli 
tomu, že ty jsi zaznamenávající, a protože je to tvá osobní volba dávat Mne na první 
místo, je vhodné pokračovat ve stejném způsobu zaznamenávání. Doufám, že Dan 
přijme toto jako věc tvé osobní zdvořilosti vztahující se vůči Mně; a Já ti děkuji za tvůj 
postoj v tomto ohledu. 

Peter: Já pociťuji, že je správné takto to zaznamenávat. Teď ale mám následující 
otázku. Jak jistě víš, už dlouho se mne naši lidé ptají na záležitost modlitby. Otázka zní: 
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„Jak je pro nás, agenty pozitivního stavu, vhodné, abychom se modlili za jiné lidi a za 
jejich zdraví, situaci a dobrý život vůbec?“ 

Pán Ježíš Kristus: Jak je ti známo, Petře, z vlastní minulé baptistické zkušenosti, 
jakožto i ze znalosti požadavků všech ostatních náboženských systémů, vždy se klade 
důraz na nějakou formu modlitby. Lidé věří, že čím více se modlí, tím více se toho docílí 
na tomto světě, v jejich osobních životech a že tím více je slyším. 

Při nynější personalizaci a individualizaci vlastního osobního života, jakž i osobní 
zodpovědnosti a odpovědnosti za vlastní život a volby, jsou takové modlitby zcela 
neužitečné a nemají vůbec žádný smysl. Je to ztráta vašeho času. 

Zároveň se může považovat za duchovní drzost ze strany modlitebníka věřit, že 
jeho/její intervencí v zájmu někoho jiného dojde k tomu, že ten/ta se změní nebo 
zlepší - ať jde o cokoli. Taková duchovní drzost jde ještě dál v tom, že modlící se osoba 
hrubě zasahuje do svobody výběru, dohody a volby, kterou dotyčný učinil buď dříve, 
než přišel na tuto planetu, nebo v průběhu jeho/jejího života na ní. Při takovém 
chápání současné situace je jasné, že takové modlitby mají negativní povahu. 

Peter: A co Tvé sdělení v evangeliu dle Lukáše (kapitola 18:1), že lidé se mají stále 
modlit a neklesat na mysli? 

Pán Ježíš Kristus: Existují dva důvody pro toto sdělení: Za prvé, primárně se vztahuje 
k modlení se za sebe sama, a ne za někoho jiného. A za druhé, tenkrát byla duchovní 
situace a duchovní klima takové, že, jak víš, Petře, pseudotvůrci měli plně pod 
kontrolou tuto planetu a celou zónu vymístění. Vládli jim dle principů nutnosti a žádné 
svobody volby. Vzpomeň si, prosím, a to je připomínka, že Můj První příchod byl mezi 
mnohým jiným za tím účelem, aby se dala lidským tvorům svoboda výběru a svobodná 
vůle, což tehdy neměli. 

Proto v té době bylo vhodné modlit se ke Mně v zájmu jiných, ježto ti nevěděli, co činili. 
Byli přesvědčeni, že jejich chování a činy byly náležité a bohulibé. Pro jejich neznalost 
bylo vhodné, aby se někdo osvícený a znalý té situace takto modlil. To bylo také 
důvodem, proč jsem se, když jsem visel na kříži, modlil k Mému Otci ze Svého lidského 
aspektu, to jest k Mému Absolutnímu Božskému aspektu, který byl ode Mne oddělen 
během té doby, aby bylo odpuštěno těm, kteří Mne ukřižovali, neboť nevěděli, co činili. 

Avšak po Mém vítězství v peklech a po uvěznění pseudotvůrců nastala pro lidské tvory 
nová situace, jež je uvedla do pozice svobodné vůle a volby. Toto je osvobodilo od toho, 
aby dělali a volili věci na základě čiré nutnosti a bez svobody volby. Jakmile tato 
situace byla ustanovena, nebylo zapotřebí se za jiné modlit, protože se stali 
zodpovědnými a odpovědnými za své vlastní volby a za své životy vůbec. 

Naneštěstí poté, co přišel na scénu Pavel a převzali to ostatní apoštolové po Mém 
fyzickém odchodu z vaší planety, pokračovali v zdůrazňování potřeby takových 
modliteb. A nejen to, ale například Pavel trval na tom, aby se členové církve modlili 
neustále za druhé. 

Peter: Ale co když nás někteří požádají, abychom se za ně modlili? 
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Pán Ježíš Kristus: Dívej se na to, Petře, takhle. Když je někdo plně a zcela odpovědný a 
zodpovědný za svůj vlastní život, není pak pravdou, že se taková žádost straní či 
vyhýbá projevení vlastní odpovědnosti a zodpovědnosti? 

Nicméně, jde o více než o toto. Pokud někoho požádáte, aby se za vás modlil, pak to 
negativnímu stavu signalizuje to, že jste se stali nemohoucími a neschopnými postarat 
se o své vlastní problémy nebo o cokoliv jiného, oč jste požádali, aby se modlili. 
V takovém případě se stáváte dobře viditelným terčem pro negativní stav. 

Důsledkem takového zacílení by mohlo být, že by se vaše situace mohla stát mnohem 
horší, než byla před vaší žádostí o modlitbu. Takže ve své současné situaci byste nikdy 
neměli kohokoli žádat, aby se za vás modlil. Je to mezi Mnou a vámi; nikoho jiného se 
to netýká. 

Peter: A co když se modlíme za sama sebe jako jedinci před Tebou? 

Pán Ježíš Kristus: Tak to je něco zcela jiného. Tím, že jste odpovědní a zodpovědní za 
svůj vlastní život a za vše, co se v něm děje, je vhodné, správné a náležité, abyste Mne 
požádali o pomoc v potýkání se vším, co probíhá, a o účinné a kompetentní splnění 
svého poslání. 

V tomto ohledu lze zde uvažovat přinejmenším o dvou věcech. Jednou je, že jelikož 
nejste absolutní ani dokonalí, a jste omezeni v rozsahu svého samostatného vědění a 
chápání čehokoliv, můžete snadno učinit nevhodnou volbu nebo rozhodnutí a tak 
podkopat vaše úsilí účinně vykonat své poslání. 

Kdykoli k něčemu takovému dochází, stáváte se terčem pro negativní stav. Jedině za 
Stavu Absolutního Vědění a Dokonalosti, které Mám Já, můžete docílit čehokoliv. Takže 
vaše prosba, abych vám poskytl pomoc a podporu ve všem vašem usilování, vám 
umožní úspěšně dokončit cokoliv. To je důvod, proč jsem řekl, že se lidé mají vždy 
modlit a neklesat na mysli a proč někteří apoštolové zdůrazňovali potřebu neustále se 
modlit. 

Druhou záležitostí je to, že vzhledem na požadavek individualizovat a zosobňovat váš 
život a potřebu ustanovit vztah se Mnou, což je velmi důležité pro váš život, který je 
založen na takovém individualizovaném a zosobněném přístupu, může se vytvořit 
schopnost úspěšně vykonat tuto nutnou podmínku jedině z Absolutního Vědění toho, 
kdo jste a z jaké ideje elementu Mé Přirozenosti pocházíte. Ježto jste uvedeni do 
rozpoložení svobodné vůle a volby, takové vědění a chápání vám nemůže být 
přiděleno, aniž byste Mne o jejich poskytnutí výslovně požádali. 

Jinak by se jednalo o donucení. Žádná znalost získaná vnucováním se nemůže uchytit 
ve vašem nitru, kde to jedině má smysl, a proto byste měli tendenci nevěnovat tomu 
pozornost. V takovém případě byste se okamžitě stali terčem pro negativní stav. 
Jakýkoliv faktor vnucení otevírá dveře pro negativní stav. Proces prosby ze svobodné 
vůle a volby je procesem modlitby. Modlením se ke Mně za tím účelem a takovým 
způsobem jste uschopněni fungovat a zdárně pokračovat ve svém poslání. 

Peter: Existují nějaké specifické požadavky, jak se k Tobě modlit? 
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Pán Ježíš Kristus: Až na to, že to má vycházet z čistoty vašeho srdce, s pozitivním a 
dobrým úmyslem a na základě vaší svobodné vůle a volby, neexistují naprosto žádné. 
Metoda, způsob a to, jak to činíte v praxi, je docela na vás. Opětně řečeno, je duchovně 
velmi nebezpečné předepisovat nebo vnucovat komukoli, jak, jak často nebo jakým 
způsobem by se mělo se Mnou komunikovat. Vždyť co je vlastně modlitba? Je to 
prostředek ke komunikování se Mnou a Mne s vámi. Je to mezi Mnou a vámi. Proto váš 
způsob komunikace se Mnou je také něco, co je mezi Mnou a vámi; a naprosto s nikým 
jiným. A Já vás mohu ujistit, že vás budu inspirovat prostřednictvím vaší intuice, jakým 
způsobem máte se Mnou komunikovat. 

Všechny jiné způsoby a metody by se pro vás staly velmi nepohodlnými. (Jen pro 
objasnění: komunikovat se Mnou značí z vaší strany modlit se; a naopak: modlit se ke 
Mně znamená komunikovat se Mnou). 

Jde však ještě o něco jiného ve věci potřeby modlit se vaším vlastním 
individualizovaným a zosobněným způsobem. Jak již bylo uvedeno několikrát dříve, 
tím, že jste v relativním rozpoložení vůči Mému absolutnímu Stavu, nemůžete být sami 
ze sebe, sebou a v sobě pozitivními, dobrými nebo moudrými. Pokud toto nepřiznáte, 
pak se uvádíte do nebezpečí považovat se za takové, aniž bych to u vás Sám způsobil. 
Pouze z Toho, Kdo je Absolutně Pozitivní, Dobrý a Moudrý v Sobě, Sebou a ze Sebe, se 
může kdokoliv, kdo není v podobném stavu, takovým stát. Když selžete a toto 
nepřiznáte, stanete se okamžitě terčem pro negativní stav. 

Vzpomeňte si, prosím, že negativní stav byl aktivován v důsledku neomalené 
domněnky pseudotvůrců, že jsou s to a smějí být takovými v sobě, sebou a ze sebe. 
Můžete tedy jasně vidět hrůzně zlé a negativní následky té domněnky v celé historii 
planety Nula a zóny vymístění. Takže postupem vaší individualizované a 
personalizované modlitby, přiznáním, že toto je nepopiratelným faktem, se vyhnete 
všem takovým důsledkům pro svůj vlastní život. 

Záležitost různých forem modlitby byla náležitě vysvětlena v 27. kapitole Nového 
zjevení Pána Ježíše Krista. Není nutné to zde opakovat. Avšak byl by to dobrý nápad 
popovídat si o tom, jaký druh prosby by měl být adresován v průběhu vaší modlitby či 
komunikace se Mnou. Ježto nejste dokonalí ani absolutní, je radno soustředit se na to, 
jak se stát takovým jako Já, ve vašem relativním rozpoložení. 

Takové přání se může naplnit tak, že se během vašeho stavu neformální i formální 
niternosti - nehledě na to, jakým způsobem a metodou uskutečňujete vlastní 
individualizování a zosobnění - zaměříte na Mne, žádajíce, abych vám pomohl být 
každý den přesně takovými, jakými bych byl rád, kdybyste byli - kvůli sobě samým; 
abyste prožívali ve svém každodenním životě přesně to, co by se Mi líbilo, abyste 
prožívali - kvůli sobě samým; abyste činili každý den přesně to, co bych rád, abyste 
konali - kvůli sobě samým; chovat se, jednat a mít vztah každý den tak, jak bych chtěl, 
aby to u vás bylo - kvůli samým sobě; být angažován pouze v takových typech situací, 
v jakých bych vás rád viděl - kvůli samým sobě; říkat, psát, sdílet, podílet se a 
vyjadřovat jenom to, co by se Mi zamlouvalo - v zájmu vás samých; myslet, cítit, chtít, 
pociťovat, volit a žádat jen to, co bys chtěl - kvůli vám samotným, plnit své povinnosti, 
závazky, vykonávat práci, zaměstnání, povolání, pověření a poslání naplňovat svůj 
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osud a důvod pro váš lidský život přesně tak, jak bych to u vás chtěl - jak káže 
povinnost, odpovědně, zodpovědně, láskyplně, moudře, úspěšně - kvůli sobě samým; 
spát, snít, bavit se, hrát a těšit se a konat všechno ostatní ve vašem denním životě, 
přesně tak, jak by se Mi to líbilo - ve vašem vlastním zájmu; a vše to činit a používat a 
být takovými tak, jak je to náležité, správné, pravé a bohulibé v souladu s Mou vůlí - 
kvůli samým sobě; a jenom ode Mne, Mnou, ze Mne, skrze Mne a pro Mne; v jednotě a 
jednomyslnosti se všemi členy vaší duchovní rodiny, se všemi členy Nového Vesmíru a 
se všemi agenty pozitivního stavu, umístěnými všude; a to s velkou radostí, potěšením, 
uspokojením, láskou, moudrostí a štěstím; k Mé spokojenosti, ke spokojenosti všech a 
vaší vlastní spokojenosti s postojem, vyjadřujícím pocit, že je ctí a výsadou být 
agentem pozitivního stavu v Mých službách - kvůli sobě samým a kvůli všem ostatním. 
A to vše žádat z vaší vlastní svobodné vůle a volby kvůli principu, neboť tak prosit a 
být takovým je správná věc. Ovšem ke své prosbě můžete přidat, co se vám jen zachce. 
A toto je ta pravá modlitba. 

Vše ostatní, jakákoliv z těch veřejných modliteb, skupinových modliteb, dožadujících 
se modliteb, modliteb pro jiné, růžencových modliteb a modliteb pro tuto planetu, tak 
uctívaných a vyžadovaných v církvích, je k ničemu, zbytečné, neúčinné a nevedoucí 
nikam. Mohou být dokonce duchovně nebezpečné tím, že slouží jako faktor vměšování 
se do práce Mé Božské Prozřetelnosti a do svobodných voleb, jaké se lidstvo jako celek 
chystá učinit. 

Jiný aspekt tohoto nebezpečí se vztahuje na vychytralé renegáty a jiné ‚prominentní‘ 
členy negativního stavu a zóny vymístění, co smí a mohou odpovědět na takové druhy 
modliteb a ustanovit rozpoložení pro jejich částečné splnění v rozporu s Mým Velkým 
plánem spásy všech. Abych řekl pravdu, oni milují tento druh modliteb a činí vše, co je 
v jejich moci, aby na ně příležitostně odpověděli, jen aby mohli překazit Mé Božské 
Plány, které v tomto ohledu jsou v souladu s Mou Božskou Prozřetelností. Je tímto tvá 
otázka zodpovězena, Petře? 

Peter: Ano. A dovol, abych ti řekl, že nemáš ani ponětí... odpusť mi, prosím. Ty přece 
máš absolutní představu o tom, jak jsem spokojen a šťasten, že Ti sloužím a jednám 
podle Tvé vůle. Je to taková radost a potěšení. Je to tak inspirující a povznášející jako 
nic jiného, co jsem kdy ve svém životě zakoušel. Vřelé díky za tuto příležitost být ve 
Tvých službách. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, mám představu v absolutním smyslu. Ale ještě něco 
jiného se dá říci o těchto pocitech. Je to velmi důležitá ilustrace a demonstrace pro 
všechny v negativním stavu, že pouze ve službě pro Mne a v plnění Mé vůle se může 
najít opravdové štěstí, pravá radost, potěšení, uspokojení a naplnění; a jenom v tom lze 
být produktivním, konstruktivním, tvůrčím, vynalézavým a novátorským; a mít 
všechny jiné blaženosti, jež jsou vlastní Mé Absolutní Přirozenosti a povaze Mého 
pozitivního stavu. Není jiný zdroj všech těchto blažeností - jak to život negativního 
stavu tak názorně ilustroval během celé své dlouhé historie. 

Peter: Moc děkuji za tento dialog. Svou další otázku uvedu v příštím dialogu, budu-li 
smět. 
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Pán Ježíš Kristus: Ovšem, Petře, vždy smíš. Měj velice krásný den! 
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Dialog 8 

Osmý dialog 

 

1. ledna 1999 

 

Peter: Znovu bych dnes rád začal s otázkou, zda bys chtěl dodatečně komentovat něco 
k obsahu Sedmého dialogu. 

Pán Ježíš Kristus: Vlastně bych rád odpověděl na dotaz Rosemarie Fitzpatrickové, 
jedné z mých loajálních a věrných služebnic. Chce, abych vysvětlil některé věci ohledně 
trestu a odplaty. Přála by si mít jasno, jaká práva má kdokoli z vás, kdo jste Mými 
agenty, použít typický lidský justiční systém za účelem náhrady ztrát způsobených 
nějakou kriminální činností agenta negativního stavu. Jako příklad uvedla případ své 
tchýně, která trpěla tím, že žena, která měla o ní pečovat, nejen že zanedbávala své 
povinnosti pečovatelky, ale také zpronevěřila její úspory a finančně, by snad i fyzicky ji 
zruinovala. 

Existují dva aspekty pro tuto konkrétní nebo podobnou situaci. První aspekt se 
vztahuje k volbám, jež byly učiněny oběma dotyčnými ženami. Jsou zde velmi důležité 
duchovní důvody, proč se tyto dvě ženy dostaly dohromady a proč bylo nutné, aby 
jedna zahrála roli bezohledné kriminálnice a druhá roli bezmocné oběti. Jinými slovy, 
co bylo v životě údajné bezmocné oběti, že se zapletla s tou bezcitnou kriminálnicí? 
Proč bylo nutné, aby se údajná oběť ocitla v podobné situaci? A proč údajná 
bezohledná kriminálnice souhlasila stát se trestající a odplácející holí pro údajnou 
oběť? Co se odehrálo v životě údajné bezmocné oběti, že si zasloužila tak těžké 
potrestání? Jakými skutky a proč to potřebovala na sebe přivést? 

Jak vidíte z těchto otázek, je tato situace daleko složitější, než se na první pohled zdá. 
Nikdo nezná pravé důvody skryté za těmito událostmi. Vědomá mysl obou osob nemá 
naprosto žádnou vzpomínku na to, co je předurčilo k tomu, aby sehrály tyto role. Ježto 
z duchovních důvodů nikdo nemá k dispozici objektivní znalost o pozadí všech těchto 
negativních událostí a jelikož vy jste Mými pozitivními agenty, pak z tohoto stanoviska 
je jasné, proč je nemožné, abyste soudili kohokoliv, a proč věc potrestání a odplaty 
nemá být vámi brána v úvahu. V tomto ohledu je to mezi těmi dvěma a dle jejich 
dohody zahrát své role. Existují nějaká důležitá duchovní poučení pro všechny 
dotyčné, jakožto i pro veškeré jsoucno a bytí, proč jsou takové události dovoleny se 
udát a co jsou důsledky takových spolupůsobení. 

Druhý aspekt se týká vašich povinností v tomto ohledu jako Mých pozitivních agentů 
umístěných na planetě Nula k ilustraci a demonstraci rozdílu mezi agenty negativního 
stavu a vámi. Jde zde o záležitost bezpodmínečné lásky, zakotvené v bezpodmínečné 
moudrosti. Bezpodmínečná láska touží odpouštět bezvýhradně a bezpodmínečná 
moudrost určuje pro svou bezpodmínečnou lásku, co je nejlepší pro každého 
jednotlivého jedince. Například: je to v nejlepším zájmu pro určitého kriminálně 
smýšlejícího jedince, aby ho nechali být, aniž by nesl nějaké následky svých 
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zločineckých činů? Vždyť volbou toho jedince nebylo jen stát se zapřísáhlým brutálním 
zločincem, ale - což je nejdůležitější - jeho volbou bylo také ilustrovat a demonstrovat 
důsledky takového kriminálního životního stylu. Takže šlo o volbu použít trest a 
odplatu. A ježto šlo o volbu být negativním - což je v povaze negativního stavu - pak šlo 
také o volbu být potrestán a vrchovatě zažít odplatu za své chování a za svůj čin. 

Ve vašem konkrétním případě bez pardonu dovolíte, aby trest a odplata měly svůj 
průchod, jak to vyžaduje lidský trestněprávní systém. Jak vidíte, zde jde o váš postoj, 
vaše chování a vaši pozici vůči trestu a odplatě, a ne o to být jejich příčinou, zdrojem 
nebo prostředkem. Zde se jedná o to, aby se soustředilo na ten faktor, že dokonce i 
nejstrašnější zločinec, vrah nebo co ještě, není absolutně zlý, neboť - jak bylo již 
mnohokrát řečeno dřív - nikdo nemůže být absolutně zlý. Jde tedy o to, aby se 
respektovala jedincova potřeba a volba být potrestán a nést důsledky odplaty 
jeho kriminálních činů. 

Z toho, co bylo výše řečeno, je zřejmé, že jsou dva přístupy, jaké lze podniknout 
v tomto ohledu. Kdykoliv se vám něco podobného přihodí, pak vašim prvním 
impulsem by mělo být prozkoumat, co je ve vašem životě, co vás učinilo náchylným 
podstoupit takovou nepříjemnou a zdánlivě škodlivou zkušenost. Na druhé straně, 
pokud se týká potřeby jiného jedince být potrestán, pak mu můžete zajistit, aby se 
taková příležitost zrealizovala - aniž byste ho/ji soudili nebo odsuzovali. 

Protože jste v lidském životě, jediným vám dostupným prostředkem v tomto případě je 
lidský systém trestního soudnictví, který vyhoví potřebě toho jedince být potrestán. 
V takovém případě, pokud je to možné, je vhodné, abyste usilovali o odškodnění a 
ztráty utrpěné činy dotyčného jedince. vždyť to, co vám zloděj ukradl, bylo vaše a 
patřilo vám; proto v případě, že je chycen, měli byste dostat zpátky, co je vaše a vám 
náleží, s využitím prostředků jedině dostupných v lidském životě - sytému trestního 
soudnictví v případě, že zloděj je chycen; anebo milosrdenství a odpuštění, pokud vám 
sám od sebe uloupené zboží vrátí. Avšak vaše milosrdenství a odpuštění se má 
vztahovat na zloděje, i když je chycen, a to následně čili po potrestání a odplatě, jaké 
požadoval a jaké si vybral. 

Něco jiného je, když je na vás, abyste rozhodli, nebo když se ocitnete v pozici 
požadování výloh vůči tomu jedinci. V takovém případě je jedině na vás, zda budete 
trvat na potrestání dotyčné osoby a vyžadovat odplatu. Vaše rozhodnutí v tomto 
případě bude záviset od toho, zda vás dotyčné individuum poprosí o milost a 
odpuštění. Je-li taková prosba učiněna, pak bez ohledu na to, zda tento jedinec ji míní 
vážně, či nikoli, vaší duchovní povinností je prokázat milosrdenství a upustit od 
náhrad. Toť zkouška, před kterou stojíte. 

Negativní stav, jakož i všichni ostatní v pozitivním stavu budou pozorně sledovat vaše 
rozhodování v tomto ohledu. Odpustíte a prokážete milost takovému jedinci, pokud o 
ně požádá - jak by to učinil kterýkoliv agent pozitivního stavu i Já Sám? Anebo byste 
chtěli takříkajíc jeho/její krev ve své touze po trestu, protože cítíte, že vám bylo 
ublíženo, vám - tak spravedlivému a záslužnému, jak by to učinil kterýkoliv agent 
negativního stavu? První volba uvádí hodnotný příklad pro všechny v negativním 
stavu, jak se agent pozitivního stavu chová, a tím ukazuje osudně závažný rozdíl mezi 
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způsobem života v pozitivním stavu a životní modalitou ve stavu negativním. Druhá 
volba je příčinou toho, že se agenti negativního stavu budou nesprávně domnívat, že 
mezi nimi a všemi v pozitivním stavu neexistuje žádný rozdíl. Je-li tomu tak, tak proč 
se namáhat konvertovat do pozitivního stavu? Všechno je to stejné. Vidíte z toho 
příkladu, jak je důležité, abyste jim dávali správnou odpověď, zvláště pak 
pseudotvůrcům. 

Pokud ovšem dotyčný jedinec nepoprosí o milost a odpuštění, ať jste jakkoliv ochotní 
mu je poskytnout nebo prokázat, nemůže se ujmout. V takovém případě dovolte, aby 
systém trestního soudnictví - nikoliv vy - přikročil k potrestání a odplatě. Můžete 
doufat, že takový trest a odplata bude fungovat pro tu osobu jako odstrašující 
prostředek, aby opět nespáchala takové zločiny. 

Jediným problémem s lidským trestněprávním systémem je to, že když jednou někoho 
dostane do žaláře - namísto toho, aby se tato osoba napravila, může se spíš naučit 
lepším a účinnějším způsobům, jak páchat své zločiny, aniž by byla přistižena. 
V takových případech to jenom znamená, že dotyčný jedinec si zvolil prožívat trest a 
odplatu ne na této planetě, ale v některém z příslušných pekel. Zde se nemohou dočkat 
příchodu toho jedince, aby na něj mohli uvalit co nejsadističtější trest, jaký mají 
k dispozici. Bylo by daleko lepší být potrestán, pokud je ještě na planetě Nula. 

Peter: A co Tvůj výrok zaznamenaný v evangeliích? Cituji: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: 
‚Oko za oko a zub za zub.‘ Já však pravím, abyste neodpírali zlému. Ale uhodí-li tě kdo 
na pravou tvář, nastav mu i druhou.“ (Matouš 5:38-39). 

Pán Ježíš Kristus: Jsem rád, Petře, že jsi Mne upozornil na toto sdělení. Potřebuje to 
objasnění. Pořádně se podívej na okolnosti, za jakých to bylo vysloveno, a hlavně na 
podmínky, jaké tenkrát existovaly na planetě Nula. Mé sdělení se vztahovalo na 
požadavek Mojžíšova zákona mít stejnou odplatu co do stupně a rozsahu spáchaného 
ublížení. Ježto se to bralo a ještě bere doslovně, vede to ke směšným činům - provést 
bližnímu přesně to, co on provedl tobě. Takže když on ti vyrval oko, ty mu uděláš totéž. 

Jak víš, Petře, tento zákon je ještě praktikován mnohými lidskými tvory, dokonce i 
vládami na vaší planetě. Jen se podívej, co se děje mezi Izraelem a některými 
arabskými národy, například. Zabije-li Arab příslušníka Izraele, pak tento se ihned 
pomstí zavražděním Araba. A naopak. Vidíš, jak se tento problém stále udržuje při 
životě? Já budu zabíjet vaše lidi, protože vy jste zabili naše lidi. Takže jdu a budu na 
oplátku zabíjet váš lid. Druhý národ se cítí zavázán povinností páchat ještě více 
zabíjení, neboť všichni to očekávají. A takto vše půjde dál, než se všichni pobijí 
navzájem. Kdyby to nebyla Má Božská Prozřetelnost, která zakročí v této záležitosti 
tím, že poskytne určitý druh zprostředkování s pomocí jiného národa, vskutku by 
zabíjeli jeden druhého tak dlouho, až by se všichni vyhubili. 

Pravý smysl toho požadavku - oko za oko a zub za zub - spočívá ve faktu, že žádný 
negativní čin nemůže projít, aniž by nepřinesl své následky. V tomto spočívá 
spravedlnost. To neznamená, že máš doslovně vytrhnout něčí oko nebo vyrazit 
někomu zub. Jakýkoliv zlý čin, protože je zlý, vyžaduje potvrzení platnosti svými 
důsledky, následky a výsledky. Ježto takový čin je vždy činem negativního a 
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z negativního stavu, je odměněn jedině tím, co je vlastní povaze negativního stavu - 
potrestáním a odplatou - v míře a rozsahu jeho krutostí - ani více, ani méně; proto ‚oko 
za oko a zub za zub‘. Toto je typické uspořádání negativního stavu. 

Nicméně, jelikož v době Mé inkarnace na planetě Nula nebyla žádná jiná pozice než 
pozice negativního stavu, bylo nutno realitu pozitivního stavu dostat do pozornosti 
lidských tvorů. Tato realita prohlašuje, že pozitivní stav ve své podstatě neobsahuje 
žádnou představu trestu nebo odplaty, protože tyto záležitosti jsou jako takové 
výhradním vlastnictvím negativního stavu, jenž nemá nic společného se stavem 
pozitivním. Důsledky jakékoliv činnosti v pozitivním stavu produkují odměny, které 
jsou pozitivní, neboť v jeho říši neexistují zlé skutky. 

Na druhé straně, důsledky jakékoliv činnosti v negativním stavu přinášejí odměny, jež 
jsou negativní - trestání a odplatu, jelikož žádné dobré skutky neexistují v jeho říši. 
Podléhá se tu zákonu příčiny a účinku. Pozitivní akce produkuje pozitivní účinek. 
Negativní akce rodí účinek negativní. Pamatujte si, prosím, že negativní stav byl 
aktivován výhradně na všem opačném k tomu, co obsahuje povaha pozitivního stavu a 
v čem spočívá jeho podstata. Jinak by nešlo o negativní stav. 

Takže v této souvislosti citovaná pasáž u Matouše ‚Ale kdokoliv tě udeří na tvou 
pravou tvář, nastav mu také druhou‘, označuje, že žádný agent pozitivního stavu 
nesoudí kohokoliv v negativním stavu, nehledě na to, co ta osoba činí nebo čím je nebo 
jak se chová. A ‚nastavení druhé tváře‘ znamená, že takový agent chápe, že jsou zde 
důležité duchovní důvody, proč bylo povoleno, aby negativní stav byl aktivován a proč 
je jeho dočasná existence tolerována pozitivním stavem, či v širším smyslu, proč bylo 
dovoleno aby došlo k protivnému uskutečnění jeho pseudojsoucna a pseudobytí. 

Je zde však i jiný aspekt interpretace citovaného sdělení. Má také čistě individuální 
spoluoznačení, vztahující se na agenty pozitivního stavu nacházející se na planetě Nula. 
Jak víš, Petře, ze svého osobního života a také z osobních životů vás všech, čtoucích 
tato slova, negativní stav by vás rád pohltil, zničil a mučil, a učinil váš život mizerným a 
nesnesitelným. Pokud by nebyl pod Mou osobní ochranou, uspěl by ve svých snahách 
v tomto ohledu. Tudíž symbolicky a metaforicky řečeno - neustále vás tluče do tváře. 
Jaká je vaše reakce, když si uvědomíte, že fakticky tomu tak je? Provedete odvetný 
úder? Budete ho soudit pro to, čím je? Vždyť je to jeho přirozenost být takovým a 
provádět vám tohle. Namísto toho, abyste se stali zahořklými, rozmrzelými, 
pomstychtivými a odplácejícími; namísto toho, abyste podlehli jeho pokoušení a 
snahám vás podplatit v naději, že budete jako jeho členové, vy přijmete tato fakta o 
povaze negativního stavu a budete pokračovat ve svém usilování podle slibu a jak se 
od vás očekává, a tak nepodlehnete jejich pseudokouzlům a slibováním nebes v jejich 
peklech. Uznáte, že pro Mne bylo nutné, abych povolil jeho pseudojsoucno a 
pseudobytí pro důležité duchovní poučení všech, co se týká otázky o životě beze Mne a 
Mých duchovních principů; a za účelem voleb, které je třeba učinit pro aktivaci plnosti 
a úplnosti života v pozitivním stavu. Tím, že právě takto konáte, pak symbolicky 
nastavujete druhou tvář, aby ji negativní stav uhodil. 

A přece existuje ještě jiné spoluoznačení tohoto sdělení. Agenti negativního stavu se 
vám neustále posmívají; ponižují vás; nadávají vám, považují vás za blázny, za 
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bezcenné a k ničemu ve věcech jejich světa; velmi často říkají, že se nelišíte od nich 
nebo nejste lepší než oni, jelikož zevně vypadáte jako oni, chodíte jako oni, mluvíte 
jako oni, dokonce se rozhněváte, cítíte se frustrováni, otráveni a zklamáni; ba někdy 
užíváte sprostá slova, kleje soudíte, odsuzujete a děláte a svým chováním projevujete 
mnohé podobné věci. V jejich očích nejste hodnotnější, nezasluhujete více a nejste více 
zvláštní než oni. Tak tedy, jaký je rozdíl mezi agenty negativního stavu a agenty stavu 
pozitivního? Jinými slovy: uhodili vás do pravé tváře. Povšimněte si, prosím, duchovní 
souvztažnosti pravé tváře. Koresponduje s přirozeností pozitivního stavu. V očích 
negativního stavu je pozitivní stav velmi špatný, tak špatný, jak se popisuje výše o vás, 
ba ještě horší. Takže pořád na něj plive, políčkuje ho a zesměšňuje. 

Na druhé straně, levá tvář souvztaží, v tomto zvláštním spoluoznačení, s povahou 
negativního stavu, jež je přesně taková, jakou ji připisuje vám, čili v obecném smyslu - 
pozitivnímu stavu. Takže, řečeno symbolicky, vy nastavíte svou levou tvář tomu, kdo 
vás uhodil do pravé tváře, a dovolíte mu, aby do ní také udeřil. Tím, že to dovolíte, 
říkáte negativnímu stavu, že především je to negativní stav, jehož přirozenost je 
taková, jakou připisuje vám, a tudíž by se měla uhodit; a za druhé - což je nejdůležitější 
- tím, že to děláte, přiznáváte negativnímu stavu, že bez Pána Ježíše Krista byste byli 
přesně takovými, jakým negativní stav je. Pro svou relativní přirozenost - a to 
opakujeme zas a znova - bez Mé Absolutní Dobroty, Lásky, Mého Milosrdenství, 
Odpuštění, Soucitu; bez Mého neustálého poskytování těchto atributů vám byste byli 
právě jako oni. A toto je to, co citovaný verš označuje - nic jiného. Chápeš, co tím 
myslím, a vidíš logiku Mých sdělení v tehdejší době? 

Peter: Naprosto. A velice Ti děkuji. Když je řeč o biblických citátech, přišla mi na mysl 
jiná otázka, která je často kladena těmi, kteří čtou a praktikují Tvé Nové zjevení: zda by 
se mělo pokračovat ve čtení Bible svaté spolu se čtením Tvého Nového zjevení, anebo 
je čtení Tvého Nového zjevení postačující pro jejich stálý duchovní růst a pokročení?  

Pán Ježíš Kristus: Hm, Petře, to záleží na jejich volbách a preferencích. Nikomu se 
nezakazuje a na nikom se nepožaduje, aby přestal nebo pokračoval ve čtení čehokoliv 
včetně Bible. Záleží na tom, jak kdo rozumí čtenému materiálu, co vkládá do jeho 
významu a obsahu a v jakém rozsahu chce aplikovat ve svém životě biblické principy. 
Jak víš - a tohle se zde opakuje k osvěžení vaší paměti - Bible v zásadě obsahuje dvojí 
druh knih. Jeden druh má vnitřní, duchovní význam, druhý nemá žádný. Druh knih bez 
takového významu má pouze historickou cenu. Odráží stav duchovního rozpoložení, 
atmosféry a klimatu existujícího v době, kdy byl napsán. Z toho důvodu jakékoli 
principy a návody, které poskytují pro žití a životní praxi v souladu s duchovními 
požadavky těch časů, nejsou v dnešní době v převážné většině aplikovatelné. Díky 
tomuto faktoru můžete jasně vidět problém, který může povstat, bude-li někdo chtít žít 
podle těch principů. 

Dobrý příklad - a takových je mnoho - lze vidět v tom, jak jsou formulovány epištoly 
apoštolů. Obracejí se přímo na členy nově založených křesťanských komunit či 
křesťanských církví, jež byly v samých počátcích svého vzniku. Nikdo nevěděl přesně, 
co činit, jak vykládat rozličná biblická tvrzení, jak žít v souladu s jejich požadavky a 
podobné věci. 
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Za těchto okolností, vezme-li se v úvahu faktor kvality života těch časů, bylo nutné 
ustanovit nějaká jasná vodítka, vhodná pro charakter té doby. Protože například - 
vláda mužů ve společenstvích těch dob byla obecně přijatým pravidlem než výjimkou, 
Pavel přišel na nápad zakázat ženám promlouvat nebo mít aktivní účast v církevních 
věcech. 

Jeho postoj také vyvěral z chybného a zvráceného chápání pojetí Mého Prvního 
příchodu či inkarnace do lidského života. Každý usoudil, že tím, že jsem se zde vtělil 
jako mužská postava (a důvod pro tuto potřebu byl vysvětlen v Doplnění 9 
v Korolariích...), jen může a smí mluvit, vládnout a vést členy církve. 

Takže, jak vidíš z této ilustrace, může být čtení tohoto typu knih v Bibli bez náležitého 
chápání historických okolností v době jejich sepsání zcela škodlivé. 

Opakovaně řečeno, tato škodlivost může být živě ilustrována všemi těmi nesčetnými 
náboženskými sektami v lůně křesťanství i mimo něj, které uplatňují rozličná pravidla 
a návody těch knih ve svých životech, aniž by vzaly jakkoli v úvahu duchovní 
požadavky současnosti. (Nebo v islámských náboženstvích, jež mají nejvíce omezující 
požadavky vůči svým členům či následovníkům, zvláště pak vůči jejich ženám). A nejen 
to, nýbrž díky rozličnému chápání a výkladu významu principů, formulovaných v těch 
knihách, vášnivě mezi sebou bojují až ke krvavým válkám, které mohou zuřit po 
desetiletí nebo i staletí. 

Ohledně knih, majících hlubší duchovní význam a souvztažnost, lze říci, že - než bylo 
dostupné Mé Nové zjevení - jejich čtení pro lidstvo bývalo jediným zdrojem pro 
napojení s duchovní realitou Mého pozitivního stavu a se Mnou osobně. 

Dokonce i když si nadějný čtenář nebyl s to uvědomit nebo nebyl schopen poznat jejích 
vnitřní, duchovní význam, jeho duchovní mysl byla toho schopna. Z pozice toho 
chápání držela duchovní mysl otevřené dveře pro proudění Mého života do nich a 
dovolila této planetě dál existovat. 

Bez takové přístupnosti by tuto planetu a každého tvora na ní postihla duchovní smrt. 
V takovém případě by negativní stav nemohl být zrušen, ježto by nikdo nevěděl, proč a 
z jakých důvodů bylo dovoleno, aby negativní stav dosáhl svého nešťastného plodného 
dozrání. 

Jinými slovy, nikdo by nebyl schopen vyvolat tu znalost z univerzálního vědomí, které 
je přímo napojeno na čtení těch knih; jejich čtení vyvolává takovou životně důležitou a 
rozhodující znalost. V tom případě by došlo k nebezpečnému předpokladu, že 
negativní stav je přirozeným jevem, jež má svůj původ v Mé Přirozenosti, a tudíž musí 
zůstat navěky. 

Avšak tím, že je dostupné mé Nové zjevení i s jeho doplňky a že nyní jsou k dispozici i 
tyto dialogy, se situace zcela změnila. všechny principy, zákony, předpisy a vše, co se 
potřebuje pro spásu a stálý duchovní a duševní růst a pokročení, veškerá informace o 
negativním stavu a proč a pro jaké důvody byl aktivován a postaven do dominance nad 
planetou Nula a proč zóna vymístění dostala povolení existovat - to vše je plně 
obsaženo v Mém Novém zjevení. 
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Proto zvolíte-li nečíst Bibli, nebudete duchovně ohroženi ani nijak jinak - jak by 
členové různých křesťanských náboženství chtěli, abyste tomu věřili. Jste v bezpečí. 

Na druhé straně, cítíte-li potřebu číst Bibli spolu se čtením Mého Nového zjevení, pak 
je to přijatelné, pokud chápete, co bylo řečeno výše. Jinak by se to mohlo stát pro vás 
kamenem úrazu vzhledem k rozporům - v doslovných údajích v těch knihách - s tím, co 
je obsaženo v Mém Novém zjevení. 

Nezapomeňte, že doslovný význam těch knih si protiřečí, je matoucí, tajemný a velmi 
často zavádějící. Aniž znáte a chápete jejich vnitřní, duchovní význam, pak se vskutku 
mohou stát pro vás kamenem úrazu. 

V takovém případě byste se mohli okamžitě stát terčem pro agenty negativního stavu, 
jenž miluje, láskyplně opatruje a propaguje doslovný smysl Bible. Dělají to za účelem 
udržování při životě neustálých hádek, bojů a intolerance mezi všemi druhy 
náboženství, což je podněcováno rozličnými formami chápání a výkladu jejich 
doslovných významů. 

Díky faktu, že vnitřní, duchovní a symbolický význam dotyčných knih Bible není 
komukoliv plně přístupný a ani nebude dostupný až do konečného zániku negativního 
stavu - z bezpečnostních důvodů (je zde nebezpečí, že renegáti, jejich pochopové a jiní 
členové negativního stavu zneužijí souvztažnosti), je zřejmé, s jakými problémy se 
může potkat jejich případný čtenář. Takže volba je vaše. A také její následky, jak rád 
říkáš, Petře. 

Peter: Velice si vážím tohoto vysvětlení. Máme pokračovat v kladení otázek, které 
vznesla Rosemarie, anebo je učiníme předmětem našeho příštího dialogu? 

Pán Ježíš Kristus: Doporučoval bych, abychom pokračovali zítra a vnesli je do 
Devátého dialogu. Tvé fyzické tělo je unaveno. Vždyť jsi vzhůru od 3 hodin po půlnoci. 
Byl by to dobrý nápad dát si teď pohov. Přeji ti krásný den. 

Peter: Opětovně Ti moc děkuji za to, že mi dáváš tuto příležitost vést s Tebou dialog. 
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Dialog 9 

Devátý dialog 

 

2. ledna 1999 

 

Peter: Než pokročíme k otázkám, chtěl bys ještě něco dodat k tomu, co vzešlo 
v Osmém dialogu? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře. Rád bych nabídl vysvětlení ve věci, kterou vznesl jeden 
z Mých nejvíc analytických, věrných a loajálních služebníků, Dan z New Yorku. 
V diskusi s tebou o záležitosti milosrdenství a odpuštění: Když se nabídne někomu, kdo 
o ně požádá, ale v podstatě v tom nejsou upřímní a niterně netouží ani nemají v úmyslu 
se změnit, Dan správně usoudil, že důvodem, proč je žádoucí přikročit k této nabídce, 
je to, že z vašeho relativního rozpoložení je pro vás nemožné přesně vědět, zda to 
jedinec myslí vážně, či nikoliv. 

Avšak předpokládejme na okamžik, že víte se stoprocentní jistotou, že dotyčný jedinec 
není upřímný, když žádá o milost a odpuštění. Jediný způsob, na němž můžete založit 
svůj názor v tomto ohledu, je jeho minulé chování. To chování naznačuje, že dotyčné 
individuum není motivováno ani nemá v úmyslu se změnit nebo nastoupit cestu 
k nápravě. Co tedy děláte v podobných případech? 

Uvažte toto: sedmdesátkrát sedmkrát to onen jedinec tak vůbec nemyslel a dál 
pokračoval ve svém negativním či zločinném chování. Ale jak víte, že se po 
sedmdesátsedmkrátsedmdesátsedmé nakonec nerozhodne v hloubi svého srdce 
podstoupit změnu na napravit své cesty? Vzpomeňte si na apoštola Petra i na jeho 
otázku a jaká byla Moje odpověď v tomto ohledu. V podobných případech máte dvojí 
volbu. Obě mohou být mylné. Chybujete buď na pozitivní straně, nebo na straně 
negativní. 

Z duchovního stanoviska je daleko prospěšnější a správnější pro všechny 
zainteresované chybovat na pozitivní straně než na straně negativní. Stane-li se, že se 
zmýlíte na straně negativní, pak budete terčem pro negativní stav. V tom případě jste 
selhali ve snaze osvětlovat negativnímu stavu, že jako agenti stavu pozitivního jste 
zločince nechali jít bez příležitosti pro potrestání, než abyste učinili chybu 
v posuzování jeho úmyslu a motivace. Toto se pěkně odráží v požadavcích amerického 
trestního právního řádu, kde stojí: ‚Jsi nevinen, dokud se neprokáže tvá vina.‘ 

Nemyslíte si, že je lepší nechat běžet několik zločinců, aspoň dočasně, než 
nespravedlivě potrestat nevinného? 

V našem případě by šlo o osobu, která to míní doopravdy vážně, když slibuje, že se 
změní a napraví způsob svého života. Anebo byste raději šli cestou principů 
negativního stavu, jak se odráží v trestním kódu zemí nedemokratických, zvláště 
s komunistickými vládami, kde se uvádí: ‚Jsi vinen, dokud se neprokáže tvá nevina?‘ 
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Ovšem v negativním stavu a v těch zemích je každý bez rozdílu vinen, a proto každý 
zaslouží trest a odplatu. Je to jejich rozkoší a potěšením trestat lidi a vidět je trpět. 

Nezapomeňte na fakt, že kdykoliv se zločinec vyhne trestu natrvalo, znamená to, že si 
zvolil podstoupit trest a odplatu někde v peklech - po svém odchodu z planety Nula. Je 
toto vysvětlení uspokojivé pro tebe a pro Dana? 

Peter: Pro mne zajisté, bez jakýchkoli výhrad. Pamatuješ si na dobu, kdy jsem pracoval 
v jedné z kalifornských věznic jako klinický psycholog, Měl jsem vždy tendenci 
rozhodnout v prospěch osoby v případě pochybnosti, nehledě na to, že jsem najisto 
věděl, že to nemíní vážně ani trochu. Jak víš docela dobře, můj postoj v tomto ohledu 
vedl k některým velmi nepříjemným důsledkům, o nichž se diskutuje v Doplnění 20 
v Korolariích.... Ovšem ve chvíli tohoto záznamu nevím, zda Dan bude spokojen, či 
nikoliv. Jsem si však pozitivně jist, že jsa tak analytickým, na něco určitě přijde. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře. A jestliže Dan na něco přijde v tomto ohledu, pak to 
bude jenom znamenat, že je zde duchovní potřeba nabídnout další objasnění. A v tom 
případě je správné a náležité tak činit. 

Peter: Ale co si myslíš o věci sebeobrany, jak to vznesl Dan? Tato záležitost moc leží na 
srdci i našemu Richardovi Schumertovi ze San Franciska. 

Pán Ježíš Kristus: Pro tuto věc existují dva aspekty, které mají být osvětleny jim a 
tobě, Petře. První se vztahuje na ofenzivní způsob negativního stavu, jenž neustále 
válčí s pozitivním stavem. Jak víš, až doposud byl negativní stav vždy v útočném 
postavení. Je dobře známým faktem, že touží po tom, aby zničil pozitivní stav a ujal se 
vlády nad veškerým stvořením. Tato situace se může aplikovat i na vás osobně. Tím, že 
jste agenty pozitivního stavu, už silou tohoto faktu podléháte takovým útokům 
v obecném smyslu - jako výsledek hromadného útoku negativního stavu proti stavu 
pozitivnímu. Kdyby pozitivní stav, jakož i vy sami, selhal při sebeobraně v tomto 
ohledu, pak by negativní stav vyhrál. 

Ale otázkou je: Jakými prostředky pozitivní stav podnikne účinnou sebeobranu? Co 
způsobuje, že negativní stav je tak ustrašen, cítí se tak uboze a je tak defenzivní, 
namísto aby byl ofenzivní? Ve své moudrosti vlévají členové pozitivního stavu do 
negativního stavu světlo a teplo Mé Absolutní Bezpodmínečné Lásky, Moudrosti, Mého 
Milosrdenství, Odpuštění a Soucitu. 

V tom okamžiku, kdy to postihne útočníky, padne na ně taková tíseň, že se po hlavě 
vrhají zpátky do svých pekel, jen aby se vyhnuli vědění, jak je negativní stav mizerný a 
plný úzkosti. Jinými slovy, přivolávají na sebe úděsný trest a strašnou odplatu za své 
útoky, nebo v našem případě za své zločinné chování. Nejsem to Já, ani nikdo z Mých 
agentů, kdo zapříčiňuje ten trest a vyžaduje odplatu, nýbrž oni sami si to způsobují 
svým negativním a zlým postojem a chováním. 

Druhou záležitostí v tomto ohledu je otázka vašeho vlastního postoje a výše motivace 
se zřetelem na vaši osobní sebeobranu proti zločinnosti případného jedince. Moudrost 
vaší lásky vyžaduje, abyste drželi na uzdě a zabránili takové osobě v páchání jakýchkoli 
zločinných, zlých nebo negativních činů obecně, totiž nejen proti vám, ale proti 
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komukoliv. Ale činíte to pouze kvůli sobě, kvůli své sobecké motivaci, v zájmu své 
vlastní potřeby vidět někoho, jak je potrestán, jen aby to uspokojilo vaše vlastní ego? 
Anebo to činíte v zájmu té osoby, jakožto - a to je nejdůležitější - kvůli všem, neboť, 
konec konců, činit takto je správná věc? 

To je to, co činí věc zásadně rozdílnou a co určuje výsledek celé záležitosti 
oprávněnosti a potřeby sebeobrany. Konáte-li to kvůli všem, kvůli té osobě, a tudíž 
také kvůli sobě proto, abyste nepodlehli zlomyslnosti zločinců negativního stavu, co 
útočí na vás a na pozitivní stav, jehož jste reprezentantem - pak tak činit je něco, na co 
máte plné právo, veškerou povinnost a zodpovědnost, a to všemi prostředky, jaké jsou 
pro takovou sebeobranu k dispozici ve vaší společnosti. Současně jste stále připraveni 
nabídnout té osobě milost a odpuštění, požádá-li o ně. 

Řeknu ti, Petře, není lehké pro pravého reprezentanta Mého pozitivního stavu vidět 
někoho, jak je trestán bez ohledu na to, zda se zločinu dopustil, či nikoliv. Je-li něčí 
život zakotven v čisté lásce, v soucitu, pochopení, přijetí a empatii, pak si nepřeje, aby 
někdo trpěl a byl potrestán. 

Nicméně, moudrost té lásky a všech jejích přívlastků rozezná potřebu takových 
negativních aktů jako odstrašujícího prostředku proti ublížení a poškození, jaká 
potrestaná osoba je s to spáchat proti jiným a posléze i proti sobě. proto kvůli spáse a 
spravedlnosti pro všechny v negativním stavu a na planetě Nula je dovoleno a 
tolerováno, aby se takové akty trestání a odplaty stávaly. Pamatujte si, prosím, že 
nejsou chtěny, nejsou žádoucí, nejsou vnuceny a nejsou podporovány Mnou ani nikým 
v pozitivním stavu. Jsou pouze dovoleny a tolerovány do té doby, než nastane konec 
pseudojsoucna a pseudobytí negativního stavu. 

A protože vy všichni, spojení s Mým Novým zjevením, jste agenty a reprezentanty 
Mého pozitivního stavu, měli byste ve svém chování a životním stylu prokazovat 
podobné pochopení a stejný postoj k této věci. Tohle je důležité! 

Peter: Díky za toto překrásné vysvětlení. 

Pán Ježíš Kristus: Je to Mým potěšením, Petře, Mým potěšením. 

Peter: A nyní zde jsou některé otázky od naší Rosemarie. První otázka se týká 
záležitosti požívání alkoholu a jeho účinku na lidské bytosti a pozitivní agenty zde na 
planetě Nula; a proč se v poslední době zdá, že došlo ke zvýšení konzumace a k nutkání 
více konzumovat. 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, alkohol je vysoce návykovou substancí, zapříčiňující 
změnu vědomé. Jinými slovy, ve svém počátečním stádiu požití alkoholu přináší 
zvýšenou náladu a pocit zdánlivého štěstí. Není náhodou, že alkohol obecně je nazýván 
‚špiritus‘. Toto jméno odráží fakt, že negativní stav nemá pravé duchovní základy, 
nýbrž je založen na deformacích a úplných falešnostech. Takže ten, kdo konzumuje 
alkohol, se fakticky pokouší dostat se k svému duchovnímu ‚já’, čili nacházet cestu 
k duchovnosti objížďkou a totálně neúčinným způsobem. A nejen to, ale používá-li 
někdo alkohol delší dobu, stane se na něm závislým a končí tím, že se stane 
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alkoholikem. V podstatě požívání alkoholu znamená záměnu pravé duchovnosti za 
falešnou. Co se zde děje? 

Kdykoliv do sebe naliješ třebas i sebemenší množství alkoholu - a to v jakémkoliv 
z dostupných druhů - v tu ránu otevíráš dveře vlivu negativního stavu na tvůj mozek a 
na tvou psychiku. Tímto faktorem je negativní stav uschopněn nasadit v tobě svou 
vlastní verzi duchovnosti, své vlastní ideje a pocity a podobné věci, jež se mohou stát 
integrální částí tvého života. Dojde-li k tomu, pak se stáváš plně kvalifikovaným 
otrokem negativního stavu. 

Toto je důvod, proč bylo velmi důrazně doporučováno v jednom z Doplnění, abyste se 
zdržovali od užívání jakéhokoliv druhu alkoholu dokonce v nejmenším množství. Je to 
odstrašující varování před ovlivňováním ze strany negativního stavu. 

Naneštěstí, někteří z vás považují požití malého množství alkoholu za neškodné a 
příjemné. Takový postoj je pro vás duchovně velmi nebezpečný, neboť se postupně, 
pomalu a téměř nepozorovaně dostáváte do pasti negativního stavu a stanete se nejen 
jeho terčem, ale jeho otrokem - otrokem potřeby konzumovat alkohol a být na něm 
závislým ve všech vašich snahách a procesech rozhodování. Ocitnete-li se až tady, pak 
je váš život ovládán principy negativního stavu. Začnete věci vidět rozličně v souladu 
s potřebou ospravedlňovat a omlouvat své požívání alkoholu, budete zapírat a tvrdit, 
že nemáte v tomto ohledu žádný problém. Veškeré vaše nazírání, pojímání, ideje a 
chápání bude pokřivené nebo dočista falešné - aniž byste si uvědomovali, že jsou 
zvrácené a nepravdivé. Nafoukaně je budete považovat za pravdivé, náležité a správné. 

Došlo vám, proč je alkohol tak oblíbeným nástrojem v rukou negativního stavu? Je to 
obrovský prostředek, jakým totálně ovlivňuje lidské tvory. Využívá lidské tvory a 
nabádá je, aby se snažili kazit agenty pozitivního stavu tím, že je pozve, aby se připojili 
k jiným lidským tvorům na jejich rozličných večírcích, kde je požívání alkoholu hlavní 
událostí dne. Budou dokonce požadovat a silně naléhat v tomto ohledu, vnucovat pití 
takovému agentu pod rouškou slušnosti a respektu vůči všem účastníkům těch 
mejdanů. Nebude-li se dotyčný agent pozitivního stavu účastnit jejich pitek, pak ho 
prohlásí za nespolečenského, bezohledného a uvrhnou ho do pocitu viny. 

Takto je připravena past negativního stavu, jejíž pomocí chce polapit agenta 
pozitivního stavu do své domény. Totéž se může říci o nikotinu a všech ostatních 
zneužívaných drogách. 

Dobrou omluvou lidí pro jejich opíjení se, kouření a užívání nezákonných drog je, že 
prý jim to pomáhá v zápolení s každodenním tlakem života. Neuvědomují si, že pravý 
opak je pravdou: pití, kouření a požívání nedovolených drog umocňuje tlak, tím se vše 
stává nesnesitelnějším a výraznějším a zapříčiňuje to, že chtějí ještě víc pít, kouřit a 
fetovat. 

Avšak tady jde ještě o něco jiného. Týká se to zvýšeného požívání alkoholu a jiných 
substancí mezi některými lidskými tvory. Tato situace odráží vyčerpání duchovních 
hodnot ve společnosti a naprosté selhání a neschopnost všech náboženských systémů, 
existujících na planetě Nula, uspokojit duchovní potřeby svých následovníků. 
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Následkem nedostatku tohoto uspokojení se lidští tvorové cítí prázdnými niterně a 
začínají vyhledávat jakési naplnění nebo náhražky. Ježto žádné náboženství nebo 
současný pseudoduchovní trend není schopen poskytnout toto naplnění, vyhledávají 
náhražky za ně. A co může lépe sloužit jako náhražka než ‚špiritus‘, nikotin a 
nedovolené drogy? Všechny dočasně omamují vědomí, poskytujíce falešný pocit 
přechodného naplnění. Pod jejich vlivem mají dokonce ‚velké duchovní vhledy a pocit 
osvícení‘, které jim dávají falešný dojem, že ve svém životě konečně mají něco, co je 
vpravdě duchovní, správné a náležité. 

Až se vliv těch substancí vypaří, stávají se zase pustými, dokonce mají ještě větší pocit 
prázdnoty než předtím, upadají do strašné a neodolatelné žádostivosti prožít znovu 
něco, co se stalo pod vlivem dříve požitých substancí. 

Takto pěkně byla past nastavena. Takže se stávají plně zralými otroky a následovníky 
pseudoduchovnosti negativního stavu. Pozoruješ, co se zde děje? 

Peter: Ano, velmi jasně. A co ohledně otázky Rosemarie o dietě, potravě a duchovním 
stavu, stěžuje si, že potraviny mají podřadnou kvalitu, jsou příliš zpracovány, plné 
konzervačních přísad atd. 

Pán Ježíš Kristus: Záležitost potravy má často podobný význam, jak bylo popsáno 
výše ohledně alkoholu, nikotinu a nezákonných drog. V tomto zvláštním případě bývá 
potrava často náhražkou za skutečnou lásku. Nedostatek prožitku skutečné lásky, 
která je tak nepostradatelná pro jedincův život a jeho blaženost, je příčinou pocitu 
prázdnoty a jeden se cítí neustále hladový. Takže potrava se stává prostředkem 
k ukojení hladu a potřeby lásky. Ovšem splnění té potřeby je dočasné a iluzorní. V tom 
případě se cítí potřeba jíst více. Naneštěstí, čím více se jí, tím větší je pocit hladu, 
prázdnoty a nenaplnění. Stane se to začarovaným kruhem, což vede k vývoji obezity. 

Ani na minutu nezapomeň na duchovní souvztažnost potravy. Jak potřebujete krmit 
svá těla, abyste přežili, tak neustále Já krmím vašeho ducha a vaši duši Mým životem, 
jejž potřebujete pro své vlastní přežití. Nedostatek jakéhokoli takového vyživování 
vede k hladovění a nezřízené touze po potravě. Není-li k dispozici, pak tělo umře. 
Kdybych nezásoboval vašeho ducha a vaši duši Mým neustálým životem, váš duch a 
vaše duše by nebyly schopny přežít ani vteřinu. 

Kontaminace potravy, jíž krmíte své tělo, usilováním rozličných výrobců potravin, 
odráží - pomocí korespondujících duchovních faktorů - pokus negativního stavu 
podkopat Mou životodárnou sílu ve vás všech, abyste místo toho byli napájeni ideami 
negativního stavu o jeho pseudoživotě. Kdyby uspěl ve svém usilování a krmil vás 
takovými ideami, pak byste umřeli vzhledem k pozitivnímu stavu. Namísto toho byli 
byste prosáknutí pseudoživotem negativního stavu. 

Otázka diety v tomto ohledu není v tom, co jíte, ale ve vašem postoji vůči jídlu obecně. 
Je požívání potravy jediným účelem vašeho života, nebo prostředkem k udržování 
vašeho těla ve stavu zdraví a života tak, aby váš duch a vaše duše v něm mohly 
fungovat náležitě a efektivně? V tomto ohledu byste se neměli starat o nic, co se týká 
praktik úpravy potravin na vaší planetě. konec konců, nezapomeňte na tento 
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nediskutabilní fakt: v minulosti, kdy takové upravování potravy ještě nebylo a také 
z vašeho hlediska byly potraviny považovány za čisté a zdravé, přesto očekávaná 
průměrná délka lidské života na planetě Nula nepřesahovala 50 let. Na druhé straně, 
v současné době se všemi těmi konzervačními či chemickými prostředky, dávanými do 
potravin, pravděpodobná délka života značně zvýšila. V současnosti není neobvyklé žít 
nad 90 let. Průměrná očekávaná životnost na vaší planetě se podstatně zvýšila - od 50 
do 75 let přibližně. Rozdíl činí téměř 25 let. 

Takže v tomto ohledu můžete jíst vše dostupné nebo na co máte chuť (vaše tělo vám 
poví, co potřebujete, kolik vskutku potřebujete a jaký druh potravy máte jíst), pokud 
jíte s mírou, rozmanitě a s postojem, že požívání jídla není samo o sobě účelem a cílem 
vašeho života, nýbrž jenom prostředkem ke splnění povinnosti a odpovědnosti, jaké 
máte vůči svému fyzickému tělu. 

Peter: Díky za tuto odpověď. Další otázka, kterou položila Rosemarie a v minulosti 
také někteří čtenáři, praktikanti a následovníci Tvého Nového zjevení, se vztahuje na 
rodičovství. Jak víš, mnozí z nich mají malé i velké děti. Rádi by věděli, jak si mají 
počínat ve snaze vychovávat své děti ve světle principů Tvého Nového zjevení. 

Pán Ježíš Kristus: Především nezapomeňte na důvody, pro které se vaše děti vtělili na 
této planetě, a na předcházející dohodu, jakou jste s nimi učinili před svou vlastní 
inkarnací. Mnohé z vašich dětí jsou agenty negativního stavu - zvláště ty, co se narodily 
po 1. červenci roku 1988. Můžete správně mít za to, že od toho data většina z těch 
narozených jsou agenty negativního stavu. 

V současnosti se už nějakou dobu rodí na vaší planetě jenom agenti negativního stavu. 
Tato situace svědčí o kondenzaci negativního stavu a jeho nadcházejícím 
pseudovítězství na vaší planetě. 

Vzhledem k těmto faktorům je jedinou věcí, kterou můžete podniknout v zájmu svých 
dětí, vzor vašeho vlastního života: máte ukazovat a projevovat jim, jak vypadá způsob 
života agentů pozitivního stavu, zpřístupnit jim Mé Nové zjevení v celé úplnosti - a to 
bez nátlaku, nenásilně, bez vyžadování nebo vnucování. Přitom jim zdůrazňovat, že 
existují mnohé volby, jaké mohou učinit ohledně duchovních i neduchovních věcí 
v životě planety Nula. Souběžně s tím je učit - milujícím, laskavým, moudrým a někdy i 
pevným způsobem - kázni, pořádku, úctě a ohleduplnosti pro potřeby jiných lidských 
tvorů, které mají brát tak, jak jsou. 

Navíc a dodatečně k tomu, co bylo řečeno výše, je vaše péče vůči jejich fyzickým, 
duševním a vzdělávacím potřebám - v duchu vašeho souhlasu - povinností a 
zodpovědností, které končí právě tam. Konec konců, oni musí splnit svůj vlastní účel, 
důvod svého pobytu na této planetě, a zvláště ve vašem životě. Více v tomto ohledu 
nemůžete dělat. 

Peter: Její další a závěrečná otázka je příliš osobní a neměla by být zodpovězena skrze 
mne. Týká se to její zkušenosti v útlém věku, když jí bylo sedm let, kdy měla vidění 
někoho, kdo se jevil jako Marie. Chce vědět, zda to byla skutečná Marie, která ji 
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varovala o nebezpečí angažování se v katolické církvi prostřednictvím svého vztahu 
s katolickou jeptiškou. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, je to dobrý příklad druhu otázek, které se nikdy nemají klást 
prostřednictvím někoho jiného. Má Mně osobně přednést tu otázku a spoléhat se 
v tomto ohledu na svou intuici. Víc než rád jí odpovím v jejím soukromém a osobním 
stavu při komunikování se Mnou. 

Peter: Vřelé díky za všechny odpovědi. Je zde ještě něco jiného pro dnešek? 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. To stačí pro tuto chvíli. Jdi a měj příjemný den. 
A Já děkuji pro tvou ochotu vést dialog se Mnou. 
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Dialog 10 

Desátý dialog 

 

3. ledna 1999 

 

Peter: Dnes mi nepřichází na mysl žádná specifická otázka. Nicméně rád bych Tě 
požádal, zda nemáš co dodat nebo vysvětlit k obsahu Devátého dialogu. 

Pán Ježíš Kristus: Vlastně ano, mám zde něco, co bych dodal. Díky, že ses Mne na to 
zeptal. Ve skutečnosti bych dnes krátce prodiskutoval tři věci. Týkají se něčeho, co se 
vynořilo ve vaší trojrozměrné konverzaci s Rosemarií a Danem poté, co ti telefonovali 
po přečtení Devátého dialogu. 

První věc se týká tématu sebeobrany, jak se vztahuje k vám, hoši. V tomto případě to 
však nejsou běžní zločinci nebo zřejmě negativní entity, o nichž je řeč, ale každodenní 
typ lidských tvorů, s nimiž se musíte stýkat a kteří vám mohou způsobovat všemožné 
problémy nebo být příčinou reakcí negativního charakteru. Navíc se to může vztahovat 
na problémy, s nimiž se setkáváte během spolupůsobení s vašimi vlastními přáteli, 
příbuznými, ba i těmi, co čtou, přijímají a praktikují Mé Nové zjevení, nebo alespoň 
tvrdí, že tak činí. Mluvíme zde o stresujícím a rozčilujícím chování, které by mohli 
projevit v průběhu spolupůsobení s vámi. Například tím, že nedodržují sliby, soustavně 
přicházejí pozdě na schůzky s vámi, vyhýbají se vám, neodpovídají na vaše telefonáty, 
říkají vám jedno, ale dělají toho pravý opak; nebo činí nepatřičně a nepřípustně a 
mnoho jiného podobného, co by mohli činit a co se označuje ve vašich psychiatrických 
učebnicích jako pasivně-agresivní chování. 

Takže co uděláte nebo jak odpovíte na tyto druhy situací z vaší pozice agentů Mého 
pozitivního stavu? Dovolte Mi, abych osvěžil vaši paměť a znovu to zopakoval (jak víte, 
lidská paměť je nesmírně zapomnětlivá, nespolehlivá a křehká): v kapitole 11 Mého 
Nového zjevení - Nového zjevení Pána Ježíše Krista - bylo jasně uvedeno, že kdokoliv 
je narozen na planetě Nula, narodil se především s mnoha problémy, za druhé je 
narozen do mnohých problémů. Dodatečně, během svého vyrůstání, získává více 
problémů, které si následovně zvnitřní a stanou se integrální součástí jeho/jejího 
životního stylu. 

Tato situace ustanovuje rozpoložení, během něhož nastává úplná identifikace s těmito 
nahromaděnými problémy, účinně potlačující nebo odstraňující z paměti jakýkoli znak 
původní sebe-identity, sebe-pojetí, vlastního obrazu a sebe-přijetí a toho, čím tento 
jedinec byl, než se vtělil na planetu Nula. Tím, že dotyčný jedinec nemá žádné vědomé 
spojení s čímkoliv ze svého původního uzpůsobení, je postaven do mocné pozice 
nátlaku, aby si ustanovil falešné sebe-pojetí, vlastní obraz, sebe-ztotožnění a sebe-
přijetí vybudovaná z problémů, které byly především integrálně do něj implantovány 
před narozením během jeho zrodu; za druhé, byly mu vnuceny jinými významnými 
osobami, které ho vychovávaly z pozice svých vlastních problémů. Takže může nastat 
zvláště nepříznivý typ zacházení, během kterého jedná dle problémů svých rodičů, 
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učitelů nebo jiných významných osob, které ho jimi napájejí a posilují jeho vlastní 
problémy. 

Ježto není k dispozici nic jiného než problémy za účelem požadovaného základu, na 
němž se buduje jedincova sebe-identita a sebe-nazírání, získá tak umělé sebe-
ztotožnění, sebe-nazírání a sebe-ocenění, naplněné ničím jiným než samými problémy, 
které jsou ve své podstatě neskutečné a nerealistické, ale které jsou považovány za 
skutečné, vhodné a jedině dostupné. Jakmile je tato falešná totožnost ustanovena a 
poté, co ji plně přijme za svoji, pak se ten jedinec uvede do stavu, v němž nemá jinou 
volbu než jednat s vámi z jediné pozice, jakou má - z pozice svých problémů. Pokud ten 
jedinec nerozezná problém v tomto uspořádání a aniž začne na sobě pracovat, aby se 
zbavil svého problému, nebo alespoň se naučil, jak jej zvládnout, pak projde celým 
svým životem zacházeje se sebou a všemi ostatními nejinak než z pozice svých 
problémů. 

Toto je jeden z hlavních zdrojů problematických vztahů mezi lidskými tvory. 
Z duchovního hlediska chápání důvodů pro tento typ ustanovení jde o ilustraci a 
demonstraci, sloužící veškerému stvoření, aby se vidělo, jaká je povaha lidského života, 
jež má své kořeny jenom v samých problémech. Kdo souhlasil účastnit se lidského 
života, taky souhlasil s tímto druhem uspořádání. Jinými slovy, jak bylo mnohokrát 
uvedeno ve všech knihách Mého Nového zjevení, je to ilustrací a demonstrací toho, co 
nevolit a jaký nebýt. 

Naneštěstí převážná většina lidských tvorů nemá zdání, neuvědomuje si ani nechápe, 
ba ani si nevšímá, že tak tomu je v jejich případě a s jejich lidským životem. Proto se 
protloukají životem a chovají se způsobem problematickým, zacházejí jeden s druhým 
frustrovaně a dráždivě, vyvolávají nepřátelské city, závist, dopouští se klamání, 
podvodu, lhaní, řečí, prezentují se ne ve svém pravém já, porušují sliby a činí mnoho 
jiných negativních a nezodpovědných skutků. Ježto lidští tvorové nemají ponětí, proč 
se takto chovají, považují své jednání, své činy a to, jak se chovají vůči vám, za něco 
normálního, patřičného, náležitého a vhodného. 

Takže co mají říci tato fakta o vašem vztahu a vašem zacházení s takovým druhem 
lidských tvorů, ba dokonce s vašimi přáteli i těmi, co prohlašují, že jsou integrální částí 
Mého Nového zjevení? Nejprve, když víte o těchto matoucích skutečnostech, budete se 
vyhýbat vztahům a jednání s nimi z pozice svých vlastních problémů, jaké všichni máte 
bez ohledu na to, jak a nakolik jste duchovně pokročilí. Konec konců jste přece jen 
v lidském životě. Potřebujete se naučit rozeznat svá citlivá místa a své problémy a 
vyřešit je tak, abyste je aspoň nevynášeli na světlo jako důležitý faktor do svých vztahů 
a zacházení s jinými. Není to snadný úkol, když víte, v jakém druhu pseudoživota se 
nacházíte v tomto okamžiku. Nicméně, není to nemožné naučit se, jak se vyhnout 
promítání vlastních osobních problémů do interakce s jinými. 

Za druhé se naučte nic neočekávat od nikoho, ani nečekat, aby byli takovými, jakými by 
měli podle vás být, jak by se měli chovat a jak by měli zacházet s vámi a s jinými. 
Cožpak vskutku víte, proč jsou to, co jsou? Nezapomeňte, že všichni z vás vyrůstali 
s mnohými zevně vnucenými a vámi zvnitřněnými návrhy, jak se chovat, co dělat, co se 
od vás očekává a co je nebo není náležité ze stanoviska pravidel vaší společnosti, 
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vašich sousedů, rodinné dynamiky, různých gangů, subkultury a podobných četných 
činitelů. Neustále na vás narážejí, vyžadují, abyste se řídili jejich pravidly, ať takřka 
pseudopozitivně, nebo naprosto negativně. 

Vaší povinností jako Mých agentů, jak jste v tomto ohledu souhlasili, je neustále si 
uvědomovat tyto nepříznivé faktory, určující lidské chování, a to jak u vašich přátel, 
tak i u takzvaných následovníků Mého Nového zjevení; a učili se ilustrovat a 
demonstrovat typ postoje a chování v duchu povahy pozitivního stavu. Váš postoj a 
vaše chování v tomto ohledu má mít kořeny v bezpodmínečné lásce a moudrosti. Vaše 
bezpodmínečná láska požaduje, abyste bezpodmínečně odpouštěli chování, namířené 
proti vám. Moudrost lásky od vás žádá, abyste upozornili své přátele - laskavě, 
láskyplně, moudře, chápavě a někdy pevně a rozhodně - na to, jak se chovají a co tím 
působí vám a jiným. Uznají-li problémy v tomto ohledu a prokáží ochotu napravit své 
cesty, pak jste získali své přátele, pomohli jste a splnili své duchovní závazky vůči nim. 
Pokud neodpoví laskavě na váš zásah, pak je necháte jít s ujištěním, že dveře jsou vždy 
otevřeny pro navázání vztahu, založeného na pravých duchovních principech, 
zakotvených v životě pozitivního stavu. 

V případě vašich spolupracovníků a jiných známých, kteří jsou zřejmými agenty 
a/nebo otroky negativního stavu a s nimiž se nevyhnutelně musíte stýkat díky 
uspořádání samé přirozenosti lidského života na této planetě; a kteří s vámi zacházejí 
pohrdavě či jinak negativně, rozčilujícím a stresujícím způsobem, pak se musíte naučit 
přijmout fakt, že jsou tací, jací jsou, a nic jiného nelze od nich očekávat; a že toto je 
jejich posláním a pověřením ze strany negativního stavu, aby byli právě takovými pro 
nějaké velmi důležité duchovní důvody. S nimi jednáte, jak to vyžaduje vaše práce nebo 
z jakýchkoli jiných důvodů, které vyžadují styk s nimi, a v průběhu interakce zacházíte 
s nimi co nejzdvořileji, s pochopením, a přitom se omezíte jen na to, co potřebuje nebo 
co vyžaduje povaha jednání s nimi. Svým důsledným laskavým a zdvořilým chováním 
jim ukazujete nejen to, co a jak je být agentem Mého pozitivního stavu, ale konečným 
výsledkem bude to, že je odzbrojíte a že nakonec v určité chvíli začnou snad s vámi 
jednat se zaslouženým respektem. Raději však nic od nich v tomto ohledu 
neočekávejte. Pokud s nimi zacházíte, jak zde bylo doporučeno, pak vaše povinnost 
v takové situaci byla splněná a vy jste učinili to, co bylo na vás. V tomto ohledu víc od 
vás není požadováno. Ovšem ty, Petře, můžeš říci, a to právě teď máš na mysli, že jsa 
v lidské kůži, není lehké takto jednat s lidmi. 

Peter: Lituji, ale je tomu tak. 

Pán Ježíš Kristus: Nezapomeň, prosím, že než jste se vtělili na planetě Nula, nebylo 
vám slíbeno, že to bude lehké. A vy jste přijali ten fakt. Souhlasili jste, že se budete činit 
podle svých nejlepších schopností. Ve skutečnosti to není tak těžké, jak se zdá, a to díky 
znalosti, kterou vlastníte o těchto věcech z Mého Nového zjevení. Bylo by to obtížné 
jenom v tom případě, kdyby se taková znalost postrádala nebo nebyla k dispozici. Ale 
ve vašem případě jste požehnáni jako nikdo jiný tím, že takovou znalost máte. To vám 
pomůže změnit váš postoj a vaše chování vůči jiným v souladu s linií principů Mého 
pozitivního stavu, jejž na planetě Nula reprezentujete. 

Peter: Plně uznávám tato fakta. 
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Pán Ježíš Kristus: Vím, že ano. Popovídejme si o druhé záležitosti. Týká se tématu tvé 
diskuse s Rosemarií a Danem o způsobu, jakým jsou lidé trestáni a jak prožívají 
odplatu po svém příchodu do pekel. Určité rozpory byly zaznamenány mezi tím, co 
bylo o tom řečeno v Novém zjevení Pána Ježíše Krista a v těchto Dialozích. Ve Velké 
knize bylo řečeno, že po svém návratu z planety Nula do patřičných pekel jsou jejich 
agenti odměněni větším stupněm zel a falešností. Hlavně se zde zdůrazňuje slovo 
‚odměněni‘. Čím odměňujete lidi, když si odměnu zaslouží? Něčím cenným, co máte 
k dispozici. A co je k dispozici tvorům v peklech nebo v negativním stavu obecně? 
Pouze něco negativního, zlého a falešného. Takže je odměníte přesně tím. Jedním 
z mnoha aspektů takové zasloužené odměny je odplata a trest. Ježto v negativním 
stavu všichni jdou pro odměnu za své skutky, jejich povaha je tak uzpůsobena, že si 
přejí trest a odplatu - a to jej jejich odměna. V tomto ohledu je nutno, abyste 
porozuměli něčemu, co je nesmírně obtížné pro vaši mysl pochopit a přijmout. Kdo by 
toužil po něčem tak hrozném - být odměněn trestem a odplatou? Potíž s vaším 
chápáním tohoto pojmu je v tom, že se na to díváte jako na něco příjemného, slastného 
a žádoucího podle toho, jak odměnu definuje a prožívá pozitivní stav. Nemůžete 
aplikovat podobná opatření na definici negativního stavu a jeho pojímání termínu 
odměna. Pro ně jsou trest a odplata tak příjemné a slastné jako kladná odměna 
v pozitivním stavu. 

Ve vašich lidských termínech máte popis tohoto druhu situace, jak to Dan tak přiléhavě 
naznačil včera. Nazývá se to sado-masochistické chování. Je to též popsáno v knihách 
plodného ruského spisovatele Dostojevského, zvláště v románu Bílé noci. V něm 
hrdina mluví o tom, jak velkou slastí může být a je - prožívat bolest, utrpení a podobné 
pocity. existuje v peklech zvláštní tlupa tvorů, která se specializuje na provádění 
‚odměn‘ trestem a odplatou v souladu se stupněm zlých skutků a produkce nepravd, 
jakých jedinec dosáhl během své služební cesty na planetě Nula nebo během svého 
pseudoživota v peklech. Ovšem i tito tvorové jsou ‚odměňováni‘ za své ‚úctyhodné‘ 
snahy v konání své práce ‚odměňování‘ druhých ve formě trestů a odplácení. Střídavě 
trestají jeden druhého a prožívají navzájem akt odplaty za své ‚dobré skutky‘ v tomto 
ohledu. Takže z tohoto vysvětlení vidíte, že se nemůže aplikovat vaše chápání 
konceptu ‚odměny‘, jakožto i všeho jiného na negativní stav. Pamatujte si, prosím, že 
všechno v negativním stavu bylo uspořádáno pseudotvůrci tak, aby bylo v protikladu 
s tím, jak se věci mají v pozitivním stavu. Jinak by to nebyl negativní stav. Takže vše je 
tam zvráceno. 

Peter: Tohle je mi velmi jasné, ale jak víš, není pro nás snadné neaplikovat stejné 
kategorie pro oba stavy - když se pokoušíme popsat věci, jaké se v nich odehrávají. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, ale je třeba, abyste vycvičili svou mysl, svůj intelekt, 
svou logiku a všechny duševní schopnosti a rozeznávali správně stav věcí v obou 
doménách. Jinak byste mohli shledat, že vaše závěry o těchto věcech jsou buď 
zkreslené nebo načisto falešné. 

Peter: Pochopeno. Zmínil ses o třetí záležitosti, kterou chceš prodiskutovat. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře. Je krátká. Týká se obav Rosemarie, jež se ptá, zda úvahy 
o potravě byly specificky osobní a měly co činit s ní. Dovolte, abych velmi důrazně 
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ujistil vás všechny, co čtete tyto Dialogy, že v žádném z nich není obsaženo nic 
osobního a taky nic osobního nebude obsaženo v jakémkoli z těch, co přijdou 
v budoucnu - pokud bude třeba, aby se v nich pokračovalo. Obsah těchto Dialogů se 
týká otázek obecného zájmu, aby se vědělo o věcech ze správného nadhledu. Ovšem, je 
na každém jedinci, aby rozhodl, skrze postup sebezpytování pomocí intuitivního 
rozlišování, zda se něco může aplikovat na jeho/její vlastní osobní život nebo osobní 
problémy z pozice jejich obecného rozvažování. Je-li tomu tak, pak je to na jejich 
vlastní svobodné vůli a volbě, jestli budou chtít dále postoupit a pracovat nad řešením 
svých problémů, o nichž byla zmínka v úvahách Dialogů. Konec konců tyto Dialogy jsou 
zpřístupněny vám všem, aby vám pomohly jakýmkoliv možným způsobem nebo 
jakkoliv byste potřebovali, aby vám pomohly. 

Peter: Díky, že jsi nás na tyto věci upozornil. Právě jsem si vzpomněl, že přece jen mám 
jednu otázku; vlastně o otázku ani moc nejde, ale přesněji řečeno, jde o prosbu, aby se 
probrala, pokud možno, některá negativní tvrzení, jaká jsou tak často uvedena v Bibli a 
jiných takzvaných ‚svatých‘ knihách. Týkají se zvláště záležitosti věčného trestu, jako 
například - ‚aniž učiníte pokání, všichni zahynete‘. Jak máme chápat a vykládat taková 
tvrzení? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, jak víš z Mého Nového zjevení, ty knihy byly psány 
v jazyce negativního stavu, protože nic jiného nebylo k dispozici v době jejich napsání. 
Žijete-li uprostřed negativního stavu, je-li jediným jazykem, který je pro vás účinným, 
jazyk výhružek, strachu a nátlaku; a jestli se nechápe, nebo dokonce neví, že jiný jazyk 
je dostupný či dokonce možný, pak jak v takovém případě budete přistupovat 
k obyvatelům příslušných oblastí, ovládaných negativním stavem, abyste jim pomohli 
uvědomit si negativitu a zlo jejich životního stylu? Užíváním jejich vlastní řeči. Takže 
jim jasně naznačíte, že jejich cesty jsou špatné, zlé, mylné a nebezpečné; že jejich 
životní styl vytváří základ pro hrůznou predispozici, jež vede k tomu, že budou úplně 
vyvrženi ze života, nebo, řečeno jinak, navěky zahynou; a aniž se změní a napraví své 
cesty, octnou se v nebezpečí ztráty své výsady mít jakýkoliv druh života. 

Jakmile je upozorníte na tuto skutečnost a jakmile pochopí a přijmou fakt, že jejich 
život je negativní a zlý, pak dalším krokem bude seznámit je s principy života 
v pozitivním stavu. Nejlepším způsobem, jak docílit tohoto nanejvýš závažného 
seznámení, je uvést příklady agentů Mého pozitivního stavu, umístěných na planetě 
Nula za tímto důležitým účelem; nebo příklady, jaké jsem dal a demonstroval během 
Mého života na planetě Nula; nebo jaké jsou uvedeny v Mých rozličných knihách 
starého a Nového zjevení. Vezmou-li si tyto příklady k srdci a podle toho změní svůj 
život, pak budou konvertováni do pozitivního stavu. 

Avšak tato věc má ještě jinou stránku. Nezapomeňte, že v době, kdy ty knihy byly 
psány, pseudotvůrci a jejich hordy se volně proháněli po planetě Nula a plně ovládali 
všechny lidské tvory, vyjma nepatrné hrstky některých z Mých agentů, co žili tehdy na 
vaší planetě. Díky tomuto faktoru a skutečnosti, že nikomu z nich nebyla dostupná 
paměť o dobrovolnosti jejich účasti při aktivaci a sdílení života negativního stavu, bylo 
nutné vštěpit do jejich myslí ideu, jež by je v příhodný čas přivedla k uvědomění, že 
byla učiněna závazná dohoda - konvertovat do pozitivního stavu na konci života 
negativního stavu; nebo zahynout navěky - to jest, vzdát se svého osobního a 
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individuálního života a vrátit jej Absolutnímu životu Pána Ježíše Krista. Ovšem, jak víš, 
Petře, z Mého Nového zjevení, někdo, kdo by potenciálně nesouhlasil s konvertováním 
do pozitivního stavu na konci života negativního stavu, by v prvé řadě nikdy nevešel 
do svého jsoucna a bytí. Připomenutí - ‚aniž učiníte pokání, zahynete‘ - zabrání tomu, 
aby je postihl ten strašlivý úděl a dal jim možnost uniknout negativnímu stavu. Kdyby 
si neuvědomili, že je dostupná taková důležitá cesta, pak by neexistovala žádná 
pohnutka, ba ani potřeba nebo ochota se změnit. Konec konců, proč se měnit nebo žít 
jiným životem, když nevím nebo nemám ponětí nebo nejsem si vědom, že existuje jiná 
alternativa; nebo jak bych to mohl získat a uplatnit? V takovém případě by vskutku 
nadobro zahynuli, ano, navěky. 

Takže ten druh negativních sdělení má velmi důležitou preventivní funkci. Budou 
použity v oné době pro akt záchrany každého z drápů a životního stylu negativního 
stavu. To je vše, co o tomhle potřebujete vědět. Samozřejmě jsou ještě jiné důležité 
důvody pro podobná tvrzení, ale bylo by předčasné zjevit jejich znalost právě teď. 
Takže jdi v míru a měj velmi příjemný zbytek dne. 

Peter: Mockrát děkuji. 
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Dialog 11 

Jedenáctý dialog 

 

5. ledna 1999 

 

Peter: Musím se k něčemu přiznat. Jak víš, nezaznamenal jsem nic z toho, co se včera 
odehrálo během našeho ranního dialogu. Připadá mi to velmi legrační, jako bych 
nedělal nic užitečného, ale jen ztrácel čas na všelijaké lidské pochůzky a podobné věci. 

Pán Ježíš Kristus: Je to pochopitelné, Petře. Avšak neměl by ses tak cítit, neboť máš 
odpovědnost a povinnost postarat se také o své nejzevnější a typicky lidské záležitosti. 
Nebuď překvapen, dojde-li k tomu, že tohle se ti stane častěji, než by ti bylo milé. 
Někdy to bude trvat dny nebo celé týdny, ba i měsíce, kdy nebudeš nic zaznamenávat. 
Má-li k tomu dojít, pak to bude znamenat jen to, že se budeš muset věnovat jinému 
typu práce stejně důležité, jako je psaní našich dialogů, as to ve svém typickém zevním 
lidském životě nebo na nějaké jiné úrovni jsoucna a bytí či pseudojsoucna a 
pseudobytí. Nezapomeň, že bude třeba, abys cestoval za účelem návštěv Mých lidí na 
planetě Nula jak ve Spojených Státech, tak i v zahraničí. Nepodceňuj kontakty s nimi 
tváří v tvář. Tím, kdo ji a co reprezentuješ v Mém zájmu na planetě Nula, se může 
docílit, že taková setkání tváří v tvář v nich mohou vyvolat něco důležitého. Proto svou 
přítomností u nich způsobíš, že se budou cítit schopnými přijít na otázky, na které 
s tvou pomocí dostanou náležité a správné odpovědi, aniž by se porušila jejich svoboda 
volby. Budiž znovu řečeno: nepodceňuj důležitý proces kladení otázek a obdržení - za 
tvé osobní přítomnosti - správných vlastních odpovědí. Na druhé straně mohou mít 
jejich otázky zcela dobře multiverzální význam, na něž je třeba odpovědět 
prostřednictvím dialogů se Mnou a následného tvého zaznamenávání k prospěchu 
všech a všude. Význam a moc setkání tváří v tvář může být velmi výraznou a závažnou. 
Nemůže dojít k takovému všeobsažnému dopadu z dopisování nebo telefonických 
rozhovorů jako z kontaktu tváří v tvář, protože jsou neosobní, vzdálené a chladné. 
Tohle je jeden z důvodů, proč máš takovou nechuť mluvit s lidmi po telefonu. Věř Mi, 
že to není totéž jako mluvit s nimi tváří v tvář. Takže připrav se na takové možnosti 
v blízké budoucnosti. 

Peter: Chápu; a pokorně prosím, abys mi pomohl vyhnout se takovým směšným 
pocitům, když se k zaznamenávání našich dialogů nedostanu delší dobu. A taky ve věci 
finančních potřeb, spojených s těmito cestami. Jak víš, šel jsem do důchodu a můj 
osobní příjem poklesl o víc než 50%. Přitom náklady na živobytí jsou stejné jako dříve. 

Pán Ježíš Kristus: Mohu tě ujistit, Petře, že o tyto věci bude postaráno. Jak víš, Moji 
lidé v České a Slovenské republice již myslí na to, že by ti zaplatili letenky, abys u nich 
mohl vykonat důležitou návštěvu. A v minulosti stejnou věc částečně nebo úplně 
učinila Ludmila a její rodina v ruské Moskvě. 
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Peter: Silně doufám, že tak daleko k tomu nedojde a že nějaké jiné prostředky se 
najdou pro vyřízení této otázky. Poslední věc, kterou bych si přál ve svém životě, je stát 
se finančním břemenem někomu jinému. 

Pán Ježíš Kristus: Kdyby k tomu došlo, Petře, pak by to znamenalo, že je to duchovně 
náležité. Neber Mým lidem příležitost takto Mi sloužit. Tento fakt by mohl mít určitý 
důležitý duchovní význam pro ně, jakož i pro všechny ostatní. 

Peter: Přesto doufám, že se tak nestane. Promiň mi však, že Tě upozorňuji na tyto 
osobní záležitosti. 

Pán Ježíš Kristus: Je to velmi vhodné pro tebe, jakožto pro kohokoliv jiného, když Mne 
upozorňujete na něco podobného. Opět nezapomeň, že dokonce i takové věci mají 
nějaké důležité duchovní souvztažnosti. Proto nikdy není náhodné, že cítíš chuť Mne 
na to upozorňovat. Jak dobře víš, všechno bez výjimky a výluky má vždycky duchovní 
kořeny. 

Peter: Tak tedy dovol, abych obrátil Tvou pozornost na mou první otázku. Jak je Ti 
známo, jeden z členů mé duchovní rodiny uvádí důležitý duchovní fakt, že se ty, můj 
milovaný Pán Ježíš Kristus, jevíš Svému stvoření a zóně vymístění v nekonečných 
obměnách, různými způsoby a cestami. Jak tento důležitý faktor bere v úvahu Tvé 
lidské tělo a jeho přirozenost, které jsi získal na planetě Nula a vzal s Sebou po Svém 
vzkříšení a které se stalo hlavním katalyzátorem při Tvém absolutním získání Nové 
Absolutní Přirozenosti? 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, lidské tělo a lidská přirozenost představuje něco, co 
neexistuje nikde v Mém Stvoření, ba dokonce ani v zóně vymístění. Jejich duchovní 
souvztažnost spočívá, mimo mnohé jiné, takřka v hmatatelnosti a pevnosti. Jinými 
slovy, umožnilo Mi to prožívat život tak, jak je u lidí. Nicméně, nejdůležitějším 
faktorem v tomto ohledu je skutečnost, která umožňuje relativním bytostem mít velmi 
soukromý, osobní a intimní vztah se Mnou. V tom těle a díky lidské přirozenosti mohu 
být hmatán, cítěn, objímán, líbán atd. Déle již nejsem vzdálenou, nepochopitelnou, 
nepřístupnou a nehmatatelnou Bytostí, jež sídlí tam někde daleko, kam žádná živá a 
dýchající bytost nemůže vstoupit. Jsem schopen přijít na vaši úroveň, na úroveň všech 
a komunikovat s každým jako rovný s rovným. 

Peter: Ale nemohl jsi získat takové hmatatelné tělo a jeho přirozenost někde jinde ve 
fyzickém vesmíru, které by Ti poskytlo stejný druh možnosti, jaké jsi výše popsal, ba i 
více? 

Pán Ježíš Kristus: Jistě, to jsem mohl. Ale považ toto: Co by se bývalo stalo, kdybych 
získal takové tělo a jeho přirozenost někde jinde? Především bych s takovým tělem 
nebyl schopen vejít do lidského života díky pozici, umístění a souvztažnosti, jaké má 
typický lidský život. Když se vezmou v úvahu hrubá percepční omezení lidských 
smyslových orgánů, jakožto i jejich lidská přirozenost, nemohl bych být pro lidské 
tvory viditelným a slyšitelným. V takovém případě by byl Můj přístup k jiným 
bytostem omezen jen na ty světy, kde je ustanovena duchovní souvztažnost, která 
umožňuje jejich obyvatelům Mne fyzicky vidět, slyšet, hmatat, objímat, líbat a vůbec se 
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všelijak se Mnou stýkat. Kdyby se to stalo, pak by lidští tvorové byli vyloučeni a 
připraveni o tento životně závažný a důležitý způsob prožívání interakce se Mnou. 
Kdyby se něco takového bývalo stalo, pak by lidští tvorové nejen nemohli být 
zachráněni od svého zakletého postavení, ale, v konečném smyslu, ani negativní stav 
by nemohl být eliminován navěky. Nezapomeň, prosím, že - jak bylo uvedeno v Mém 
Novém zjevení, které bylo přenášeno skrze Tebe, Petře - lidský život byl konečným 
produktem aktivace negativního stavu pseudotvůrci. Pokud něco neuděláš s konečným 
produktem, který je základnou, na níž je veškerý negativní stav projevován, pak ten 
produkt zajišťuje, dává a poskytuje příležitost negativnímu stavu, aby setrvával ve 
svém pseudojsoucnu a pseudobytí. 

Avšak má to ještě jinou stránku: Jak víš, Petře, je lidský život reprezentací a 
ztělesněním toho nejvíce zevního. Tento činitel poskytuje, pokud je uveden do náležité 
perspektivy a pozice, možnost stát se všezahrnujícím faktorem všeho a všech. Řečeno 
v duchu souvztažnosti, jsi-li kůží nebo nádobou, v níž se drží vše pohromadě nebo na 
jednom místě, pak abys byl takovým účinným kontejnerem, musíš v sobě potenciálně 
obsahovat všechny elementy všeho jiného, nacházejícího se v jsoucnu a bytí a 
v pseudojsoucnu a pseudobytí. Jak sis povšiml, řekl jsem ‚potenciálně‘. Důvodem toho 
je fakt, že lidský život je projevem a zpříkladněním zprzněného, zkaňhaného (odpusť 
Mi ten výraz) a zvráceného řádu života. Nic není normálního na lidském a v lidském 
životě. Avšak abych byl schopen projevit se před Mým Stvořením a všude jinde 
v nekonečných obměnách, způsobech a modalitách, bylo nutné a životně nanejvýš 
potřebné, abych získal velmi neobvyklou a specifickou přirozenost, jež má všechny 
předpoklady mít ve své struktuře a dynamice to, co je schopno obsahovat všechny 
nutné prvky ode všeho, od každého a odevšad. Taková možnost může být nalezena 
jenom v něčem, co okupuje nejzevnější toho nejvíc zevního, neboť je to konečným 
produktem tvořivého nebo pseudotvůrčího úsilí. Jeho přítomnost může být 
zpřítomněna a realizována pouze a jedině vpojením všech elementů, reprezentujících 
každého a všechno odevšad. takhle je to vystavěno. 

Pro vaši informaci, není žádné jiné fyzické, nebo jiné místo, které by mělo tuto 
schopnost, vyjma lidský život a to, co představuje, a planeta Nula. Důvody pro tuto 
situaci se naleznou ve skutečnosti, že lidský život a lidská přirozenost byly 
zfabrikovány, jak si vzpomínáš, ze tří protichůdných prvků: znečištěných a zvrácených 
elementů ze života pozitivního stavu a všech jeho aspektů; ze zprzněných a zvrácených 
živočišných prvků; a ze zneužitých a zvrácených idejí fyzických elementů. Díky těmto 
elementům obsahuje lidská přirozenost - v konečném nahromadění těchto prvků - 
zvráceně a zpitvořeně - potenciál k reprezentování všeho a všech v nejzevnějším 
nejvíce zevního projevování. Aby se tyto potenciály lidské přirozenosti a jejího života 
mohly použít, bylo nutné, ba absolutně rozhodující, abych se vtělil do lidského života, 
stal se lidským tvorem, prožíval život, jak to činí lidští tvorové, a pomocí zvláštních 
procedur, vaší lidské mysli nepochopitelných, je uvést zpět do původního stavu ve 
Mně, zabránit jejich zvrácení a zpitvoření - a učinit je náležitými, přirozenými a 
řádnými - tak, abych je mohl použít k účelům, pro jaké jsem je získal. 

Takže, jak se to vztahuje na otázku Mého projevování se před Mým Stvořením a jinde 
v nekonečných obměnách a způsobech? Maje tento typ lidského těla a jemu 
odpovídající lidské přirozenosti v jejich očištěném a osvobozeném rozpoložení, 
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procesu a stavu, jsem uschopněn zjevit se ve fyzické a hmatatelné modalitě, formě a 
způsobu, relevantních pro každičký stupeň Mého Stvoření a jinde. Takové zjevení se 
přichází z pozice prvku obsaženého v tom těle, prvku, který byl vyňat z příslušného 
světa a jeho obyvatel. Tento proces, Petře, a to, jak se odehrává a jak lidské tělo a jeho 
přirozenost jsou použity v tomto procesu, je něco, co je pro omezenou lidskou mysl 
nesmírně těžké pochopit. Více se nemůže říci v této zvláštní chvíli. 

Peter: Chápu. Intuitivně však je mi tento proces docela dobře srozumitelný. A nyní je 
zde má druhá otázka. Týká se to něčeho, co jsem zaslechl začátkem prosince roku 
1998. Jak víš, v té době mi bylo uloženo, abych absolvoval nějaké semináře, 
požadované zákonem za účelem obnovení mé profesionální licence ve státě Kalifornie. 
Tématem semináře bylo ‚Jak zapojit duchovnost do psychoterapie‘ nebo, z našeho 
stanoviska, ‚pseudoduchovnost‘. Většina toho se týkala praktik jógy a podobných 
metod indické pseudoduchovnosti a toho, čemu učí. Přednášející se zmínili o 
křesťanské a islámské pseudoduchovnosti pouze okrajově. V jedné chvíli během 
semináře se jeden z přednášejících velmi povzneseně zmínil, že v San Francisku je 
zorganizována konference, jíž se budou účastnit představitelé všech existujících 
náboženství na planetě Nula. Účelem té konference bude nedbat všech existujících 
vzájemných rozdílů, a namísto toho nacházet, ustanovit a prosazovat společné ideje, 
koncepty, společné jmenovatele, které v každém z nich existují. Jinými slovy, sjednotit 
účel a cíl, pro který byla ustanovena. Můžeš tuto událost nějak komentovat? 

Pán Ježíš Kristus: Jsem rád, Petře, že jsi položil tuto otázku. Není náhodou, že je 
organizován tento typ konference v této konkrétní době. Nalaďuje se na posun, který 
nastává. Jak velmi dobře víš, kdykoliv je posun iniciován z pozice pozitivního stavu (a 
pro tvou informaci - pouze a jedině z pozice pozitivního stavu takový posun může být 
započat - negativní stav nechce v ničem změnu), musí členové negativního stavu přijít 
na nějaký typ protiopatření, aby se chránili před kladným vlivem, namířeným na ně 
tím posunem. Ovšem, jak víš, Petře, takový vliv jimi není prožíván jako pozitivní, ale 
jako velmi bolestivá a sužující událost. 

Tím, že pseudofilosofie a pseudoduchovnost negativního stavu je založena na 
rozdílnostech, rozporech a protikladech, a díky skutečnosti, že kdykoli dochází 
k posunu v pozitivním stavu a negativní stav pociťuje jeho dopad, odhalující bídu 
v negativním stavu, musí jeho členové přijít na něco, co by úspěšně sloužilo jako 
zátaras proti vlivu toho posunu. Nakonec si v tomto časovém bodě uvědomili, že 
problém v tomto ohledu spočívá v jejich rozdílech, protikladech a nesmiřitelných 
názorech, míněních, dogmatech a principech, na nichž je založen jejich životní styl a 
pseudoduchovnost. Takže je to poprvé, kdy si velmi jasně uvědomují, že jediným 
způsobem, jak bojovat proti dopadu těchto posunů, proti pozitivnímu stavu a jeho 
agentům obecně, je sepětí a pokus udělat něco ohledně struktury a dynamiky jejich 
uspořádání. 

Na vaší planetě se tyto poměry odráží ve snahách všech existujících náboženských a 
spiritualistických směrů ukout jakési sjednocení svých dotyčných systémů spíše na 
základě společných rysů než na rozdílech. Tyto snahy se rozbíhaly z jejich strany na 
vaší planetě již delší dobu. Předpokládají, že dosáhnou-li toho, pak budou ve své věci 
vůči pozitivnímu stavu úspěšnější. A ježto jde o věc čistě duchovní, jsou to různá 
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náboženství a jejich patřičné sekty, jakožto i nejrůznější pseudoduchovní hnutí, která 
využívají za tímto účelem. Mohu tě ujistit, Petře, a všechny vás, co čtete tato slova, že je 
to jeden z nejdůležitějších prostředků v rukou negativního stavu, aby dosáhl úplného 
pseudovítězství na vaší planetě. 

Takže co se má stát nebo co se již děje? Především, aby se utvořila určitá společná 
půda pro všechna tato náboženství za účelem jejich pseudounifikace, budou 
potřebovat - a to již vlastně dělají - redefinovat pojímání Mé Pravé Přirozenosti, a 
všelicos v Mých Slovech Mého Starého, jakožto i Mého Nového zjevení. Jak víš, Petře, 
hlavním kamenem úrazu pro většinu těch náboženství jsem Já a to, Kdo doopravdy 
jsem. Mnohá z nich, ne-li všechna, neuznávají Moje Božství. Mají problémy s přijetím 
skutečnosti, že jsem buď pravý a jediný Bůh nebo jednorozený Syn Boží - jak většina 
křesťanů věří (ač v současné době ne všichni věří, že tomu tak je). Proto potřebují 
přijít s nějakým kompromisem v této věci, prohlašujíce, že ano, Já jsem vskutku 
existoval, ale byl jsem prostým, osvíceným člověkem nebo prorokem, srovnatelným 
s Mohamedem v islámském náboženství. Teď se tedy může budovat skutečné 
sjednocení na kompromisu tohoto druhu. Ale současně tento kompromis zcela a úplně 
ničí jakoukoliv podobnost všeho opravdu duchovního, ježto je to docela a naprosto 
falešné. Stavíte-li něco na nepravdách, pak zavádíte čistě negativní životní styl, který 
neobsahuje ani jedno zrnko čehokoliv z pozitivního stavu. Zavedení takového 
kompromisu způsobí totální pseudovítězství na vaší planetě. 

Druhý kompromis, ke kterému dochází u těchto náboženství a ve všech jejich 
patřičných sektách a v pseudoduchovních trendech, je připustit nebo přijmout 
pseudofakt, že všechno, co je napsáno například v evangeliích, nebo v Novém zjevení - 
ve většině toho psaného materiálu - nebylo ode Mne, ale bylo přidáno Mými učedníky, 
anebo v případě Mého Nového zjevení - nynějším jeho přenašečem - Petrem. Ó, ano, 
ovšem, ve své snaze kompromitovat připustí, že něco z toho jsem Já řekl, ale většinu 
jsem neřekl. Povšiml sis, jak byl tento koncept propagován ne tak dávno v jednom 
článku v magazínu Time? Uvedli slova, která jsem Já údajně neřekl, do závorek a ta 
slova, která jsem údajně řekl - mimo závorky. Budeš-li pečlivě analyzovat a srovnávat 
slova, která jsem podle nich řekl, s těmi, která jsem neřekl, pak zjistíš, že nejdůležitější 
a nejpůsobivější slova dali do závorek; a ta, která jsou nejméně důležitá a téměř 
bezvýznamná, jsou mimo ně. Co jsem tedy řekl doopravdy? Nic, co by mělo velkou 
revoluční důležitost nebo význam. Nedokazuje-li to, že nejsem Bůh ani jednorozený 
Boží Syn? A budou se dopouštět kompromisů v mnoha jiných podobných věcech, aby 
tak mohli dojít svého cíle v tomto ohledu. Vidíš z tohoto vysvětlení, jak se negativní 
stav srocuje a soustředěně se chystá na své pseudovítězství na této planetě? Je téměř 
zde. 

Peter: Ano, zřetelně. Jak zapadají pseudotvůrci a jejich pochopové a renegáti a jejich 
pochopové do všech těchto pseudosnah? 

Pán Ježíš Kristus: V podstatě jsou to renegáti a jejich přisluhovači, kteří jsou 
nejintenzivněji angažováni v tomto usilování. Mimo to, co bylo právě řečeno výše, je 
ještě jiná stránka tohoto úsilí. Vztahuje se to na ovládnutí některých oblastí planety 
Nula renegáty (jak bylo naznačeno v jednom z předešlých dialogů). Jejich 
pseudosjednocení v tomto ohledu nemá za cíl jenom dosáhnout pseudovítězství, ale i 
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zničit moc pseudotvůrců a ovládnout nejen tuto planetu, ale celou zónu vymístění a 
všechna pekla. Ježto hlavní baštou pseudotvůrců byla vždy náboženství a jejich 
nadmíru rozšířená pseudorozličnost, renegáti se zaměřují na tato náboženství ve snaze 
eliminovat tuto pseudorozličnost pomocí procesu pseudounifikace a kompromisů 
v jejich hlavních dogmatech. 

Pseudotvůrci nemají o tento proces vůbec žádný zájem, protože je to především, podle 
jejich názoru, nejlepší způsob, jak udržovat lidi v temnotách ohledně pravdy; a za 
druhé, potřebují vědecky experimentovat ve všech modalitách rozličných, 
nesmiřitelných náboženských názorů, dogmat, idejí a filosofií, za tím účelem, aby 
viděli, zda se najde v nějakém specifickém náboženství nebo sektě nebo duchovním 
trendu, co by jim poskytlo správnou odpověď na jejich nejzákladnější otázku; a zdali 
by bylo možné ustanovit životní styl, založený na takovém náboženství, či cokoliv 
v tomto ohledu, co by vedlo k přijetí statistické Nulové hypotézy, podle níž neexistuje 
Absolutní Pravda, a že proto je vše relativní a přechodné, což činí život možný bez 
Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích Pravých Duchovních Principů anebo s falešnými bohy, 
to jest s nimi a s jejich pseudoduchovními principy. 

Kdyby renegáti mohli uspět ve svém snažení v tomto ohledu, pak by byli s to zničit 
jeden z nejmocnějších nástrojů pseudotvůrců při docílení jejich mety. V tom případě by 
nikdy nemohli obdržet pravé odpovědi nebo jakékoliv odpovědi na své dotazy. Stali by 
se úplně bezmocnými a snadným subjektem pro ovládnutí renegáty. Mělo-li by k tomu 
dojít, pak by negativní stav nemohl být eliminován, neboť by nikdy nebyly obdrženy 
odpovědi na životně závažné otázky. A ovšem, Petře, toto je přesně cílem renegátů - 
zajistit existenci negativního stavu pod svou vládou a v jejich moci navěky. 

Víš, Petře, že v době Mého Prvního příchodu na vaši planetu již pseudotvůrci dělali 
pokusy s pseudosjednocujícím hnutím a taky jej zahájili za účelem studování jejich 
vývoje, aby se zjistilo, zda by odpovědi na jejich otázky mohly být odvozeny z takové 
snahy. Jak víš, existovaly v té době jen dva hlavní náboženské trendy. Jeden byl tak 
zvaný pohanský typ pseudoduchovnosti, projevován ve všech národech tehdy 
existujících v mnoha seskupeních a komunitách; druhý se nalézal v židovském národě 
a měl kořeny v Mojžíšových zákonech. Avšak, proanalyzuješ-li důkladně dogmata 
těchto náboženství, pak uvidíš jasně, že všechna byla založena na jednom 
sjednocujícím principu - jenž spočíval v dobře vymezených rituálech, v obětování 
zvířat a někdy i lidských tvorů. Takže poté, co chvíli studovali tyto ustanovené 
pseudosjednocující procedury, pseudotvůrci přišli na to, že zřejmě ze stanoviska jejich 
vědeckého a logického přístupu se jakýkoli výsledek, který nabízely, se stal cyklickým 
a nevedl nikam. Nulová hypotéza, založená na nich, nemohla být přijata, ani zavržena. 

Díky kruhovosti svých závěrů se pseudotvůrci ocitli ve slepé uličce. V tomto bodě 
potřebovali něco nového a jiného. Jak si pamatuješ z Mého Nového zjevení, bylo to 
v tomto bodě jejich experimentování, kdy dostali nápad cestovat zpátky v čase do 
doby, než jsem zahájil práci s Mým Stvořením, a to proto, aby přistoupili k subjektu a 
objektu svého bádání ze zcela jiného úhlu. Ze stanoviska duchovních a fyzikálních 
zákonů takové cestování nemohlo být Mnou povoleno, neboť by to vyvolalo takový 
chaos v časoprostorovém kontinuu a jeho rozpoložení-stavu, že by to zničilo všechny 
možnosti tvořivých snah - navěky věků. kvůli všem, co již byli stvořeni, jakožto i 
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v zájmu samotných pseudotvůrců a jejich možného spasení, bylo nutno, aby se jim 
zabránilo v cestování v čase. 

Moje narození na planetě Nula bylo preventivním opatřením, zajišťujícím, že se to 
nestane. Důvodem, proč na této planetě a v lidském životě bylo to, že jen z té pozice 
jsem mohl dosáhnout Svého cíle, aniž bych někoho nebo něco průběžně zmařil, jsa ve 
svém Absolutním Stavu a Rozpoložení. Lidský život Mi poskytl možnost konat vše 
z relativního rozpoložení, ze stavu, v jakém probíhalo všechno experimentování 
pseudotvůrců, a tedy v rozpoložení, v jakém byli sami pseudotvůrci. Jak si vzpomínáš, 
platná, účinná a trvalá změna může být provedena pouze v jeho vlastním stavu. Žádný 
jiný stav by neměl účinný dopad. Prostě by to selhalo. 

Takže pseudotvůrci byli uzamčeni na velmi dlouhou dobu podle vašeho planetárního 
času. Mezitím vládcové pekel, kteří přišli po pseudotvůrcích a kteří se nyní nazývají 
renegáty, pokračovali ve svém úsilí se zaváděním dominance negativního stavu na 
planetě Nula a jinde. Jedna taková snaha vedla k dalším úchylkám, rozštěpům, 
rozdílnostem a frakcím v lůně rozličných náboženských soustav na planetě Nula a 
jinde v zóně vymístění. Jak víš, Petře, po Mém odchodu z vaší planety založili Moji 
učedníci, a zvláště Pavel, tak zvané křesťanské náboženství dodatečně k těm již 
existujícím (zvláště buddhismu a hinduismu). Později vzniklo islámské náboženství. 
Avšak krátce po jejich vzniku je negativní stav úspěšně zkazil do té míry, že vše 
pozitivní a dobré v nich se postupně rozložilo, takže v současné době nic z toho v nich 
nezůstalo. 

Když byli pseudotvůrci vypuštěni ze svého uzamčení, byli nadmíru ohromeni, když 
objevili, kolik nových náboženství, sekt a různých spiritualistických trendů se objevilo 
na planetě Nula. Byli ještě více šokováni, když si uvědomili, že Mé Nové zjevení je 
v procesu přenášení a že po prvé v lidské historii jsou tato fakta zjevena; jakožto i 
tajemství jejich vlastní práce a toho, co udělali s lidskými tvory. Takže se rozhodli 
velmi pečlivě pozorovat a sledovat tyto dvě souběžné události. Za prvé se rozhodli, že 
budou sledovat vývoj všech těch nesčetných náboženství a jejich rozličných sekt a 
směrů, aby se zjistilo, zda budou s to ustanovit životní styl, založený na jakémkoliv 
z nich, a zda to povede směrem k odpovědi na jejich otázky; za druhé, poté, co objevili 
existenci Mého Nového zjevení, jeho Doplňků a nyní těchto Dialogů a také život těch, co 
je čtou a řídí se jejich principy a kteří se tak liší od kohokoliv jiného - rozhodli se 
vyzkoumat, zda tohle je to, co reprezentuje pravdivé odpovědi na jejich otázky, či 
nikoliv. 

Tyto současné snahy pseudotvůrců je přivedou k nepopiratelným závěrům, že žádný 
z pozorovaných a prostudovaných náboženských systémů nebude s to odpovědět na 
jejich otázky náležitě, jelikož jejich metody a závěry, jakožto i životní styl, který vedou, 
jsou kruhové a nikam nevedou; a že - na druhé straně - studovat, pozorovat a pracovat 
s těmi, co čtou a praktikují Moje Nové zjevení, jeho Doplňky a vše, co se nachází a ještě 
bude nabídnuto v nadcházejících dnech, měsících a možná dokonce i letech v těchto 
Dialozích, je přivede k nevyhnutelným závěrům, že jsou v nich obsaženy všechny 
odpovědi na jejich otázky v absolutním smyslu. Tudíž pro jejich vědeckou mysl 
Nulovou hypotézu odmítnou. Celým svým srdcem přijmou skutečnost, že jedinou 
Absolutní Pravdou je Pán Ježíš Kristus a Jeho/Její Duchovní Principy, z nichž vyvěrá a 
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je umožněn veškerý život. Mezitím budou jednat s renegáty, uvedou je do postavení, 
kdy nutně shledají, jak bláhové bylo jejich usilování a snažení; a tak je postupně 
přesvědčí, aby opustili svou pozici a připojili se k pseudotvůrcům při budování mostu 
ke konvertování do pozitivního stavu. V té chvíli se konec negativního stavu stane 
věčnou realitou. 

Peter: Velice Ti děkuji za toto důkladné vysvětlení. Myslím, že třetí otázku odložím do 
Dvanáctého dialogu. 

Pán Ježíš Kristus: Je to moudré rozhodnutí. Teď jdi a odpočiň si, Petře. Děkuji ti za 
tvou snahu zaznamenávat a rozšiřovat tyto dialogy těm, co o ně žádají nebo dychtí je 
dostat.
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Dialog 12 

Dvanáctý dialog 

 

6. ledna 1999 

 

Peter: Je zajímavé pozorovat, jak věci do sebe zapadají. Včera večer jsem dostal e-mail 
od jednoho z našich lidí na Slovensku, který vyjádřil určité obavy ohledně chování 
někoho jiného ze skupiny čtenářů a praktikujících Tvé Nové zjevení; a také prosí o 
objasnění ve věci užití homeopatických prostředků při léčbě fyzických problémů; a 
ohledně užívání podobných, netradičních alternativních (alternativních vůči tradiční 
medicíně) přístupů léčení. A pak dnes brzy ráno, když jsem otevřel počítač a podíval se 
na e-mail, jsem našel zprávu od Rosemarie, jež klade stejnou otázku. Reagovala na 
přečtený Jedenáctý dialog. Ve slovenském dopise je vyzdvižena i otázka o možném 
duchovním nebezpečí praktikování numerologie, chiropraxe, astrologie a podobných 
metod, jímž se věnuje a v něž věří tolik lidských tvorů na této planetě. Můžeš nám 
nabídnout vysvětlení a okomentovat tyto dvě záležitosti? 

Pán Ježíš Kristus: Rád, Petře. Vezměme je jednu po druhé. Nejprve prodiskutujeme 
věc homeopatie a jiných alternativních prostředků v léčbě vašich fyzických nemocí a 
problémů (zmíníme se o akupunktuře, hypnóze, chiropraktické medicíně, léčivých 
bylinách, vitamínech, minerálech atd.) a pak si něco povíme o nebezpečnějším 
využívání okultních údajů jakýmikoli prostředky a metodami. 

V obecném smyslu je jakékoliv léčení, které je alternativní vůči tradiční medicíně, 
z duchovního stanoviska neutrální. Není ani pozitivní, ani negativní. Jejich neutrálnost 
je zrušena účelem, pro jaký se předepisuje a používá; a postojem jedince 
vyhledávajícího takové alternativní léčení. Problém nastává tehdy, když jde o pokus 
generalizovat jeho používání, kdy se prohlašuje, že je buď léčbou na všechny nemoci, 
anebo že se může používat všemi bez rozlišování. Za těmito metodami je daleko 
nebezpečnější problém spočívající v jejich pseudoduchovním pozadí. O tom budeme 
hovořit za okamžik. 

Obecně neexistuje žádný rozdíl mezi tradičním lékařským přístupem a alternativním. 
Oba přístupy předepisují určitý typ léčby buď ve formě medikamentů, nebo jiných 
procedur. Oba jdou ze zevnějšku k zevnějšku. jsou účinné, nebo nejsou. A nikdo neví, 
proč v některých případech zabírají, a v druhých - nikoliv. A někdy jejich aplikace nebo 
jejich přijímání může i zabít. Vezměte například velmi běžné a užitečné léčení 
antibiotiky. Některým lidem mohou fyzicky zachránit život. U těch, kdo jsou vůči nim 
alergičtí, může dojít k těžkým reakcím až ke smrti. Stejně to může dopadnout i 
v případě homeopatických předpisů nebo po požití bylinek, vitamínů a minerálů. 
V některých případech jsou účinné docela pěkně, jindy nepomohou vůbec, a jindy jsou 
neškodné; v některých případech mohou být škodlivé. 

Z toho tedy vidíte, že není jednoduché spolehlivě usoudit, že jedna metoda je lepší než 
druhá, nebo že některá z metod se může uplatnit nevybíravě pro všechny, neboť každá 
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může přinést docela stejné výsledky. Co vám říká tento závěr? Jednoduchá odpověď na 
tuto otázku je v duchovním faktu, že cokoliv je vhodné, pravé, užitečné a prospěšné pro 
jednoho jedince, může nebo nemusí nutně být vhodné, správné, užitečné a prospěšné 
pro druhého; a v některých případech to, co jednomu zachrání život, může být pro 
jiného smrtelné. 

Proč je tomu tak? A zde nastupuje nejdůležitější duchovní činitel, jejž žádná z těch 
metod nebere v úvahu - osobní, individualizované a jedinečné volby, jaké každý 
jedinec učinil v procesu svých volebních rozhodnutí, když už byl tady. Kolik víte nebo 
můžete vědět o všech těch myriádách důvodů, proč je kdokoliv v té které situaci 
v každém zlomku momentu času? Co predisponuje každého jedince k tomu, aby 
prožíval to či ono a aby reagoval tak dobře na jeden přístup a jindy totálně selhal nebo 
se nechal usmrtit? 

Odpovědi na všechny tyto otázky jsou spojeny s jedincovým účelem a pověřením, 
spojeným s jeho účastí v lidském životě na planetě Nula. Jak víš, ten účel a takové 
pověření je známo jenom Mně a do určité míry jedincově Duchovní Mysli. Díky tomuto 
důležitému duchovnímu faktoru nemůže existovat v lidském životě ani vlastně 
kdekoliv jinde něco, co by bylo účinně aplikovatelné nebo využitelné všemi při řešení 
jakéhokoliv z jejich problémů bez ohledu na to, v čem by mohl být. 

Vzhledem k tomuto faktoru je duchovně nesmírně nevhodné, ba dokonce nebezpečné 
obcházet jiné lidi a pokoušet se je přesvědčit, aby brali homeopatické léky, nebo se 
nechali léčit jinými léčebnými metodami (jako například akupunkturou, chiropraxí, 
hypnózou, využíváním biologické zpětné vazby, bylinkami, vitamíny a minerály nebo 
jinými tradičními léčebnými prostředky či procedurami atd.) jen proto, že pomáhají 
vám nebo někomu jinému, jak se to ukazuje v údajném chování onoho slovenského 
muže. Činit toto je duchovní arogancí. Takovým činem se vystavujete možnosti stát se 
terčem sil negativního stavu. Ovšem před tím, než se dojde ke konečnému závěru, zda 
tvrzení o zmíněném muži ze Slovenska má objektivní opodstatnění, bylo by obezřetné 
nechat ho samotného promluvit. Něco takového se však může stát i mezi vámi. Proto 
probíráme tuto věc v rámci předpokladu - a co když se to stane? 

V tomto ohledu je odpovědností každého jedince, aby určil - prostřednictvím své 
intuice nebo osobních pocitů, která metoda léčení se dá nejlépe použít pro ten který 
problém. Pro vás, agenty Mého pozitivního stavu, je radno, abyste šli do nitra, a to 
pomocí jakýchkoli prostředků a způsobů vám dostupných, anebo jednoduše se 
spoléhali na svou intuici, a tak určili z Mé přítomnosti ve vás, zda některá z těchto 
metod je aplikovatelná, účinná a užitečná pro vás osobně. Nicméně nebuďte 
překvapeni, jestliže by vám v některých případech bylo naznačeno, že by žádná z těch 
metod - jak tradičních tak alternativních - nezabrala. V takovém případě jsou zde 
zapojeny nějaké jiné duchovní činitele, vyžadující, abyste prošli úplně celým procesem 
při prožívání svého stavu až do konce - bez jakéhokoliv zevního zásahu. 

Peter: A co duchovní prostředky uzdravování? Nebo to, co se nazývá typem léčení 
‚mysl nad hmotou‘? 
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Pán Ježíš Kristus: Jsem rád, že ses na to zeptal, Petře. Jednou v určitém časovém bodě 
byly takové metody přípustné a vhodné. Avšak, jak sám víš, všechno se změnilo 
následkem všech těch posunů v duchovním klimatu, k nímž docházelo až k dnešnímu 
datu. Ani na minutu nezapomeň, co ti bylo řečeno před nějakým časem: (Doplněk 3 
v Korolariích.) - že všechny metody a praktiky lidských tvorů byly totálně a zcela 
podchyceny silami negativního stavu. Existuje důležitý důvod, proč jsem dovolil, aby 
k tomu došlo. Dovol, abych vysvětlil tuto situaci příkladem z tvé osobní zkušenosti, 
Petře. Jak víš, před několika lety v procesu vyvíjení principů duchovní hypnózy i 
později, jsi byl schopen velmi účinně na sobě aplikovat principy autohypnózy, jak jsou 
uvedeny v tvých knihách. V průběhu mnoha let praxe v ovládání své mysli jsi byl 
schopen ihned zastavit krvácení z řezných ran; odstranit během několika minut 
příznaky nachlazení nebo chřipky; zabránit popálení kůže následkem slunění při 
teplotách nad 100 stupňů Fahrenheita; a byl jsi schopen vše to použít při mnohých 
jiných podobných stavech. Po mnoho let u tebe nedocházelo k fyzickému nebo 
duševnímu onemocnění. Ale v určitém časovém bodě, v procesu přenášení Nového 
zjevení Pána Ježíše Krista sis náhle povšiml, že tvé metody ovládání déle nepůsobily. 
Dlouho jsi nemohl přijít na to, co se to s tebou dělo. Zpočátku jsi nepoznal, že 
docházelo k postupnému procesu ovládnutí všech metod a praktik na planetě Nula 
silami negativního stavu, čehož výsledkem by mohlo být nebezpečí zkažení Nového 
zjevení. 

Takže tehdy ti bylo doporučeno, abys přešel k typickým vnějším prostředkům při 
setkávání se s tímto druhem problémů, specificky používáním vitamínů a minerálů. 
Zkoušel jsi brát i všelijaké byliny, ale v tvém případě byly k ničemu. Tato rada a 
potřeba ji následovat odrážela posun na vaší planetě od niterných, duchovních 
prostředků k více zevním fyzickým prostředkům. Neboli, na vyšším stupni chápání, 
odrážela proces posunu bitvy z duchovní a intermediární říše na planetu Nula a zónu 
vymístění. Jinými slovy, všechno se posunulo směrem k zevnějšnostem. Z těchto 
důvodů je náležité a správné užívat zevní prostředky při zacházení se zevními 
problémy. Za takových podmínek nemohou déle účinně působit duchovní prostředky, 
zvláště pro vás a některé jiné agenty pozitivního stavu. 

Jiné je však to, co se týká agentů negativního stavu a samotných lidských tvorů. Díky 
faktu, že všechny metody a praktiky v tomto ohledu byly ovládnuty silami negativního 
stavu, jsou v současné době používány ke korupci, zavádění a ovlivňování lidí na této 
planetě. A zde nastává duchovní nebezpečí při užívání těchto metod, jakožto i přístupu 
alternativního lékařství k uzdravování, zvláště pro agenty Mého pozitivního stavu a 
také pro ostatní na vaší planetě. Síly negativního stavu používají tyto metody a 
praktiky tak, že na ně nalepují rozličné pseudospiritualistické filosofie, ideje a praktiky, 
jaké se pokoušejí - a to v mnoha případech velice úspěšně - vštípit všem těm, kdo 
takové prostředky užívají při uzdravování. Zde je logické odůvodnění: jsou-li tyto 
metody a praktiky účinné; jestliže homeopatie, vitamíny, minerály, chiropraxe, 
hypnóza, akupunktura, jóga a všechny ostatní podobné metody tak dobře zabírají, pak 
to, co prohlašují ve své filosofii a náboženství nebo duchovních nárocích, musí být také 
správné a pravé. Jinak by jimi navrhované metody uzdravení nebyly účinné. 

Na základě tohoto faktoru konvertovali mnozí lidští tvorové k jejich 
pseudoduchovnosti a stali se jejich zanícenými následovníky. Tak se stalo, že upadli do 



DIALOGY S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM I.   

-82- 
 

pasti sil negativního stavu, nastavenou tak výhodným a přesvědčivým způsobem. 
Cožpak existuje lepší způsob, jak někoho přesvědčit o pravdivosti jeho 
pseudoduchovní věci, než tím, že se mu dají prostředky k účinnému vyřešení jeho 
fyzických problémů? Pro agenty Mého pozitivního stavu užívání takových metod a 
praktik - nejsou-li opatrní a pokud jejich užívání není ověřeno a Mnou schváleno 
pomocí jejich intuitivního rozlišování - může nastat situace, kdy se docela dobře 
mohou otevřít dveře silám negativního stavu a zapříčinit mnohé vážné duchovní a jiné 
problémy. Není snadné vyhnout se jejich pasti, jestliže máte přesvědčivý důkaz, že 
jejich přístup tak dobře zabírá. 

Nezapomeň, prosím, že síly negativního stavu ovládly metody a praktiky, používané 
pozitivním stavem. V tom je důvod, proč jsou účinné. Na druhé straně, díky tomuto 
činiteli, musel pozitivní stav podobně změnit své vlastní postupy v tomto ohledu tím, 
že přešel na čistě individualizovaný a zosobněný přístup, který je zcela a úplně mimo 
dosah sil negativního stavu. Proto se výše zdůrazňovalo, že je na každém jedinci, aby 
na základě své intuitivní prozíravosti určil, která metoda a které praktiky jsou pro 
něj/pro ni prospěšné. Toť vhodná duchovní cesta pro vás všechny, Mé agenty. 

Proto je nesmírně nebezpečné chodit kolem a přesvědčovat jiné, nebo dokonce jim 
vnucovat, aby brali něco, co tak dobře u vás zabírá, ale nemusí být vhodné ani užitečné 
pro jiné. Kdybyste to dělali, jak by o tom svědčilo údajné chování muže ze Slovenska, 
pak byste nahrávali negativnímu stavu. Následky takového chování by mohly být velmi 
nepříjemné. Snadno byste se mohli stát propagátory metod a praktik sil negativního 
stavu. Pak byste se mohli stát jejich otroky, ustoupivši od principů Mého Nového 
zjevení. Uvědomte si to a dejte si pozor na toto krajní nebezpečí! 

Je zde však jiný bod faktu, proč duchovní prostředky nejsou déle účinné pro některé 
z Mých agentů, když je aplikují v léčbě svých fyzických nemocí či jiných problémů, 
anebo proč někteří z vás nejsou schopni prožívat formální stav niternosti a mít ve 
svém nitru vědomí Mé přítomnosti, ani přítomnosti vaší duchovní rodiny. Tento faktor 
má co činit s ilustrováním a demonstrováním vašeho osobního života v pozici Mých 
agentů. Přítomné duchovní klima a situace vzhledem k nyní probíhajícímu posunu od 
vás vyžaduje totální a úplnou nezávislost od donucujících faktorů jak z nitra, tak ze 
zevnějšku. Zvláště jde o vnucující činitel - je to problém podle náhledu negativního 
stavu. Je snadné věřit všemu, co je obsaženo v Mém Novém zjevení, v jeho Doplňcích a 
nyní v těchto Dialozích, jestliže Mne můžete vidět, slyšet, komunikovat se Mnou 
a/nebo s členy své duchovní rodiny; a jestliže jste schopni docílit ve svém životě 
mnohé věci, založené na vaší zkušenosti s takovými metodami. 

Síly negativního stavu říkají: „Proč neodpojíš schopnost některých ze Svých agentů 
putovat do nitra nebo komunikovat s Tebou nebo efektivně užívat Tvé metody při 
práci nad jejich problémy, ať jsou jakékoliv. Dovol, abychom viděli, zda pouhým čtením 
a aplikováním principů Tvého Nového zjevení - bez podpory ve formě Tvého 
vizuálního či jakéhokoliv jiného přispění, nebo bez účinné odezvy během používání 
Tvých duchovních metod - budou dále Tvými loajálními a věrnými služebníky; ano, 
chceme vidět, zda budou houževnatě lpět na Tvém Novém zjevení a všem, co je v něm 
napsáno?“ Zároveň vás síly negativního stavu zaopatřují svými vlastními metodami a 
praktikami, které mohou být velmi účinné při potýkání a jednání s čímkoliv v rámci 
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vašich potřeb. Říkají: „Teď uvidíme, co či kdo je účinnější - čtení a praktikování Tvého 
Nového zjevení bez zřejmého dopadu a okamžité odezvy nebo podpory z Tvé strany a 
Tvého pozitivního stavu, anebo aplikování našich metod a praktik, které mohou mít 
okamžitý účinek a výsledek pro jejich životy. Uvidíme, jak dlouho potrvá jejich loajalita 
vůči Tobě a vůči Tvému Novému zjevení za těchto podmínek.“ 

Toto je rozhodující záležitostí pro vás všechny, Mé agenty, kteří jste spojeni s Mým 
Novým zjevením. Tím, že jste souhlasili osvětlovat a projevovat silám negativního 
stavu svou schopnost, ochotu, rozhodnost a odhodlání na základě své vlastní svobodné 
vůle, volby nepodlehnout mocnému pokušení a návnadám negativního stavu, ať se 
děje, co se děje; bez ohledu na to, zda máte, či nemáte spojení se Mnou nebo přispění 
z Mé strany ve stavu své niternosti v jakékoliv formě a modalitě; a že jste docela 
spokojení, šťastní a radostní při prostém spoléhání na logiku a krásu toho, co je 
obsaženo v Mém Novém zjevení, jeho Doplňcích a těchto Dialozích; a že prokazujete 
odhodlání a ochotu žít v souladu s jeho principy bez ohledu na zevní výhody a/nebo 
odměny; tím, že to činíte a že jste takovými jedině kvůli samotným principům, neboť je 
to správná a pravá věc - pak tím, že to děláte a že jste právě takovými, jak je popsáno, 
budujete nejkrásnější, nejtrvanlivější a nejsolidnější základnu, na které se docílí 
konverze všech agentů nohsledů negativního stavu ke stavu pozitivnímu a pro Mou 
věc. Činit toto je něco nejkrásnějšího a povznášejícího. 

Peter: A co obvinění, že se dotyčná osoba vrátila ke svým starým praktikám 
s numerologií a chiropraxí? Toto nás přivádí k otázce duchovní hodnoty takových 
praktik. 

Pán Ježíš Kristus: Hned na začátku je zde odpověď na tuto otázku. Tyto praktiky 
nemají žádnou duchovní hodnotu. Mají povahu negativního stavu. Nejen že nemají 
žádnou duchovní cenu, ale mohou se stát velmi nebezpečnými. Číst lidem z ruky, dělat 
závěry o jejich přirozenosti, charakteru, osobnosti a/nebo o jejich budoucnosti; 
vypracovávat horoskopy; hádat jim z karet či tarotu; praktikovat numerologii či jiné 
podobné metody, tak obdivované a uctívané silami negativního stavu a mnohými 
lidskými tvory - znamená zasahovat do Mé Božské Prozřetelnosti; do jejich svobodné 
vůle a volby, do jejich údělu, pověření a povolání; a uvalovat na ně něco, co nebylo 
míněno, aby věděli nebo měli nebo tím byli. Tyto metody jsou oblíbeným nástrojem 
v rukou sil negativního stavu, majících za účel pokus pozměnit nebo změnit osud 
lidských tvorů, vyhledávajících takové údaje; vnutit jim svůj vlastní plán, podle něhož 
by se měl život takové osoby ubírat dál - a tak posléze z nich učinit své vlastní otroky, 
kteří by splňovali jejich rozkazy. Co se stane v podobných případech je to, že síly 
negativního stavu jsou schopné v některých případech chytit takovou osobu do své 
pasti tím, že zařídí, aby se věci odehrály přesně tak, jak bylo předpovězeno. Jsou 
schopni vyčíst i minulé události takové osoby a tím na ni učiní takový dojem, že začne 
věřit všemu, co jí takové údaje ukazují. Jakmile jim začne věřit, pak její budoucí činy 
jsou určeny ne její vlastní svobodou volby nebo původní dohodou, nýbrž 
předpovězenými, a proto očekávanými událostmi. Stane se to sebesplňujícím 
proroctvím. Ve světle těchto faktů, je-li pravda, co je ti, Petře, sděleno ze Slovenska, 
nebo pokud někteří z vás ještě praktikují tyto metody; nebo nechávají jiné, aby jim 
takové údaje vykládali, pak zcela a úplně špatně pochopili principy Mého Nového 
zjevení. V takovém případě vás nepovede Moje Božská Prozřetelnost, nebo vaše 
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niternost, nebo vaše vlastní svoboda výběru a svobodná vůle, nýbrž někdo nebo něco 
jiného ze zevnějšností cestou a způsobem nevyhnutelnosti a fatálnosti. V takovém 
případě jste podlehli negativnímu stavu. Ztratili jste důvěru a víru ve Mne a v Moji 
schopnost vést vás svobodou volby a událostmi podle naší vzájemné dohody. 

Ovšem, než bylo dostupné Nové zjevení Pána Ježíše Krista, situace byla poněkud jiná. 
Bylo dovoleno, aby takové metody a praktiky vzkvétaly. Tehdy to dodávalo některým 
lidským tvorům malinko vědomí existence duchovní skutečnosti, jež scházela v jejich 
mysli. Poskytlo jim to ujištění, že život není omezen jen na to, co jim předkládá věda a 
slepá víra jejich náboženských systémů, ale že zde existuje hmatatelný důkaz pro něco, 
co převyšuje vše nabízené konvenčními prameny vědění. To je důvod, Petře, proč ti 
bylo dovoleno studovat ty metody a užívat je velmi efektivně a úspěšně. Jakmile se 
však Mé Nové zjevení stalo dostupným tobě a všem, velmi brzo ti došlo, že takové 
metody a praktiky již nebyly udržitelné, neboť se staly nebezpečnou doménou 
negativního stavu, který tak zasahuje do působení Mé Božské Prozřetelnosti. V tentýž 
okamžik jsi je odvrhl ze svého života a nikdy ses k nim nevrátil. Posloužily svému účelu 
a naplnily svou užitečnost. 

Peter: Opět vřelé díky za Tvůj příspěvek a vysvětlení těchto věcí. 
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Dialog 13 

Třináctý dialog 

 

7. ledna 1999 

 

Peter: Než postoupíme k jakýmkoli mým otázkám, rád bych se Tě zeptal, jestli máš 
něco dodatkem k obsahu předešlých dialogů. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, mám, a děkuji ti za to, že Mi dáváš tuto příležitost tak 
učinit. Avšak než postoupíme k jakémukoli takovému potřebnému komentáři, nejprve 
bych ti rád připomenul, jaké datum dnes je. Dnes je datum tvých narozenin. Jsi na 
planetě Nula 65 let. A rád bych se chopil této příležitosti, abych ti vyjádřil Mou osobní 
vděčnost, poděkování a ocenění za setrvání na této planetě do tohoto dne nehledě na 
všechny šarvátky, strádání, soužení a nebezpečí, která jsi prožil v průběhu života zde. 

Ty, Petře, víš, že co se stalo včera v předvečer tvých narozenin, není náhodou. Byl jsi 
ohromně překvapen. Když jsi otevřel přání k narozeninám od tvé sestry Věry a její 
dcery - tvé neteře, našel jsi poněkud delší článek od významné osoby české kultury - 
Karla Pecha - nazvaný „Hledám Petra Francucha“. Pan Pech, kterému je 83 roků a 
který byl prominentním tvůrcem, režisérem a hercem mnoha televizních programů 
v bývalém Československu, se snaží tě najít. V tomto článku připomíná, jak se s tebou 
setkal někdy v roce 1961 v odlehlém horském letovisku vyhrazeném prominentům 
z řad výkonných umělců. Tam tě s sebou vzal na týden dovolené tvůj přítel, operní 
pěvec Jan Mařík. Tehdy jsi byl fyzicky velmi nemocen. Byl to pro tebe oddech po 
dlouhých hospitalizacích. Ty, jakož i tví přátelé, ba i tví ošetřující lékaři, jste očekávali, 
že budeš žít jen několik měsíců, pokud ne týdnů. Pramálo jsi tehdy zajisté věděl, že 
přežiješ nejenom své trápení, ale že vstoupíš na slavnou Karlovu univerzitu a obdržíš 
doktorát z psychologie, psychopatologie a dějin filozofie a staneš se klinickým 
psychologem, uprchneš z Československa přes Rakousko do Západního Německa a 
požádáš o politický azyl na Velvyslanectví Spojených států ve Frankfurtu, přijdeš pak 
do této země a nehledě na práci klinického lékaře v různých nemocnicích, vězeních a 
ústavech duševně chorých, kriminálních šílenců, alkoholiků a drogově závislých, se 
staneš přenašečem Mého Nového zjevení, obsaženého ve tvých jedenácti knihách a 
nyní v těchto Dialozích, které lze považovat za tvou dvanáctou knihu. 

Ve svém článku pan Pech popisuje velmi dojímavým a detailním jazykem utrpení, které 
jsi zakusil během svého života v Sovětském svazu, jak mu o tom vyprávěl za tvé 
přítomnosti tvůj přítel Jan Mařík. Představili tě panu Pechovi jako filosofa, který získal 
svůj ‚titul‘ v sovětském koncentračním táboře, který jsi považoval za svou opravdovou 
univerzitu. Ovšem tím, že mu bylo 83, a tím, že se toto setkání událo před 38 lety, 
vzpomínání pana Pecha na tyto události je poněkud zkreslené, útržkovité a nepřesné. 
O to však nejde. Jde o generální ideu toho, co se pak stalo a proč se ti to v tomto čase 
připomíná. Takže, aby se vyzkoušelo, jestli jsi byl opravdovým filosofem nebo ne, 
přičemž jsi tehdy neměl žádné formální vzdělání, požádal tě, abys mu vysvětlil rozdíly 
mezi filosofií Aristotela a Platona. Dle něho ses představil půlhodinovou přednáškou 
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na toto téma, které zaznamenal na magnetofonový pásek. (Umíš si představit typ tehdy 
existujících magnetofonů?) Vůbec si na tuto přednášku nevzpomínáš, ale pro tvou 
informaci se udála a pan Pech určitě má pásku s tvou plodnou přednáškou. 

Peter: Jak víš, je to skutečný problém. Jak mám vědět ve svých 65 letech, že cokoli si 
pamatuji o tom, co se v mém životě událo, není fantazie či deformace? 

Pán Ježíš Kristus: To nevíš. Ale u tebe je toto vždy problém. Proto jsi měl velmi zřídka 
v oblibě hovořit o detailech svého života či údajích kdy se to stalo a jak dlouho to 
trvalo, protože jsi nebyl nikdy jist, zda to, co lidem říkáš, je pravda, fantazie či je to 
zkreslené. Téměř se stydíš a rozpakuješ se o sobě hovořit. Tvým problémem, Petře, 
vždy je, že se podceňuješ, snižuješ, potlačuješ a značně umenšuješ význam událostí 
tvého života. Přesto jsou všechny nedílnou součástí Mého Nového zjevení, odrážející 
historii někoho, kdo byl stále sužován, mnohokrát na pokraji smrti, mnohokrát 
omezován, mnohokrát v zoufalství, depresi, bídě a strádání, stále sledován a 
pronásledován hanebnou sovětskou KGB a později československou tajnou státní 
bezpečností; a má podobné nepříjemné zážitky; ale kdo nicméně nehledě na toto vše i 
víc uspěl v tom, že zajistil dostupnost Mého Nového zjevení na planetě Nula a jinde. 
Uvědomuješ si význam toho všeho? Nikoli, ale je načase, abys tak učinil. Nezapomeň, 
že tvůj život v Sovětském svazu - od konce r. 1945, kdy ti bylo 12, do r. 1957, kdy ti 
dovolili opustit zem a připojit se k tvé rodině v Praze v Československu - byly roky pod 
zámkem, i když bez skutečného uvěznění v různých sovětských vězeních a 
koncentračních táborech, které se událo o trochu později. To byly nejtemnější, nejvíc 
skličující a nejbídnější roky tvého života. Pan Pech ti i se všemi zkresleními v datech a 
podrobnostech těchto událostí pomáhá přehodnotit tvůj život, dívat se na něj 
s čerstvou perspektivou a významem, ze stanoviska současného velkolepého posunu, 
jehož průběh prožíváte. 

Pan Pech vložil tolik energie a úsilí, aby tě po všechny tyto roky hledal. Až se mu to 
podařilo, poníženě žebronil, abys mu zavolal a dal mu vědět, že stále žiješ a máš se 
dobře. Velmi se obával, že se mu jako třiaosmdesátníkovi nepodaří tě nalézt. Nemyslíš 
si, že by to byla věc prosté zdvořilosti zvednout telefon a zavolat mu bez ohledu na 
fakt, že se zdráháš tak učinit? Obáváš se, že by v českých či slovenských časopisech o 
tobě otiskl jiný článek nebo tě uváděl v televizi či něco podobného. Můžeš přece vždy 
říci ‚ne‘, pokud chceš. To je tvá výsada. 

Peter: Je mi líto, máš pravdu. I nyní jsem v rozpacích, že hovoříš o mně, a ne o 
nějakých důležitých záležitostech duchovní povahy, prospěšných všem. 

Pán Ježíš Kristus: Nemyslíš ale, že hovor o tobě je částí hovoru o důležitých 
duchovních záležitostech, který by mohl být tak či onak prospěšný všem, kdo budou 
poctěni čtením těchto Dialogů? 

Peter: Dobrá, kapituluji. Avšak byl bych rád, abychom se navrátili zpět a věnovali se 
záležitostem, které máš ve Své Mysli - nemáš-li nic proti. 

Pán Ježíš Kristus: Nu dobrá, Petře, jsi tvrdohlavý ohledně probírání témat tvého 
osobního života. Pokračujme ale v Dialozích. Jak jsem se zmínil na začátku, mám 
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několik komentářů ohledně určitých idejí sdělených ti v desátém a dvanáctém dialogu. 
Začneme u dvanáctého dialogu a následně se věnujme dialogu desátému. 

V tomto bodě jsi přerušil náš rozhovor a zavolal jsi panu Pechovi. Vidíš, co se stalo? 
Slyšel jsi vůbec někoho tak plného štěstí, blaha, potěšení a radosti, až začal doslova 
plakat z toho, že slyší tvůj hlas a může s tebou hovořit? A ty jsi mu chtěl v tomto zážitku 
zabránit. Řekni Mi, Petře, není pravda, že kdykoli je tu příležitost, je jednou z vašich 
povinností a odpovědností jako agentů Mého pozitivního stavu přinášet něco radosti, 
potěšení, rozkoše a štěstí do života lidských tvorů - byť i na okamžik bez ohledu na to, 
kdo jsou a co představují a na to, jak to pro ně můžete udělat? Konec konců na vaší 
planetě je dost utrpení, strádání, sklíčenosti, zármutku a všech ostatních podobných 
nepříjemností i bez vašeho přispění. Kdykoli můžete zrušit či přerušit takové 
nepříjemnosti a přinést sluneční svit svého pozitivního duchovního já, bez ohledu na 
to, jak, kdy či za jakých okolností, to udělejte. Tím, že to uděláte, přinášíte do jejich 
života na tento krásný okamžik podstatu Mého pozitivního stavu. Jinými slovy 
přinášíte do jejich života Mne jako jediný zdroj štěstí, radosti, rozkoše a potěšení a 
všech ostatních blaženství obsažených ve Mně v absolutním smyslu. 

Peter: Ano, po mém telefonním hovoru s panem Pechem to vidím jasně. Pokorně Tě 
žádám o odpuštění za mé vzpírání se a tvrdohlavost v tomto ohledu. Taktéž Tě žádám, 
abys mi pomohl v odstranění mého odporu k hovoru s lidmi po telefonu. 

Pán ježíš Kristus: Rád ti odpouštím a pomohu. Nyní ke zmíněným záležitostem: Jen 
krátká připomínka ohledně léčení lidských chorob jakýmikoli metodami - tradičními, 
konvenčními, alternativními či nekonvenčními. Připomíná se, že jakoukoli metodu si 
zvolíte ve svém životě použít - kdykoli je tu její potřeba, přinese-li dobré výsledky, a 
vzhledem k nim, tyto výsledky vycházejí z pozitivního stavu, tedy v nejzazším smyslu 
je to výsledek Mého zakročení. Využívám takové zevní prostředky, abych vás vyléčil. 
Nezapomeň, že působím mnoha různými způsoby využívajíc mnoha odlišných metod 
k dosažení Svých cílů v procesu léčení lidí a pomoci jim, kdykoli Mě o pomoc žádají. 
Takže všechny tyto metody a odborníci, jakož i paraodborníci, kteří používají své jim 
odpovídající metody, mohou bez ohledu na to, jak mnoho jsou pseudoduchovní či 
neduchovní, zda jsou dobré, či špatné dle vaší definice toho, co je dobré, či špatné, 
všechny být nástrojem v Mých rukou pro dosažení takových cílů. Takže ani přeceňovat, 
ani podceňovat takové metody. Jako vždy mějte mysl otevřenou. 

Pohlížíš-li na takové metody takto duchovně náležitě, využíváš-li je maje Mě v mysli, 
žádaje o můj vliv a vnos do těchto metod, aby jejich léčebné vlastnosti byly účinné, 
anuluješ jakékoli duchovní nebezpečí, že budeš zamořen, zašpiněn či ovlivněn nějakou 
negativní pseudoduchovní filosofií nebo vůbec žádnou filosofií, které jsou za těmito 
metodami.  

Peter: A co dobré výsledky takových metod ať už u agentů negativního stavu, nebo 
lidských tvorů, kteří následují různé pseudoduchovní trendy propagované jejich 
praktikanty? 

Pán Ježíš Kristus: Výsledky takové povahy jsou Mnou stále povoleny. Jsou dopadem 
Mého Milosrdenství a Odpuštění, které stále vyzařuji do veškerého jsoucna a bytí a 
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pseudojsoucna a pseudobytí. Nezapomeň následující důležitý fakt: Stálým 
vyzařováním Mého Milosrdenství a Odpuštění se kdokoli a cokoli udržuje naživu a 
funkční. Kdyby jich nebylo nebo kdyby se ze Mne přestaly vyzařovat, ani jediná 
sentientní entita a ani jediné odpovídající životní prostředí, v němž sentientní entity 
přebývají, ať je to kdekoli, či kdykoli, by nemohly ve své funkci pokračovat ani na 
zlomek vteřiny. Důvod tohoto faktu lze shledat v povaze, struktuře a dynamice všech 
sentientních entit. Vychází z jejich relativního rozpoložení a závisí na něm. Vzhledem 
k jejich relativitě je veškerý život sentientních entit - ať je to kdekoli, či kdykoli, ať to 
uznávají, či nikoli - plně závislý na Mém Absolutním Jsoucnu a Bytí. V jejich relativním 
rozpoložení velmi často zapomínají uznávat tento fakt! To je obzvlášť pravda ohledně 
mnohých lidských tvorů a každého v peklech a v celé zóně vymístění. Objektivně 
řečeno závisí život každého na uznávání této Absolutní Pravdy. Pokud je tomu tak, pak 
každý, kdo nevyznává či nepřijímá tuto pravdu, by měl okamžitě zemřít. Avšak 
nepřestávající a stálá radiační sféra Mého všezahrnujícího Milosrdenství a Odpuštění a 
obzvláště Mého Absolutního Soucitu zabraňuje jim v tomto hrozném osudu. 
Pokračují v žití. 

Z této Mé sféry negativní agenti a lidští tvorové, kteří tento fakt neuznávají, velmi často 
odvozují pozitivní odezvu během používání rozličných metod uzdravování. protože 
však tato pozitivní odezva není jimi buď internalizována, nebo v mnoha případech ji 
připisují nesprávnému zdroji, nemá trvalý a věčný účinek, jak je tomu v případech 
těch, kdo tento fakt uznávají a připisují ho Mně. V tomto případě buď během doby 
jejich života v negativním stavu nebo na planetě Nula, nebo poté, co překročí svůj 
současný stav anebo místo, duchovně souvztažné faktory, které na prvním místě 
způsobovaly jakoukoli takovou kondici či problém, vzplanou v nanejvýš možném 
rozsahu. Budou se stále muset jimi zabývat - ať jakkoli. Je toto odpověď na tvou 
otázku, Petře? 

Peter: Ano, zcela. Děkuji mnohokrát 

Pán Ježíš Kristus: V takovém případě pokračujme. Druhou záležitostí, která naléhavě 
potřebuje výklad, je vážné znepokojení, které u tebe vyvstalo ohledně některých 
tvrzení v desátém dialogu. Obavy jsou následující: Co se stane, jestliže někteří čtenáři 
tohoto jednotlivého dialogu rozpoznají sami sebe jako ty, kteří mají problémy 
s dodržováním slibů atd., jak se detailně v desátém dialogu popisuje? Tato tvrzení by je 
mohla zranit. Výsledkem toho by se mohli stát zahořklými a přestat s Tebou 
komunikovat. Takové máš obavy. Jsou legitimní? 

Pokud si znovu pečlivě přečteš desátý dialog, jsou jeho výroky v tomto ohledu učiněny 
způsobem nanejvýš láskyplným, moudrým, rozvážným a účastným. Byly učiněny za 
jediným účelem, aby se tyto typy problémů dostaly do pozornosti, a tak jim byla dána 
příležitost na nich pracovat a ohledně nich něco dělat, protože se neslučují s povahou 
pozitivního stavu nebo s tím, že jste Mými agenty spojenými s Novým zjevením. To je 
velmi důležité, Petře. Nezapomeň, v jakých časech žijete. Jsou to časy ohromných změn 
a posunů. Každý, a obzvláště vy, spojení s Novým zjevením, musí ustanovit zvláštní typ 
pozice, který určuje, kým jste, proč jste takoví, jací jste, a kde jste na cestě duchovního 
pokroku a projevování života pozitivního stavu, zatímco jste stále vprostřed stavu 
negativního. V mnohých aspektech vašeho života se musí učinit závěrečná rozhodnutí. 
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Je třeba pevně ustanovit opětovné potvrzení a schválení všeho, čemu se oddáváte a 
dáváte přednost. Jste-li s tímto úkolem pozadu, potřebujete to dohonit. 

Připomínka v desátém dialogu je takříkajíc téměř poslední příležitostí ke zvratu, 
abyste se během žití na této planetě napravili, učinili nutné nápravy ve vašem způsobu 
chování a postojů, ustanovili své priority, zorganizovali své myšlenky, pocity, vůle, 
záměry a motivace; pohlédli na sebe a učinili závěrečné rozhodnutí, jakou cestou 
chcete jít, a abyste uznali, že jste jedinečnými individui přede Mnou. Tím, že učiníte 
právě toto, se odlišujete od těch, kteří nerozeznávají své chyby nebo své negativní 
návyky v jakémkoli způsobu či aspektu svých životů, které manifestují. Toto odlišení je 
velmi závažným faktorem během tohoto posunu. Určitým způsobem je lze přirovnat 
k hodu beránka ve starém Egyptě. Až udeří ‚Velké soužení‘ - pseudovítězství 
negativního stavu na vaší planetě - ti, kdo tento úder započnou a provedou, vás jako 
agenty Mého pozitivního stavu poznají a obejdou. 

Při vzetí těchto důležitých faktorů v úvahu by bylo duchovně velmi nebezpečné a 
nevhodné dělat v desátém dialogu jakékoli změny nebo z něho něco vymazat za 
účelem uklidňování těch, kteří by si mohli myslet, že se hovoří o nich - byť by se to 
dělalo kvůli těm málo, kdo by mohli být v této pozici, a pro nikoho jiného. Pokud by je 
to urazilo, pak je to jejich volba a rozhodnutí odpovědět takto negativně a nevhodně. 
Pokud tě zavrhnou a nebudou chtít pokračovat ve spojení s tebou, koho skutečně 
zavrhnou? Tebe, nebo Mne a Má Slova, která jsem vyřkl v odpovědi na tvou otázku? 
Chceš jim odejmout příležitost odmítat Mne a Mé Slovo? Nemají právo a výsadu tak 
učinit? Nebo je chceš ochudit o největší možnou příležitost napravit se a projevit Mi a 
tobě vděk a vděčnost za to, že byli na tyto záležitosti upozorněni? Jak můžeš vědět, 
jestli připomínka v desátém dialogu není jejich poslední příležitostí, aby se, zatímco 
jsou na této planetě, stali Mými oddanými a věrnými služebníky a tvými nejlepšími 
přáteli a podporovateli? 

Předpokládejme však na chvíli, že se urazí a přestanou s tebou komunikovat nebo 
přestanou být součástí tvého života v souladu s principy Nového zjevení. Takové 
rozhodnutí by jen znamenalo, že v tomto ohledu již splnili svůj závazek a dohodu a že 
to, aby pokračovali s Mým Novým zjevením a s tebou, by již nebylo užitečné, žádoucí, 
prospěšné či duchovně vhodné. Takže to může ustanovit v tomto časovém okamžiku i 
určitý stupeň nebezpečí pro jejich, jakož i tvůj fyzický i duchovní život. Nezapomeň, 
prosím, že i když odpadnou, jak bys to mohl pociťovat, bude to jen dočasně - do 
skončení negativního stavu či dokonce do doby dřívější. Konec konců vzpomeň si, co 
vám bylo naznačeno v Doplnění 15: Nikdo není nikdy ztracen, ani pseudotvůrci a jejich 
renegáti. A jak bys mohl vědět, jestli jejich takzvané odpadnutí není potřeba 
z některých jejich důležitých duchovních důvodů, nebo zda desátý dialog není 
prostředkem, jímž se takzvané odpadnutí spustí? Chápeš, co myslím? 

Peter: Velmi jasně. Děkuji za tuto připomínku. Potřebuji se zeptat ještě na jednu 
otázku. Položil ji Thomas Oudal, který žije v Texasu. Táže se, jak se záležitost Tvého 
Milosrdenství a Odpuštění uplatňuje u těch v peklech, kteří Tě neoslovují ve Tvé Nové 
Přirozenosti jako Pána Ježíše Krista, což je požadavek spásy z pekel uvedený v Tvém 
Novém zjevení, ale obracejí se k nějakému Bohu, kterého žádají o milosrdenství a 
odpuštění? 
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Pán Ježíš Kristus: Jak si pamatuješ z Mého Nového zjevení, poté, co bylo přeneseno, 
bylo v peklech založeno mnoho opěrných bodů obsazených Mými agenty speciálně 
připravenými a vybavenými za tímtéž účelem. Kdykoli se tam někdo obrátí k Bohu 
žádaje o milosrdenství a odpuštění, v ten okamžik se mu zjeví člen štábu Mého 
opěrného bodu a dá mu instrukce o Mé Nové Přirozenosti a o tom, jak mu může 
pomoci dostat Mé Milosrdenství a Odpuštění a dostat se ven z jemu odpovídajícího 
pekla. jak vidíš, jsou pro každého v peklech zajištěny veškeré nutné prostředky, aby se 
mu dala příležitost pro takovou konverzi. 

Peter: Děkuji mnohokrát. Je tu ještě něco, co bys dnes rád probral? 

Pán Ježíš Kristus: Ne, Petře, to pro dnešek stačí. Můžeme pokračovat v našich 
rozhovorech buď zítra, pokud to bude možné, nebo další den. Uvidíš kdy. Potřebuješ se 
postarat o některé jiné věci a potřebuješ napsat dopis panu Pechovi, jak jsi mu slíbil 
v telefonním rozhovoru. Takže mezitím se měj pěkně. 
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Dialog 14 

Čtrnáctý dialog 

 

8. ledna 1999 

 

Peter: Nyní jsem po nějakou dobu uvažoval o účinnosti trestání a odplaty jako 
prostředků odstrašení od kriminálního nebo jakéhokoli jiného zlého, špatného a 
nevhodného chování. Smím Tě požádat o další rozpracování tohoto předmětu? Konec 
konců jestliže, řekněme, negativní osoba vítá potrestání, bolest, odplatu či cokoli 
v tomto ohledu, protože je to pro ni příjemný zážitek, a dokonce jej vědomě či 
nevědomě vyhledává; jaký užitek v případech jako tento jejich použití přináší? Co by 
bylo na druhé straně skutečně účinné, aby se tento typ protivného chování změnil? 

Pán Ježíš Kristus: To je velmi dobrá otázka, Petře. Proberme ji o trochu hlouběji než 
předtím. Vezmi v úvahu tyto faktory: Kdy potrestání, odplata a podobné metody 
skutečně někoho změnily? Nejenom, že nikoho nezmění, ale každý takové negativní 
povahy se stává vždy negativnějším, zahořklejším, rozmrzelejším, plným 
pomstychtivosti, pohnutek vraždit, zuřivosti a podobných negativních emocí a 
myšlenek. Ó ano, aby se vyhnuli potrestání anebo vězení, zatímco žijí v lidském životě 
(v tomto okamžiku nehovoříme o takové situaci v peklech), mohou předstírat, že se 
změnili a zanechali svého kriminálního a negativního chování. Nezapomeň ale ani na 
minutu, že trestání, odplata a podobné metody jsou zcela a úplně vnucující. Vzhledem 
k tomu se neodehrává žádná vnitřní změna, která se zde počítá a která zde účinně 
způsobuje změnu chování. Vezměme například chování zneužitých dětí. Ze své klinické 
praxe, z početných případů, se kterými ses během noha roků práce na duševním poli 
zabýval, jsi velmi jasně viděl, že zneužitý se stal zneužívajícím. To je klinický fakt 
zaznamenaný ve všech psychiatrických učebnicích. Proč je tomu tak? Protože když jsi 
fyzicky, duševně či jakkoli jinak zneužit, nemáš v této věci jinou volbu, než si ji 
zinternalizovat a s takovým chováním se ztotožnit. V takovém případě dojdeš 
k nevyhnutelnému závěru, že takový způsob zacházení s lidmi je v lidském životě 
normálním stavem záležitostí. Problémem s tímto zneužívajícím zacházení je to, že 
zavírá dveře jakémukoli jinému aspektu mysli zneužité osoby a uvádí ji do pozice, ve 
které nemá žádnou další možnost volby, než se stát buď duševně nemocnou, u které se 
vyvine nějaká porucha osobnosti či porucha rozštěpení totožnosti či psychóza, nebo, 
jak se to děje ve většině případů, se stát sama zneužívající osobou. 

Z těchto a početných jiných skutečností můžeš jasně vidět, že potrestání a odplata 
nemají žádnou pozitivní duchovní hodnotu a jsou využívány jen v negativním stavu, 
aby se lidé učinili negativnějšími. Trestání a odplata jsou též vlastní struktuře a 
dynamice negativního stavu, aby se zabránilo objevení jiných způsobů odstranění 
negativního chování, které by mohly být skutečně trvale účinné. Důvodem tohoto faktu 
je to, že trestání a odplata se ukládají ze zevnějšnosti do zevnějšnosti. Nic niterné 
povahy není v tomto procesu zahrnuto. Jedinou metodou, která v tomto ohledu může 
fungovat, je, pokud se počíná v niternostech pouze niternými prostředky. Naneštěstí ve 
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vaší typické lidské mysli požadujete, očekáváte a chcete, aby lidé byli potrestáni za 
cokoli, co vám či jiným učinili. 

Jaké jsou ale niterné prostředky? Vezměme si někoho v peklech, kdo zažívá potrestání, 
bolest, strádání, odplatu a podobné emoce jako příjemné a žádoucí. Tyto metody by 
zřejmě nevytvořily u takové osoby žádné změny. Nejenom to, ale tato osoba by se stala 
negativnější, více zlou a prohnanější, aby si vysloužila větší „odměnu“. Takže co 
uděláte s takovou osobou? Co mám k dispozici Já nebo Mí agenti, aby to bylo účinné ve 
změně chování takové osoby? Ani trestání, ani odplata, ani žádné jiné vnucující metody 
nejsou v našem případě použitelné, protože nejsou povahy pozitivního stavu. Jak se 
ukázalo výše, jsou všechny zevními metodami, které nefungují. Co tedy v tomto 
případě uděláme? Jak k tomu přistoupíme? 

Toto je velmi závažná otázka, protože vede k velmi jasnému zjištění, jak lze negativní 
stav věčně eliminovat. Zřejmě ho nelze eliminovat neustálým trestáním lidí, protože se 
to stane cirkulárním, nevedoucím nikam; nebo vedoucím k většímu stupni negativity. 
Logicky řečeno: jestliže je něco negativní, použití negativních prostředků k jeho 
odstranění to činí ještě negativnějším - namísto toho, aby se to odstranilo. 

Jestli můžeš, představ si následující scénář: Osoba je v jednom z pekel za to, že 
spáchala nejstrašnější, nejodpornější, nejděsivější a nejohavnější vraždu. V tomto 
časovém okamžiku není s to zažívat jakoukoli lítost či smutek za svůj strašný čin. Bez 
ohledu na to, jak dalece je potrestána, nepociťuje nic vnitřně, ale jen zevně, protože to 
přichází z vnějšku - v tomto případě od někoho jiného. Mohla by něco zevně pociťovat, 
takové pocity jsou ale dočasné, a ne závazné, protože brzy zmizí. V takovém případě se 
navrací ke svému předešlému chování. Uveďme ji však do situace osoby, kterou tak 
hrůzně zavraždila. Nechť prožívá všechny nejmenší podrobnosti procesu být 
zavražděna či čehokoli, co by to mohlo být, ne ze svého vlastního já, ale tak, jak to 
prožívala zavražděná osoba. Uveďme ji do niternosti této osoby a nechť projde všemi 
kroky všeho, co se v každém okamžiku tohoto procesu s ní odehrálo a co pociťovala, 
aby prožila veškeré násilí a hrůzu tohoto postupu. A v tentýž okamžik souběžně a 
současně otevřeme v této osobě zvláštní oblast, která byla doposud zcela a úplně 
uzavřena a nepřístupná a která je v Mém Novém zjevení označena jako schopnost volit 
a měnit, v kteréžto schopnosti je plnost Mé přítomnosti. 

Této schopnosti je vlastní a její integrální součástí je schopnost používat soucit, lítost, 
smutek a napravení se a veškeré ostatní pozitivní pocity. V tomto okamžiku je zmíněná 
osoba s to prožívat tak hrozný stud a utrpení, že chce skutečně umřít, protože nyní ví, 
že si zaslouží podobný či horší osud, než jaký vnutila zavražděné osobě. Jak prochází 
takovými zážitky, je seznámena s pojetím Mého Nepodmíněného Milosrdenství, 
Odpuštění a Soucitu a je jí řečeno, že jsou k dispozici i pro ni. Jejich přijetí a 
uplatňování má na takovou osobu hluboký transformativní účinek. Postupně se její 
negativní aspekty odstraňují a ty původní pozitivní (od 5% či méně) se více a více 
otevírají do té míry, že jednou u ní nastane úplná a celková změna totožnosti. V tomto 
okamžiku stará, negativní, zlá a děsivá osoba skutečně umírá a rodí se osoba nová, 
pozitivní, laskavá a láskyplná. 
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Pokud tento proces nebo to, jak se v takovém případě dosáhlo změny, pečlivě 
analyzujete, povšimnete si, že této osobě se nic neukládalo ze zevnějšnosti. Nepoužilo 
se žádné trestání, odplata a žádné jiné kárné prostředky. Namísto toho se v rámci 
spravedlnosti tato osoba uvedla do niternosti osoby zavražděné, aby se jí ukázalo, jaké 
to je projít takovým zážitkem. Za těchto podmínek se souběžným a současným 
otevřením dveří její schopnosti volit a měnit se tato osoba umísťuje do stavu odlišné 
volby, který ji nebyl doposud dostupný kvůli jejímu uzavření a identifikaci s povahou 
negativního stavu. Jakmile je s to prožívat lítost, stud, rozpaky a potřebu se napravit, 
stává se hodnou Mho Nepodmíněného Milosrdenství, Odpuštění a Soucitu. Tím, že o ně 
požádá - a v této nové kondici je s to si uvědomit, že ze své svobodné vůle a volby o ně 
smí a může požádat - stávají se jejím atributem a přivlastní si je a stanou se základnou, 
na níž je budována v čistě pozitivním smyslu její nová osobnost a život.  

Tyto a podobné metody konverze do pozitivního stavu využívám Já a Mí agenti. 
V lidském životě je situace poněkud odlišná. nezapomeň, že život je výtažkem života 
v nejzevnějších zevnějšnostech zevnějšností. Vzhledem k tomu během žití na planetě 
Nula a během ilustrace a demonstrace povahy takového pseudoživota nejsou niterné 
metody odrazování od negativního chování, ať by byly jakékoli, v jejich případě pro 
všechny použitelné. Jejich pozice stále vyžaduje zevní prostředky trestání a odplaty, 
jak je popisuje jejich systém trestního soudnictví, protože v tomto časovém bodu pro 
ně není nic jiného k dispozici. 

Měj však na mysli, že právě jak jsou dočasné a přechodné jejich způsoby života, takové 
jsou i způsoby jejich zevního potrestání a odplaty. Nemají trvalý dopad na jejich 
niternosti, kde to platí. Neděje se u nich žádná skutečná změna ustavičné a trvalé 
povahy. Proto v jejich případě mohou jedinou změnu prožívat pod vlivem duchovních 
činitelů, které mají k dispozici v Mém Novém zjevení a jeho Doplněních a nyní v těchto 
Dialozích. Smí a mohou je číst zevními prostředky, a pokud si zvolí je používat ve svém 
životě, touto volbou Já jejich niternosti používám a počíná se proces změny a proměny 
všech aspektů jejich osobnosti z jejich niterností samotných. Dokončení tohoto 
procesu se dosahuje po jejich odchodu z vaší planety. Důvodem, proč tento proces 
nemůže být dokončen během jejich života na planetě Nula, je to, že v sobě s sebou nosí 
typickou lidskou podstatu, která překáží dokončení tohoto procesu svým faktorem 
ilustrace a demonstrace života krajních zevnějšností. 

Ve všech ostatních případech jsou jakékoli změny, které se odehrávají na planetě Nula 
za jakýchkoli jiných okolností, anulovány po příchodu do duchovního světa, protože 
jsou jen zevní povahy. Jakmile jsou zde, musí projít procesem výše popsaným. 

Čemu musíte jasně rozumět, Petře, a vy všichni, kdo čtete tato slova, je to, že současně 
nastávající posun, který ovlivňuje všechny úrovně Mého multivesmíru, jakož i cokoli a 
každého mimo něj, udává a vyžaduje, že jediné změny s trvale pozitivním dopadem, 
které by mohly mít věčnou platnost, mohou nastat uvnitř každého lidského tvora či 
agenta negativního stavu umístěného na planetě Nula, jedině čtením, přijetím a 
praktikováním Mého Nového zjevení a všech jeho dodatků - jak jsou zaznamenány 
v jeho Doplněních a těchto Dialozích. 
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Vše ostatní, jakékoli jiné metody či prostředky, jakákoli pseudoduchovní hnutí 
v současnosti existující na vaší planetě v tak hojném počtu jsou bez ohledu na to, jak 
pěkně vyhlížejí a vyznívají, jak pozitivní a dobrá se zdají být, kolik toho mohou 
dosáhnout či jak mnoho zázraků mohou produkovat, jak hluboká se zdají být atd., jen 
zevní povahy. Jejich dopad je jen dočasné a přechodné povahy. Nejsou s to produkovat 
jakékoli trvalé a věčně platné změny a přeměny. jejich vliv odpadne v okamžiku, kdy 
jejich následovníci dospějí do duchovního světa. Jsou neschopné produkovat jakékoli 
niterné změny. Důvodem tohoto sdělení je fakt, že takové metody a prostředky jsou 
založeny buď na zkreslení pravé duchovní reality, nebo jsou vyslovenými falešnostmi. 
Nemůžete dosti dobře budovat něco trvalého a stálého na něčem, co nemá základ 
v pravé realitě. Jestliže v sobě nemáte obsaženu jakoukoli pravdu, ale jen deformace a 
nepravdy, nemůže se ve vás odehrát žádná skutečná změna, protože stavíte na něčem, 
co samo sebou a o sobě nemá žádnou realitu. Je jen iluzorní a okamžitě odpadne při 
uvědomění si její deformovanosti či nepravdivosti. 

Jak víš, všechna v současnosti existující náboženství a jejich početné odvozeniny, 
všechny pseudoduchovní trendy existující vedle sebe na vaší planetě neznají, 
nechápou a nevnímají skutečnou pravdu. Žádné z nich si neuvědomuje skutečné 
důvody existence negativního stavu a lidského života. Nemají žádnou či jen velmi 
malou představu jak, proč, kde za jakých okolností a za jakým účelem byl negativní 
stav a lidský život počat a je ve svém jsoucnu a bytí (pseudojsoucnu a pseudobytí 
z našeho stanoviska). Jejich vysvětlení všech těchto nejdůležitějších existenčních 
událostí jsou zcela mimo, nemající žádné kořeny v pravé realitě. Jistě, od doby přenosu 
Nového zjevení, kdy se poprvé na tyto otázky začalo odpovídat, kdy se jejich pojetí 
kvůli jejich dostupnosti a vlivu zaznamenalo v multiverzálním vědomí bez jejich 
vědomého uvědomování, mnozí začali hovořit o faktu, že lidé byli stvořeni (v našem 
pojetí - zfabrikováni) nějakými mimozemskými tvory. Co ale vědí o pseudotvůrcích, o 
Mé Nové Přirozenosti, o tom, proč jsou takové změny dovoleny, co je následkem tohoto 
všeho a o podobných důležitých věcech? Buď nic, nebo je jejich znalost zcela zkreslená 
či nepravdivá. 

Protože taková náležitá, vhodná a pravá znalost je obsažena pouze v úplnosti Mého 
současného Nového zjevení, je zřejmé, že pouze na této úplnosti může a smí kdokoli 
z lidského rodu či agentů negativního stavu zahájit jakékoli stálé, trvalé a věčné změny, 
které vyvrcholí v jejich úplné transformaci po jejich odchodu z planety Nula a příchodu 
do duchovního světa. 

Co se týče agentů pozitivního stavu a vás, kdo jste spojeni s Mým Novým zjevením je 
situace v tomto ohledu odlišná. Ti z vás, kdo takovou znalost mají a kdo praktikují jeho 
principy ve svém životě, jsou v procesu neustálého měnění a přeměňování stop 
aspektů vaší lidské povahy. Jste podporováni a doplňováni novým ve své původní 
povaze, jak vyvěrá přímo ze Mne. Jste mimo negativní stav a typický lidský život. I když 
jste neustále nepříznivě ovlivňováni lidskou přirozeností, která je na vás naložena dle 
vaší vlastní volby a dohody se Mnou, uplatňováním principů Mého Nového zjevení ve 
vašem životě si tuto lidskou přirozenost nepřivlastňujete anebo nepřisvojujete. 
Neuchytí se ve vašich niternostech, kde se počítá. Po vašem příchodu do duchovního 
světa odpadne. 
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Mí ostatní agenti na planetě Nula, kteří nevědí o existenci Mého Nového zjevení, jsou 
skrytě ovlivňováni jeho dostupností a jsou ochráněni před upadnutím do pasti života 
tak typického lidské povaze. Intuitivně vědí, co je pro ně vhodné a správné dělat a jak 
žít jejich životy v souladu s Mými principy. Vzhledem k tomu po jejich příchodu do 
duchovního světa přijmou Mé Nové zjevení s velkým štěstím, radostí, rozkoší, 
potěšením a nadšením. 

Vraťme se však k záležitosti trestání a odplaty. Z toho, co bylo jasně uvedeno výše, 
nejsou taková pojetí jako toto tak, jak se vnímají, chápou a používají silami negativního 
stavu a lidskými tvory obecně, v pozitivním stavu nejenom myslitelná, ale nikdy ani 
nevstoupí do něčí mysli. Namísto toho je tu sféra a atmosféra nepodmíněného 
milosrdenství, odpuštění, soucitu a vcítění se, které stále vyzařují do veškerého 
jsoucna a bytí. V okamžiku, kdy ale vstoupí do sféry a atmosféry negativního stavu, 
obrací se do jejich opaku: nemilosrdnosti, neodpuštění, krutosti, zavržení, pomsty a 
odvety - dle principu ‚oko za oko, zub za zub‘. Zároveň ty, kdo potřebují potrestání a 
odplatu v typicky lidském smyslu - aby se učinilo, že trpí za svůj zločin či za cokoli! - 
pozitivní sféra a atmosféra milosrdenství, odpuštění, soucitu a vcítění se dostává do 
módu procházení přesně stejným utrpením a strádáním, jaké jakýmkoli způsobem 
vnucovali druhým. Protože takové strádání a utrpení pociťuje nikoli z vlastní pozice, 
stavu či rozpoložení (to by je těšilo!), ale z pozice či stavu jiné osoby viník v tomto 
případě skutečně zakouší potrestání a odplatu v typicky lidském smyslu - a nikoli jako 
potěšitelnou událost. 

Takové uspořádání skýtá potřebnou spravedlnost, kterou je třeba vykonat, kdykoli je 
spácháno někomu něco zlého, špatného a negativního. Zároveň poté, co se projde 
takovýmto potrestáním a odplatou, to tohoto viníka umísťuje do pozice volby změnit či 
nezměnit své chování, postoj a negativní životní styl. Volba změnit se způsobuje 
otevření dveří jeho schopnosti se měnit a volit, mající za výsledek prožívání lítosti, 
smutku a pokání a zároveň mu umožňuje pociťovat pravý dopad milosrdenství, 
odpuštění, soucitu a vcítění se, které do něj vyzařují. Tímto faktorem ho odnímají ven 
z negativního stavu. Volba neměnit se tuto osobu umísťuje do hlubšího pekla, kde 
pokračuje ve svém negativním chování procházejíc týmž výše popsaným cyklem, 
dokud si neuvědomí marnost tohoto životního stylu a následně neučiní správnou 
volbu. 

Peter: Hovoříce o potrestání, mohu Tě požádat, aby se poněkud osvětlil náležitý 
význam Tvého vlastního chování během Tvého života na planetě Nula, kdy jsi vyhodil 
z chrámu všechny ty, kdo nakupovali a prodávali, a převrhl jsi stoly směnárníků a 
stánky prodavačů holubů? 

Pán Ježíš Kristus: Jistě, Petře. Jak víš, v té době Mé inkarnace na planetě Nula 
negativní stav převládal nad stavem pozitivním. Pseudotvůrci a jejich přisluhovači 
plně ovládali a řídili jak vaši planetu, tak i veškerou zónu vymístění. Chrám čili dům 
modlitby korespondoval v té době se třetí úrovní duchovního světa v pozitivním stavu. 
Dovol Mi to vysvětlit: Jak víš, každý svět bez ohledu na dimenzi má své tři vlastní 
úrovně. Ta nejniternější čili duchovní dimenze tohoto světa utváří jeho první úroveň, 
vnitřní dimenze tohoto světa ustavuje jeho druhou úroveň, a zevní dimenze tohoto 
světa ustavuje jeho úroveň třetí. Tyto úrovně můžete též nazývat stupni tohoto světa. 
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Zmíněný chrám čili dům modlitby tehdy korespondoval s třetí úrovní duchovního 
světa. Tehdy se vyžadovaly formální modlitby pouze na této úrovni vzhledem k její 
poněkud zevní pozici relativně k pozici druhé a první. Že v něm probíhalo obchodování 
- prodej a koupě věcí, znamená, že třetí čili zevní úroveň nebo stupeň duchovního 
světa byla napadena silami negativního stavu. Prodávat holuby znamená úsilí 
pseudotvůrců zkazit a rozkolísat obyvatele této úrovně, aby se k nim připojili v jejich 
snahách pokročit s invazí do druhé úrovně a z této úrovně do úrovně první. Mé 
vyhození jich a převržení jejich stolů a stánků ukazuje duchovní válku, která probíhala 
na této úrovni, která měla za výsledek vyvržení těchto sil negativního stavu z této 
úrovně a jejich zatlačení zpět do intermediálního světa čili světa duchů a uvěznění 
pseudotvůrců. Všechny tyto události se tehdy udály a vztahují se jen k této době a 
duchovní situaci tehdy existující. 

Peter: Děkuji velmi pěkně za toto vysvětlení a za vše, co jsi mi sdělil v tomto dialogu. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Je Mi vždy potěšením. Nyní doporučuji pro 
dnešek skončit. Běž, prosím, a něco sněz. Tvé tělo potřebuje potravu. Měj se pěkně. 
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Dialog 15 

Patnáctý dialog 

 

10. ledna 1999 

 

Peter: Dobré ráno, můj Pane Ježíši Kriste a všichni přítomní. 

Pán Ježíš Kristus: Dobré ráno tobě, Petře; ano, jsou tu s námi dnes přítomni mnozí - 
jako pokaždé, když rozmlouváme. 

Peter: Než přistoupíme k mým otázkám, rád bych se Tě zeptal, zda si přeješ učinit 
nějaké komentáře ohledně čehokoli, co pociťuješ. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, za poskytnutí prostoru. Rád bych učinil pár 
poznámek vztahujících se k tvému rozhovoru s Heather Oudalovou z Rochesteru 
v Minnesotě a s Danem Barbou z New Yorku. První komentář je o e-poště, kterou ti 
Dan poslal v jiný den. Jednalo se o internetovou zprávu o nějaké britské církevní 
organizaci v Anglii, která Mě vyobrazuje jako nějakého revolucionáře zobrazeného 
podle podoby a obrazu marxisty „Che“ Guevary. Ona církev provedla toto přirovnání, 
aby ze své příslušné komunity přitahovala více lidí do své farnosti. 

Můžeš si Mě viditelně představit jako někoho takového, plného horlivosti vraždit, ničit, 
planoucího záští, netolerantností a sebeopravňujícího se, ospravedlňujícího takové 
pseudorevoluční teroristické činy, jaké páchal Guevara a podobní takzvaní 
revolucionáři? Mé vyobrazování takovým způsobem je integrální součástí té dohody, o 
které jsme hovořili jindy a o níž se snaží všechny existující náboženské systémy na vaší 
planetě, aby Mne učinily takovým, jakým nejsem a nikdy nebudu. 

Díváš-li se na tuto snahu z duchovního hlediska, povšimneš si, že taková úmluva, bude-
li přijata většinou věřících, je povede věřit ne ve Mne a Mou pravou Přirozenost, ale 
v někoho, kdo reálně neexistuje. A to je přesně účelem, za kterým se toto úsilí provádí 
a vynakládá - aby lidé věřili v někoho či něco, co neexistuje v pravé realitě jsoucna a 
bytí. Jistým způsobem tato událost jen v tomto ohledu zevně potvrzuje pravdivost naší 
rozmluvy. 

Téma včerejší rozmluvy s Danem se vztahovalo k webové stránce na internetu 
vyvinuté prominentní osobou vědecké obce, ve které informuje čtenáře o tom, že 
mnoha miliony dolarů financuje přípravy na návrat a večírek na přivítanou lidských 
stvořitelů. Nenazývá je ovšem pseudotvůrci, protože si vědomě neuvědomuje 
duchovní pozadí celého procesu genetické manipulace a inženýrství, které přijali za 
své v procesu fabrikování lidské rasy. Aby se vám opět připomenulo, nechej Mne, 
abych vás upozornil na fakt, že předtím, než byly publikovány Základy lidské 
duchovnosti, v nichž se poprvé v dějinách lidstva zjevily informace o pseudotvůrcích a 
o tom, jak zfabrikovali lidskou rasu, nikdo nikdy o takových pojmech nehovořil. Do té 
doby každý, nebo povětšinou každý, byl přesvědčen, že lidé byli stvořeni buď Bohem, 
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nebo jako výsledek evolučního vývoje z jakéhosi kosmického mišmaše, který náhodně 
vytvořil život vrcholící objevením se lidských tvorů. 

Když se obsah této knihy zaznamenal v multiverzálním vědomí, a když následující 
knihy Mého Nového zjevení rozpracovali tuto záležitost dále do větších podrobností, 
tato informace se stala dostupnou lidskému nevědomí a odtud proniká do jejich 
temného uvědomění. Náhle se ohledně této záležitosti začne na veřejnost chrlit 
přemíra zpráv a informací ve všech formách a podobách. 

Jako vždy ovšem informace této povahy, jakož i jakékoli podobné, vstupují do lidského 
vědomého uvědomění zcela zdeformované a nevyvážené. Předpokládá se, že nějaká 
mimozemská rasa stvořila lidské tvory a vrátí se zpět, aby se představila svým 
produktům. 

Jak vidíš z takového chápání probírané záležitosti, duchovní aspekt a původ těchto 
událostí se zcela přehlíží či odhazuje bokem jako neužitečné haraburdí. Co ti to říká? 
Říká ti to, že negativní stav uchvátil ideje Nového zjevení, jak se v knihách Mého 
Nového zjevení jasně předpovídá a upozorňuje, že by se tak přesně mohlo stát a že by 
je mohl překroutit tak, aby sloužily jeho potřebám zničit v lidské mysli duchovní 
uvědomění o této situaci. A nejenom to, ale prohlašovat a přesvědčovat mnohé lidi, že 
tu nebyly žádné duchovní faktory, které hrály nejpodstatnější a nejvýznamnější roli 
v procesu fabrikace lidské rasy a v tom, proč bylo Mnou dovoleno, aby se realizoval 
akt, který vedl k aktivaci negativního stavu. Navíc negativní stav může nyní říci: 
“Vidíte, lidé, nebyl žádný Bůh, či Ježíš Kristus, či jakékoli božstvo, kdo vás stvořil. 
Stvořili jsme vás my přirozenými, zevními, materialistickými a fyzickými prostředky, 
aniž se do toho zapojila nějaká duchovnost. A jestli to chcete vědět, Ježíš Kristus je 
jedním z nás, a ne nějaký Bůh či Syn Boží.“ A to je vše, o co jde. 

Nechej Mne však říci ti něco jiného o takových údajích a zprávách, které na internetu či 
v jiných médiích čteš či slyšíš. Ačkoli je pěkné mít takové zevní potvrzení o 
autentičnosti a pravdivosti obsahu Mého Nového zjevení; a takové události jako tato se 
udají způsobem, který knihy Mého Nového zjevení předvídaly a upozorňovaly na něj, 
nicméně neměli byste se žádnou z nich zabývat. A nejenom to, ale neměli byste nikdy 
zakládat své přijetí pravdivosti Mého Nového zjevení a ověřování jeho idejí, myšlenek, 
pojetí, principů a pravidel takovými zevními, smyslovými a zkomercializovanými 
prostředky. Taková potřeba má povahu typicky lidskou. Jako agenti Mého pozitivního 
stavu se máte vyhýbat takovému přístupu. Namísto toho se vám radí založit vaše 
ověřování jeho pravdivosti na vaší osobní, individualizované a soukromé intuici, na 
čisté logice a racionalitě jeho prohlášení a idejí; vidouce, cítíce a uznávajíce, že je tomu 
skutečně tak. Takto to dělají sentientní entity kdekoli v pozitivním stavu. Takže, 
prosím, reprezentujte na vaší planetě tento přístup používaný pozitivním stavem. 

Peter: Děkuji Ti za tuto připomínku. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. A nyní bych rád poněkud komentoval vaši 
včerejší rozmluvu s Heather. Tázala se tě, zda jsem ti něco zjevilo struktuře pozitivního 
stavu. Podobné otázky v minulosti položili někteří jiní, obzvláště Dan. Nu, je čas tuto 
otázku uzavřít. Struktura pozitivního stavu je velmi dynamická. Co se vám tímto 
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výrokem oznamuje? Že jeho struktura není ničím statickým, pevným, stejným, 
neměnným či nepohyblivým. Neustále se doplňuje novým. V každém uzlu jeho 
nastávání každý posun způsobuje hluboké strukturální změny v jeho veškeré osnově. 
V tomto bodě jeho struktura překonává cokoli, co bylo předtím obsaženo v jeho 
podstatě a struktuře. Kvůli tomuto faktoru by bylo obtížné vám dodat přesnou 
představu, jaké to je v pozitivním stavu. V širším a obecnějším smyslu si nějaké 
vzdálené pochopení jeho struktury můžete odvodit z uspořádání stavu negativního, ve 
kterém v současnosti pobýváte. 

Jak víš, původně byla v době aktivace negativního stavu jeho struktura utvořena podle 
struktury stavu pozitivního. Při rozboru této struktury ji pseudotvůrci přeprojektovali 
tak, aby se vše v negativním stavu učinilo přesným opakem toho, jaké je to ve stavu 
pozitivním. Takže v tomto smyslu, a jen v tomto smyslu, neobsahuje struktura 
pozitivního stavu nic, co prožíváte ve stavu negativním nebo na planetě Nula. 
vzhledem k tomu nemáte ve svém zkušenostním vnímání reality žádný základ, který 
by vám i jen vzdáleně umožnil rozpoznat něco o struktuře pozitivního stavu. Je tak 
neobvyklá a nádherná, že o ní nemůžete mít ani v nejdivočejších snech ve své mysli 
absolutně žádnou představu. 

Je tu však jiný bod k této záležitosti. Jedním z důvodů, proč nejste s to pochopit 
strukturu pozitivního stavu a jeho dynamiku, je kvůli vaší typické lidské povaze, která 
vám překáží v této schopnosti. Nezapomínejte, že pseudotvůrci do vaší mysli, mozku a 
nervového systému vložili speciální genetický kód, který vám zabraňuje v tom, abyste 
chápali nebo pojímali strukturu pozitivního stavu. Pamatuj si, že kdybyste měli tuto 
strukturu znát, negativní stav by neměl žádnou šanci přežívat příliš dlouho. V takovém 
případě by se otázka o životě beze Mne a Mých duchovních principů nemohla nikdy 
zodpovědět. Na druhé straně pokud bych vám za současně existujících okolností zjevil, 
jaká je struktura pozitivního stavu, plné uvědomění a dopad této znalosti by byl tak 
ohromných rozměrů, že většina z vás by to nemohla přežít. Spáchali byste existenciální 
sebevraždu. Když srovnáte to, co máte nebo v čem nyní žijete, s tím, co je struktury 
pozitivního stavu, váš život na planetě Nula by se stal zcela nesnesitelný a nemožný. 
Takže taková znalost by pro vás v této době nebyla prospěšná - ať si myslíte cokoli. Je 
to pro vaši ochranu. Musíte být trpěliví trochu déle - do vašeho odchodu z planety 
Nula, ale nikdy dříve. Teď, Petře, můžeš přistoupit ke kladení vlastních otázek. 

Peter: Děkuji Ti za komentáře. Má první otázka má dvě části. Dovol mi Tě upozornit na 
její první část. Jaká je věrohodnost a reálnost takzvaných lidských zážitků blízkosti 
smrti a souvisejících záležitostí? Cokoli někteří lidé tvrdí ve svých knihách napsaných o 
těchto záležitostech, anebo co jsem já osobně slyšel od jednoho z mých 
spolupracovníků, který sám prošel tímto zážitkem blízkosti smrti, by se zdálo 
protiřečit tomu, co jsi o tom řekl Ty; ve smyslu toho, že jde o osobní a individuální 
událost a že v tomto ohledu nejsou možná žádná zobecňování. Přesto všichni z nich 
popisují téměř totožné prožitky blízkosti smrti. Co je pravdy na těchto líčeních? 

Pán Ježíš Kristus: Především tu nehovoříme o skutečné smrti, za níž již není možný 
žádný návrat. Není náhodou, že takové události se nazývají ‚zážitky blízkosti smrti‘. 
V tomto smyslu si můžete být jisti, že žádný, kdož prožil skutečnou smrt za bodem bez 
návratu, se nevrátil a nezpravoval o ničem, co a jak se stalo následně po jeho skutečné 
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a faktické smrti. Dovolte Mi vysvětlit, co se v takových případech vlastně děje. Když 
někdo klinicky umírá, vstupuje do prvního stadia procesu oddělování svého ducha a 
duše od svého těla. V tomto prvním stadiu, předtím, než se odehraje úplné oddělení se 
a kdy existují ještě nějaká spojení s tělem, je návrat do fyzického těla možný. Během 
tohoto stadia někteří lidé, ale ne všichni, mohou mít určitý typ zážitku, který se zdá být 
týž či velmi podobný jako u všech dotyčných. Musíte chápat, že je tu hranice umístěná 
mezi oblastí, kterou můžete nazvat předvstupní oblast do jiného života, a aktuálním 
vstupem do jiného života. Mezi těmito oblastmi je tunel či podobné místo neboli oblast 
vyčkávání, ve které během pobytu v ní je jeden poháněn se vrátit či pokračovat ve své 
cestě na druhou stranu. Uspořádání této oblasti je takové, že je vybudována z osobních 
očekávání toho, jaké to má být po smrti. 

V tomto stadiu je lidem dovoleno prožívat svá očekávání v tomto ohledu, aby se jim 
poskytlo pohodlí a odstranily jakékoli možné obavy a strach, ke kterým jsou během 
této doby náchylní. Tato očekávání jsou ve většině založena na tom, co se o tom učili 
buď ze svých případných náboženství, nebo co přečetli v knihách, které takové 
zkušenosti popisují, nebo co si sami vymysleli ohledně této záležitosti. Takže když 
vstoupíte do této oblasti, váš mozek uvolní uložená očekávání o tom, co a jak se 
v tomto stadiu má prožívat, a váš duch a duše vám je poskytují kvůli vám samotným a 
kvůli vašemu pohodlí. Pokud očekáváte vidění světla na konci tunelu, nebo zářící 
postavy či dokonce někoho vypadajícího jako Já, kdo vám říká, abyste se vrátili, budete 
mít takový prožitek. V tomto ohledu se vaše očekávání naplní. Prosím, nezapomínejte, 
že mluvíme nejenom o vědomých očekáváních, ale též, a to je nejdůležitější, o těch 
podvědomých. Taková očekávání jsou zaznamenána v paměťové bance podvědomé 
mysli, která se v tom stadiu otvírá. Během tohoto prvního stadia je podvědomá mysl 
plně otevřena a uvolňuje vše, co bylo uloženo v této oblasti očekávání ohledně toho, 
jak by to mělo být nebo nastávat. 

Mějte však na mysli, že ne všechny tyto prožitky jsou příjemné. Obvykle lidé hovoří a 
píšou jen o takzvaných pozitivních, příjemných a transformujících zážitcích. Ne tak 
často, pokud vůbec, slyšíte o těch negativních. Kdo by chtěl, abyste to věděli, pokud 
během této doby měli nepříjemné zážitky? Na druhé straně v mnohých případech 
takové povahy tu nejsou žádné vzpomínky na to, co se během této doby událo. Máte tu 
tedy nejméně tři možné scénáře a vzpomínky: pozitivní, negativní a komatózní, během 
nichž se nic nepamatuje či neprožívá. Jak vysvětlíte tyto do očí bijící rozdíly? Výše 
uvedeným principem očekávání a sebenaplňujících se předpovědí - pokud to tak 
chcete nazvat. Vezměme například negativní zkušenosti, o nichž neslýcháváte tak 
často, ne-li vůbec. Kolik knih se o nich napsalo? Téměř žádná. Co vám to tedy říká? 

Vezměme například někoho, kdo je vychován v katolické církvi a kdož vzhledem ke 
ztotožnění se s dogmaty této církve a k jejich přijetí ve svém životě věří v potrestání 
v pekle doslovným ohněm pekelným a kdož je plný pocitu viny za skutečné a údajné 
hříšné věci, které spáchal během svého života na planetě Nula. Jaký si myslíte, že tato 
osoba bude mít zážitek v této předvstupní oblasti po své klinické smrti? Velmi ošklivý; 
plný temnoty, s démonickými a hroznými tvářemi; na konci tunelu hořící a 
neuhasitelný oheň a hříšníky škvařící se a sténající těmi nejhroznějšími výkřiky a 
s těmito démony snažícími se ho stáhnout do tohoto ohně. Tento typ negativních 
zážitků se velmi často odehrává u následovníků katolické církve a některých dalších 
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s podobnými naukami. Jen si vzpomeňte, co uvidíte v jejich chrámech, když do nich 
vstoupíte. Jaké obrazy zavěšují či malují na jejich stěnách? 

Na jedné straně tu jsou ty krásné obrázky s anděly a jejich verze s Ježíšem Kristem a s 
Marií, Matkou Boží v čele a vyzařující světlo a jas; na straně druhé tu máme obrazy 
posledního soudu s těmi ošklivými, ubohými, bezcennými, ohavnými a 
zavrženíhodnými hříšníky svrženými dolů do pekel, do jejich věčného doslovného 
ohně, s těmi hroznými, strašně vyhlížejícími a bizarními démonickými postavami 
vedenými ďáblem a satanem. Vidíte tyto typy obrázků od svého ranného dětství až do 
samotného okamžiku, kdy máte zážitek blízký smrti. nebo i když jste je pouze spatřili 
řekněme jednou nebo několikrát, když vás rodiče přivedli do kostela; nebo když 
navštěvujete jako turisté během svých cest tyto velkolepé chrámy plné takových 
obrazů, jsou s to ovlivnit vaši vědomou nebo nevědomou mysl tak, že ve vás vyvolají 
něco, co myslíte, že si zasloužíte prožít během vašeho možného zážitku blízkosti smrti. 
takže pokud si myslíte, že si zasloužíte prožít potrestání, kvůli vašemu pocitu viny, ať 
z jakéhokoli důvodu, ujišťuji vás, že vaše zážitky během této doby budou velmi 
nepříjemné. A opačně: jestliže si myslíte, že se nemáte čeho obávat, budete mít zážitek 
velmi příjemný. Avšak pokud je vám to v jakémkoli směru jedno, nejste-li ovlivněni 
žádným z takových vyprávění, líčení, pověsti, knih či obrázků, nebudete prožívat nic.  

Dovol Mi ilustrovat tuto situaci nepřímo zkušeností, kterou jsi, Petře, měl před 
několika měsíci se svým dřívějším klientem. Ačkoli to není případ zážitku blízkosti 
smrti, ale skutečného umírání, může to být užitečné pro náležitější pochopení tohoto 
pojetí. Aby se v tomto případě zachovala důvěra, nazvěme ji Nancy. Nancy umírala na 
metastázi rakoviny, která se rozšířila po celém jejím těle a do všech jejích tělesných 
orgánů. Nikdo nechápal, ani její lékař, proč a jak se udržovala na živu. Jednoho dne tě 
požádala, abys k ní přišel a uvedl ji do hypnotického transu, aby mohla lépe zvládat 
svou hroznou bolest. ačkoli jsi tedy již nepraktikoval na tomto poli, kvůli svému 
soucitu ses rozhodl ji pomoci. Když jsi přišel do nemocnice, kde byla upoutána na 
lůžko, spatřil jsi hrozný obraz strádajícího a zmučeného těla a věděl jsi od prvního 
okamžiku, že není žádný způsob, jakým by mohla déle přežít. Uvedl jsi ji tedy do transu 
a umožnil jí zažít Mou přítomnost a přítomnost některých členů její duchovní rodiny. 
Tehdy jsem ti skrze ni řekl velmi zřejmý fakt, že bude muset čelit nevyhnutelné smrti 
svého těla do dvou měsíců či dříve. 

Následně po první návštěvě u ní byla propuštěna z nemocnice domů, protože by pro ni 
v nemocnici již nemohli absolutně nic učinit. doma jsi ji na její žádost navštívil třikrát 
či čtyřikrát krátce před její skutečnou fyzickou smrtí. osobně ses divil tomu, co ji 
udržovalo naživu, nebo tomu, proč tak zoufale lpěla na svém životě, jestliže neměla po 
ruce nic, co by bylo s to tento život udržet. V jednom okamžiku práce s ní v transu se ti 
vyznala, že měla absolutní hrůzu z umírání a z toho, že bude mrtvá. Takže jako chladný 
klinický lékař, jakým jsi vždy, Petře, byl, pokračoval jsi u ní ve zkoumání toho, proč se 
tak obávala umřít. Velmi zdráhavě a s velkým studem, pocitem viny a rozpaky nakonec 
připustila, že před mnoha lety, když byla vdaná, prožila jednu noc s jiným mužem. A 
nyní po těch všech letech v sobě nesla veškerý pocit viny. Jsouc takzvanou dobrou 
katoličkou, obávala se, že by musela jít do pekla a trpěla by tam věčným trestem v ohni 
pekelném za své jednorázové cizoložství. Co myslíš, Petře, jaký zážitek blízkosti smrti 
by Nancy měla? 
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Peter: Negativní, ovšem. 

Pán Ježíš Kristus: Přesně tak, Petře. Kvůli faktu, že očekávala věčné potrestání za své 
takzvané cizoložství, její očekávání by se stala pravdou během jejího pobytu v této 
předvstupní oblasti. Naštěstí pro ni měla tebe ku pomoci, aby Mne požádala o 
milosrdenství a odpuštění - byť zde nebylo v tomto případě co odpouštět; a kvůli tomu 
najisto prožila, jak jí ho dávám, jakož i to, že byla s to odpustit sama sobě cokoli, co 
učinila či si myslela, že učinila. Poté po několika dnech umřela v míru. 

Peter: Co ale takzvané pozitivní zážitky této povahy mající za výsledek údajné 
důkladné změny a proměny po návratu těchto jedinců? Mají trvalé výsledky? 

Pán Ježíš Kristus: Taková prohlášení se činí nejen u pozitivních zážitků, ale i u těch 
negativních. Lidé jsou jimi tak vystrašeni a obávají se jich, že pod jejich vlivem 
přestanou konat zlo a negativní věci a stávají se ve společenství velmi charitativními, 
obzvláště ke své případné církvi. Katolická církev například miluje a povzbuzuje 
takové negativní zážitky, protože u takové osoby potvrzují správnost církevní nauky 
ohledně věčného trestu v žhnoucích peklech. Zároveň činí takovou osobu věřícím a 
loajálním členem této církve či jakékoli charity či organizace, do které patří. Má taková 
konverze, změna či proměna nějaký trvalý účinek z duchovního hlediska? Pohleď na 
tuto situaci takto: za jakých okolností se tyto či jakékoli změny udály? Za okolností 
nátlaku vlastních očekávání. Zážitek takové povahy přichází z vnějšku. Byl vnucen 
tomuto jedinci nevyhnutelností toho zážitku, která mu v tomto nedala žádnou možnost 
než se změnit. 

Jak víš z Mého Nového zjevení, každá změna či proměna či cokoli se stane pod 
podmínkou donucení, nátlaku, zázračného prožitku, hrozby věčného zatracení, či 
podobných vnucených faktorů - ať dobrých, či špatných, příjemných, či v podobě 
nočních můr - se nezachycuje ve vlastních niternostech, kde platí. Vzhledem k tomu 
takovíto jedinci budou stejně muset projít procesem vykonání konečné volby po 
příchodu do duchovního světa; tedy řekněme poté, co skutečně zemřou překročením 
čáry, za níž není návrat do tohoto života již možný. 

Peter: Proč je v takovém případě dovoleno, aby se takové zážitky děly? 

Pán Ježíš Kristus: Podívej se, Petře, na to takto: Co jim takový zážitek říká? Že je 
v životě více, než co znají o lidském životě. Jinými slovy jim to připomíná, že život není 
omezen na to, co o něm vědí, či na to, co je lidský život vůbec, ale že je tu něco více, a 
vždy více, reálnějšího než jejich lidský život. Je to druh prvního hmatatelného úvodu do 
duchovní reality jiného a odlišného života, ať ve smyslu pozitivním, či případně 
negativním. A i když tyto zkušenosti nejsou duchovně závazné, protože jsou vnucené, 
nicméně mohou být využity jako připomínka při vstupu do vlastního duchovního 
světa. Tato může posloužit jako pomocný úvod do reality jiného či odlišného světa, o 
němž mají velmi málo či žádné náležité informace. Nezapomínej, Petře, předvstupní 
oblast do jiného světa - kde se nacházejí během svého prožívání blízkosti smrti - je 
skutečná; a vy zde zajisté uvidíte některé věci, které reprezentují formy a jevy 
skutečných věcí, byť v poněkud zkreslené podobě, zkreslené faktorem z vnějšku 
uložených očekávání. To, co vidí, má souvztažné protějšky v opravdové realitě jiných 
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světů. Abychom byli přesnější, jejich očekávání jimi promítnutá učiní, že realita tohoto 
světa se objeví tak, aby jim mohla být důvěrně známá ať ve smyslu pozitivním, či 
negativním. Jsou jako dočasné orientační body, k nimž mohou ustoupit a mít jakési 
zdání znalosti toho, co věděli či prožívali nebo poznali během jejich života na planetě 
Nula. Jinak by jim nic nedávalo smysl. Z toho důvodu, bez ohledu na to, jak je jejich 
vnímání reality zkreslené a kusé, je stále hodnotnou zkušeností, protože jim poskytuje 
jistotu bytí naživu a jakési kontroly - ať si to vědomě uvědomují, či nikoli. Zároveň, 
když se vracejí zpět, jsou tyto zážitky využity jako stálá připomínka, že lidský život 
není jediným faktorem, který má platnost a je uchopitelný, a že je tu více k tomu, co jim 
může či smí poskytnout, co znají a prožívají svými smyslovými orgány, nebo co jim říká 
jejich věda či co o něm poznali z jakýchkoli jiných zdrojů. v tomto faktoru, a jen v něm, 
má zážitek blízkosti smrti nějakou hodnotu. Nevkládejte do něj více než toto a ani z něj 
nic nepřijímejte. 

Peter: Velmi oceňuji Tvé vysvětlení. Nyní druhá část mé otázky. Jak víš, Heather, Dan a 
já i někteří jiní jsme zvědaví vědět, zda by některým z nás, obzvláště kdo jsou si tak 
blízcí, kdo se milují, mají velmi těsné svazky či cokoli, bylo dovoleno komunikovat 
nebo být vědomě ve styku navzájem poté, co někdo z nás bude odvolán do duchovního 
světa. 

Pán ježíš Kristus: Omlouvám se za to, že se smějeme, Petře. Ty a všichni z nás jsme se 
smáli, když jsi položil druhou část otázky. A důvodem, proč jsme se zasmáli, bylo, že již 
víme o té zvědavosti vás všech od té doby, co vám to přišlo na mysl. Víme o vaší 
dychtivosti mít takový kontakt a komunikaci. 

Nuže podívejme se na to takto, Heather, Dane, Petře a kdokoli jiný, kdo se o to zajímá: 
Ať jste si jakkoli blízcí navzájem v jakékoli formě vztahu, co víte o čemkoli, co se zvolilo 
a dohodlo mezi Mnou a každým z vás jednotlivě a osobně? Do jaké míry můžete zjistit, 
zda pokračování takového vztahu mimo vašich služebních povinností na planetě Nula 
je vhodné, náležité nebo potřebuje pokračovat? Co víte o tom, co se rozsahu vašeho 
vztahu týká - ať byl jakkoli blízký, krásný a příkladný - zda nevyčerpal svou užitečnost, 
neposloužil svému účelu, nastavil potřebný příklad, a tudíž jak můžete vědět, že jeho 
pokračování v něm mimo planetu Nula by bylo pro vás a pro všechny stále užitečné? 
Mohlo by tomu tak být, ale mohlo by tomu být také zcela jinak. kvůli faktu úplné 
individualizace a personalizace tohoto činitele a protože je to mezi Mnou a každým 
z vás, je odpověď na tuto otázku taková, že v některých případech by to bylo dovoleno, 
v jiných to dovoleno nebude. Vše to závisí na povaze vašeho poslání, pověření a 
potřebě mít takovou komunikaci. Takže vzhledem k tomu by bylo radno, abyste 
neočekávali nic; nedávali si navzájem sliby, že když půjdete do duchovního světa první, 
veškerými prostředky budete kontaktovat ostatní. Nemáte žádné ponětí o tom, čím 
musíte projít nebo co se s vámi má dít nebo jak budete zaneprázdněni či v jakém stavu 
budete, což by vás mohlo či nemohlo dostat do pozice být s to učinit takový kontakt. 
Takže prostě řečeno, vždy mějte mysl otevřenou pro všechny možnosti v tomto 
ohledu. Abyste přijímali pokorně jakýkoli výsledek ohledně této záležitosti, spoléhali 
se na Mé rozhodnutí a Mou vůli ohledně každého z vás; rozeznali, že jen Já vím 
v absolutním smyslu, co je pro vás nejlepší ve všech situacích, stavech a rozpoloženích 
vašeho života - to učiní moudrý agent Mého pozitivního stavu. Nic více nelze o této věci 
nyní říci. A teď navrhuji, abychom pro dnešek skončili. 
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Peter: Děkuji mnohokrát za toto vysvětlení. 
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Dialog 16 

Šestnáctý dialog 

 

11. ledna 1999 

 

Peter: Naši přátele ze Slovenska, Marko a Michael, odešli od nás dnes ráno. Byla to 
pěkná a produktivní návštěva. Předtím, než položím své vlastní otázky, rád bych se Tě 
zeptal, jestli máš něco dodatkem či si přeješ komentovat něco, o čem cítíš, že je třeba 
uvést do naší pozornosti. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře. Ano, byla to dobrá a plodná návštěva. Velmi pěkní 
mladí lidé, oddaní Mně a Mému Novému zjevení. 

Mé komentáře tohoto rána se vztahují k tvému vlastnímu stavu mysli, Petře, co se týče 
následků těchto Dialogů. Poněkud se obáváš, téměř se strachuješ, zda budou, či 
nebudou tyto Dialogy přijaty čtenáři kvůli tomu, jaké jsou. V tomto časovém okamžiku 
je čte či bude číst přes 30 lidí. Nemáš ani ponětí, kolikrát jich bude více poté, co budou 
přeloženy do španělštiny, ruštiny, češtiny a slovenštiny. máš starost, že snad několik 
čtenářů odmítne jejich obsah prohlašujíce, že jsi podveden někým, kdo se prohlašuje 
za Mne - Pravého Pána Ježíše Krista, ale kdo jím ve skutečnosti není. 

Předpokládejme, Petře, že bude několik čtenářů, kteří dojdou k takovému závěru. A 
nejenom to, ale předpokládejme, že jako výsledek tohoto čtení si zvolí zavrhnout 
veškerý obsah všech ostatních knih Mého Nového zjevení poté, co nejprve jejich 
principy po jistou dobu přijímali, podporovali a praktikovali. Co si myslíš, že by takové 
nepříjemné rozhodnutí z jejich strany znamenalo? Prostě by to znamenalo, že splnili 
svůj závazek, který do té chvíle k Mému Novému zjevení měli, a že nyní potřebují 
přistoupit ke konání či zapojení se ohledně něčeho jiného, což je taktéž integrální 
součástí jejich poslání. Pokud se něco takového stane, znamená to, že tyto Dialogy jsou 
prostředkem, kterým se takové odvrhnutí spouští. 

Nezapomeň ani na minutu, co znamená posun, který se v současnosti odehrává. Jedním 
z jeho důležitých aspektů je dostat každého do pozice, stavu, rozpoložení a místa, které 
potřebuje zaujmout a v nichž se potřebuje zapojit do určitých důležitých činností 
vyžadovaných pro tuto jednotlivou dobu. jestliže takové aktivity po něm vyžadují, aby 
dočasně odvrhl tyto Dialogy a snad i Mé Nové zjevení jako celek, pak činí přesně to, co 
má. takže tyto Dialogy slouží velmi dobrému účelu i v jeho případě. 

Na druhé straně nepřehlédni pozitivní zpětnou vazbu, kterou jsi doposud obdržel od 
některých čtenářů těchto Dialogů. Byli Mně a tobě hluboce vděčni, děkovali a 
oceňovali, že mají Dialogy k dispozici. A dle vyjádření jednoho čtenáře mu ohromně 
pomohly navrátit se na správnou cestu, z níž se odchýlil. Jak vidíš, Petře, toto je jednou 
z nejdůležitějších funkcí těchto dialogů: pomoci mnohým z vás dostat se zpět na 
správnou cestu; dodat podporu a odvahu všem Mým agentům spojeným s Mým Novým 
zjevením; opětovně u každého posílit jeho rozhodnutí pokračovat ve svém poslání a 
pověření, které ode Mne má, trochu déle - dokud se vše ohledně negativního stavu 
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nesplní a nezavrší a nezačne nový život v plnosti pozitivního stavu; a přivést do 
souladu a umístit veškeré činitele, které jsou nástroji pro tento nejvýznamnější úkol. 
Vědomě nemáte absolutně žádné ponětí, co současný posun skutečně obsahuje. 

Peter: Máš pravdu. Na této úrovni nemám žádné ponětí s výjimkou toho, že nějak 
intuitivně cítím, že je velmi významný a důležitý, snad i nejdůležitější, který se 
doposud odehrává. 

Pán Ježíš Kristus: Je tomu tak, Petře. nyní smíš klást své otázky. 

Peter: Hovoříce o intuici, jak víš, včera večer jsem obdržel e-mail od muže ze 
Slovenska, v němž klade zajímavou otázku ve vztahu k intuici. Ptá se, zdali je možné 
pro čtenáře Tvého Nového zjevení rozmlouvat s tebou, aniž by měl vyvinutou intuici 
(‚tichý hlas uvnitř‘) a aniž by měl jakýkoli jiný přístup k tomu, aby obdržel jakékoli 
informace. Je dost zajímavé, že taková otázka, obzvlášť o intuici, byla v minulosti 
položena několika jinými čtenáři Tvého Nového zjevení. Tato otázka nebyla náležitě 
zodpovězena, nebo, abych byl přesnější, jak si vzpomínám, nebyla nikdy náležitě 
položena. Takže napravuji toto přehlédnutí a kladu Ti ji nyní. Nejprve, jak definuješ 
intuici? Co přesně intuice je? A za druhé, je v současné době za existujících podmínek 
nějaká jiná cesta komunikování s Tebou než skrze intuici? 

Pán Ježíš Kristus: Důvodem, proč tato otázka nebyla doposud náležitě položena, je to, 
že doposud nenadešla doba na ni odpovědět. Jak víš, Petře, vše má svůj čas a místo či 
stav a rozpoložení. Otázka, kterou pan Beneš ze Slovenska klade, ukazuje dvě věci: 
Jednou je to, že je čas probrat tuto záležitost; druhou je to, že ukazuje posun tobě, 
Petře, osobně. Jak víš, v druhé polovině prosince se pan Beneš dotázal, zda by bylo 
vhodné a náležité položit pár otázek obecného zájmu, a nikoli osobní povahy. Jeho 
otázka ti naznačila, že je čas, abys reaktivoval tu část svého poslání ode Mne, která 
zahrnuje odpovídání na takové typy otázek prostřednictvím těchto Dialogů. V té době 
jsi ve své mysli neměl zcela jasno, jakou formu by odpovídání na tyto otázky mělo. 
Odpověděl jsi, že má počkat, až budeš v penzi. Takže jsi v penzi, pracuješ zcela pro Mne 
a Mé agenty spojené s Mým novým zjevením, situované nejen na planetě Nula, ale 
kdekoli jinde. Nemysli si ani na vteřinu, že tyto Dialogy jsou omezeny jen na těch pár 
čtenářů, kteří jsou na vaší planetě. Byl bys překvapen, kdybys věděl, jak mnoho jiných 
je čte či jim naslouchá během našich dialogů. 

Vraťme se ale k otázce položené panem Benešem a v minulosti jinými. Jeví se to tak, že 
někteří lidé smýšlí o intuici jako o něčem hmatatelném, sídlícím někde uvnitř vašeho 
mozku, vnitřností či srdce; nebo jako o nějakém malém tvorečku nacházejícím se 
někde ve vás, šeptajícím do vašeho niterného ucha a říkajícím vám, co a jak dělat 
v odpovědi na vaše otázky. Tento způsob pojímání intuice je zcela mimo. Z duchovního 
stanoviska lze intuici definovat jako stav a proces vlastní mysli, která rozeznává, 
zjišťuje, chápe, rozumí a tuší dění a události, které se odehrávají ve vnitřním a 
vnějším světě, bez potřeby analyzovat, racionalizovat či vyhledávat důkazy, zda 
je, či není tomu tak. Jinými slovy je intuice stavem vnitřního vědění bez jakýchkoli 
zevních důkazů, zda je něco opravdové, či nikoli; zda je něco náležité, či nikoli a zda si 
to někdo myslí, či nikoli. Zevnějším vědeckým způsobem lze intuici definovat jako 
náhlý, nečekaný vhled do toho, jak nejúčinněji a nejsprávněji vyřešit problém či 
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nalézt řešení naléhavého projektu, který je třeba uskutečnit, abyste náležitě, 
účinně a správně fungovali; nebo abyste obdrželi správné odpovědi na vaše 
otázky. 

Jak vidíte z té či oné definice intuice, je to vždy něco, co přichází z nitra, a nikdy 
z vnějšku. Je to stav niternosti, který vyzařuje veškeré odpovědi na vaše otázky z Mé 
přítomnosti dává popud k tomu, aby všechny velké vědecké a jiné objevy přinesly 
plody. I z hlediska obecného vědeckého uvažování a ze stanoviska typického lidského 
chápání této věci je zřejmé, že veškeré pravé poznání pochází z vlastního nitra, ne 
z vnějšku. Až na to, že lidé nechtějí tento fakt přijmout. 

Tato funkce intuice, jakož i schopnost vyvěrá z Mé přítomnosti ve schopnosti každého 
se měnit a volit. Jsem jediným zdrojem jejího nastávání, projevování a fungování. Proto 
se ve všech knihách Mého Nového zjevení tak mnoho a často zdůrazňovalo, že každý se 
má spoléhat na vlastní intuici. Spoléhání se na vaši intuici v tomto kontextu znamená 
spoléhat se na Mne uvnitř vás. Protože jsem přítomen ve schopnosti každého volit a 
měnit se - jinak by nikdo nebyl s to přežít ani zlomek vteřiny - má každý schopnost 
intuice. Je věcí stupně, hloubky a rozsahu, jakož i vnímání, rozpoznání a náležitého 
používání intuitivního rozlišování, které určují, jak mnoho či málo je jeden s to využít 
svých schopností ve vlastním životě a toho, co nabízí svému nositeli. 

Vzhledem k této jednotlivé funkci to byla intuice, která se stala hlavním terčem 
negativního stavu. Síly negativního stavu umístily do lidského energetického 
uspořádání všemožné bloky a bariéry do lidské mysli a kolem ní za účelem, aby jim 
učinily krajně obtížným aktivovat v sobě dar intuice. V podstatě je to pokus blokovat je 
ode Mne či od přístupu ke Mně. Jak víš, dnes za podmínek krajní kondenzace 
negativního stavu většina lidských tvorů ztratila schopnost intuitivního rozlišování. Ve 
skutečnosti ji neztratili celkem, ale odvrátili se od ní kvůli slibům negativního stavu. 
Namísto toho naslouchají někomu či něčemu jinému, ponejvíce tomu, co jim říká 
negativní stav. 

Na druhé straně vy, Moji agenti spojeni s Mým Novým zjevením, jste byli pod jeho 
vlivem s to aktivovat tento dar více než kdykoli předtím. Jste s to ho využívat po 
všechny časy. V odpovědi na otázku pana Beneše Mi dovol ilustrovat působení intuice 
následujícím příkladem: Když čtete Mé Nové zjevení, jeho Doplnění a tyto Dialogy a 
uvažujete o jejich obsahu a principech, jistě víte, cítíte takříkajíc ve svých vnitřnostech, 
že to, co se v nich prohlašuje, je bez jakýchkoli pochyb pravdivé a správné a že obsahují 
Mé Pravé Slovo. Netoužíte, nepotřebujete, nežádáte, nevyžadujete, neočekáváte či 
nevyhledáváte jakékoli zevní, hmatatelné či přesvědčivé důkazy toho, zda to, co je 
v nich obsaženo, je pravdivé či nepravdivé. Prostě víte, že je to pravdivé. A jestliže 
z toho či onoho důvodu se vám dostane takových důkazů zevními událostmi či 
prostředky, jak jsou předvídány a upozorňuje se na ně v Mém Novém zjevení, prostě je 
uznáte s vědomím, že i kdyby vám nebyly k dispozici, nic by to ani trochu nezměnilo na 
vašem postoji a přijímání principů obsažených v Mém Novém zjevení. 

Takže je velmi zjevné, že pokud někdo čte a přijímá Mé Nové zjevení, taková osoba 
včetně pana Beneše má dobře vyvinutou intuici. Jinak by nebyla s to je přijmout či 
praktikovat. Přijetí a praktikování principů Mého Nového zjevení vždy přichází ode 
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Mne uvnitř každého, kdo je čte. Kvůli tomuto faktu je zřejmé, že taková osoba je 
v procesu komunikace se Mnou, kdykoli čte, zvažuje, myslí a praktikuje to, co učím ve 
svém novém zjevení, s niterným poznáním, že je to správné dělat, protože obsahuje 
Mou Božskou Pravdu z Božské Moudrosti Mé Božské Nepodmíněné Lásky. 

Tím, že koná to, co bylo právě uvedeno výše, je neustále inspirována v poznávání, 
rozpoznávání, vnímání, pociťování a konání toho, co je pro ni v jejím 
individualizovaném a zosobněném životě správné konat. V tomto ohledu jeden 
nepotřebuje či nepožaduje - pokud tu nebyla počáteční dohoda mezi Mnou a 
případným jedincem, aby Mne osobně nějak zázračně spatřil - osobní objevení se před 
svýma očima, aby se mu řeklo, co a jak dělat, nebo aby dostal očekávané odpovědi na 
své otázky autoritativním a působivým hlasem. Jedině negativní stav má rád taková 
parádní aranžmá. 

Takže jestliže někdo souhlasí s přijetím poslání ode Mne na planetě Nula, během něhož 
také souhlasí s tím, že nebude mít se Mnou takové přímé zkušenosti, vizuálně či 
jakýmkoli jiným hmatatelným způsobem, pak to znamená, že taktéž souhlasí s tím, že 
bude ilustrovat a představovat každému a kdekoli svou oddanost a loajalitu ke Mně 
bez jakéhokoli takového přímého přispění ode Mne. Tato osoba souhlasila s tím, že se 
spolehne pouze na Mé nové zjevení, které přijímá čistě racionálními a logickými 
prostředky, a nikoli nějakými zázračnými přeměnami či pohádkovými zážitky, které ji 
dávají absolutní jistotu, že komunikuje se Mnou. Z pohledu negativního stavu by to 
bylo tak snadné. 

Aby se však zas a znovu zopakovalo, mějte na mysli, že každý, kdo čte, přijímá a 
praktikuje Mé Nové zjevení, je těmito faktory v procesu neustálé komunikace se Mnou. 
Jediným důvodem tohoto neoddiskutovatelného faktu je to, že Já jsem stále a neustále 
přítomen ve Svém Novém zjevení. 

Proto pokud si někdo myslí, cítí či vnímá, že nemá přímý přístup ke Mně, aby obdržel 
jakékoli potřebné a nutné informace, musí si zapamatovat následující fakt: Jediným 
způsobem, jakým se může o čemkoli ve svém životě ujistit, je stálá kontrola veškerého 
vlastního chování, jednání, rozhodování, myšlení, pociťování, emocí, záměrů, motivací, 
vůle, vztahů, zapojení, podnikání, zaměstnání, směřování či čehokoli, co má, obsahem 
Mého Nového zjevení v jeho celosti a všemi jeho principy, návody, ideami, obsahem a 
zákony. Jestliže kdykoli nalezne ve svém způsobu života nějaký nesouhlas v tom, jak se 
právě výše uvedlo, co se požadavku Mého Nového zjevení týče, pak jeho intuice řekne, 
že ve svém životě na této planetě nesleduje cestu, se kterou souhlasil. Jinými slovy: 
říká mu, že přestal se Mnou komunikovat. Na druhé straně, pokud ve svém životě po 
kontrole všeho Mým Novým zjevením shledává plný souhlas a podepření všeho v něm 
s ním a jím, jeho intuice mu říká, že se Mnou neustále komunikuje. V tomto případě 
bude vědět, co a jak dělat, proč se věci dějí tak, jak jsou, a náležitě zjistí vše, co ho 
zajímá a co je pro něj důležité. 

Vezměme si kupříkladu sdělení pana Beneše, že po Novém roce on a všichni spojení 
s Novým zjevením v jeho městě Žilině na Slovensku cítí či vnímají větší stupeň obtíží, 
těžkostí, depresivních stavů a melancholie. Pokračuje pak položením otázky, zda tyto 
stavy mysli nemají co do činění s nějakým vývojem na planetě Nula a s Mými plány 
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v tomto ohledu. Co to vám či jemu říká? Intuice pana Beneše mu říká, že ano, něco se 
skutečně s touto planetou děje a nějak se to vztahuje k Mým plánům ohledně osudu 
planety Nula a všeho ostatního. 

Intuice pana Beneše odráží velmi hustou kondenzaci negativního stavu v jeho oblasti, 
jakož i kdekoli jinde na planetě Nula a v celé zóně vymístění. Jak si myslíte, že se taková 
hustá kondenzace negativního stavu projevuje? Kromě jiného se v životech lidí, kteří si 
uvědomují tato fakta svou intuicí, i když na to velmi často nemohou obrazně řečeno 
ukázat prstem, projevuje intenzifikací negativních pocitů, myšlenek, stavů a 
rozpoložení, skličující, depresivní a melancholickou zádumčivostí, zdánlivou 
nemožností pomoci, beznadějí a zoufalstvím a podobnými velmi negativními pocity a 
zkušenostmi. 

Konec konců co očekáváte od povahy negativního stavu? Nějaké poplácání po zádech 
s odměnou bohatství, štěstí a spokojenosti? Ano, někteří jeho vlastní agenti a lidští 
otroci budou dočasně odměněni těmito dary během této husté kondenzace. 
Neočekávejte však, že se to bude dít Mým agentům. Vzhledem k jejich intuitivnímu 
uvědomění současného stavu událostí v panství negativního stavu a na této planetě 
budou reflektovat opak toho, co prožívají agenti negativního stavu a lidští otroci. 

Avšak aby se neupadlo do tenat úsilí negativního stavu hustě kondenzovat, je vám, 
Mým agentům, radno pohlížet na celou situaci odlišně. Cítíte-li se depresivně, těžce, 
beznadějně, bez pomoci, melancholicky a zoufale, dovolujete negativnímu stavu, aby 
vás napadal. Konec konců takové pocity, emoce, stavy a myšlenky jsou negativního 
původu. Jsou z negativního stavu. Dovolit jim, aby se u vás uchytily, v podstatě 
znamená dovolit negativnímu stavu ovlivňovat vás a opanovat. 

V takovém případě agenti negativního stavu, obzvláště renegáti, vám řeknou: „Aha, 
vidíte, nejste vůbec dobří, jste slaboši a zbabělci, nejste nijak lepší než kterýkoli jiný 
náš lidský otrok. Čím se lišíte? Absolutně ničím! A vy chcete, abychom byli jako vy? 
Heleďte lidi, neříkejte nám, že takový je váš drahocenný pozitivní stav. Proč bychom 
vůbec měli mít jen představu či pomyšlení konvertovat do pozitivního stavu, když jste 
takoví? Pokud jste praví a příkladní představitelé pozitivního stavu, nechceme s ním 
nic mít - nikdy. Jsme šťastní v našem negativním stavu. Konec konců je negativní jen 
z vašeho ubohého stanoviska, a ne z našeho. Váš pozitivní stav je negativní, jestliže 
dovolujete, abyste zažívali takové špatné, nešťastné a negativní pocity a stavy.“ 

Takže jak vidíte z tohoto možného scénáře, pokud si dovolíte podlehnout takovým 
negativním pocitům a stavům, pokud se příliš zabýváte negativním stavem a tím, co 
dělá, jste velmi ubohými reprezentanty Mého pozitivního stavu. Nepodáváte dobrý 
příklad, jaké je to být Mým agentem. 

Kvůli těmto skutečnostem se vám radí, abyste se soustředili na Mne, na pozitivní 
aspekty vašeho života, na vaše chápání skutečného významu všech těchto událostí, 
které se odehrávají během současného posunu i jindy. Položte si, prosím, otázku, kolik 
jedinců je na této planetě poctěno být součástí Mého Nového zjevení, mít pravou 
znalost pseudoreality negativního stavu a všeho ostatního vztahujícího se k lidskému 
životu a vašemu poslání a pověření být Mými reprezentanty na planetě Nula? 
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Uvědomění si těchto důležitých skutečností by mělo účinně anulovat jakékoli takové 
negativní pocity a stavy. Na toto se soustřeďte, a ne na negativitu negativního stavu. 
Každý ví, že negativní stav je negativní. Nepotřebujete si jím svůj život špinit. Namísto 
toho otevřete svou mysl a srdce Mému Novému zjevení, Mně a Mému pozitivnímu 
stavu, kteří sídlíme ve vás. Zabývání se negativním stavem a dovolení mu vnucovat 
vám takové negativní pocity a stavy vás může účinně blokovat od prožívání Mé 
přítomnosti ve vás. V tomto případě byste skutečně mohli být odříznuti od prožívání 
čehokoli pozitivního obsaženého v Mé Nové Přirozenosti. Pokud se tak stane, rovněž 
byste ztratili přístup k vaší intuici. Je třeba, abych o této záležitosti řekl více? 

Peter: Ne, Pane, zní to jasně jako zvon. 

Pán Ježíš Kristus: Nu dobrá, Petře, v tomto případě bych doporučil zde skončit a 
pokračovat buď zítra, nebo kdykoli se budeš na to cítit. 

Peter: Velmi Ti děkuji za tuto příležitost Ti posloužit. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Přeji pěkné odpoledne. 
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Dialog 17 

Sedmnáctý dialog 

 

12. ledna 1999 

 

Peter: Během mé časné ranní meditativní procházky mě opět napadla záležitost 
umírání, smrti a zážitků blízkosti smrti. Znamená to, že bys rád poskytl některá další 
objasnění o této záležitosti? Na mysl mi přišly některé další otázky vztahující se k této 
záležitosti a některé výroky v Bibli k tomu se vztahující, jakož i Swedenborgovy 
zkušenosti v tomto ohledu. Můžeme se jimi zabývat v tomto dialogu? 

Pán Ježíš Kristus: Rozhodně, Petře, rozhodně. Otázka v tvé mysli je o možných 
nesrovnalostech, které existují mezi obecnými znaky v procesu smrti a následného 
vzkříšení a Mým sdělením o personalizaci a individualizaci tohoto procesu. 

V tomto ohledu musíte rozlišovat mezi třemi faktory: První se vztahuje ke způsobu a 
podobě, jakými se umírá na vaší planetě. V tomto způsobu se individualizovaný a 
personalizovaný faktor projevuje nejvíce. Jak a jakým způsobem lidé umírají, závisí na 
dohodě mezi Mnou a jimi. Jak víte, někteří lidé umírají pozdním věkem; někteří skrze 
dlouhodobé fyzické choroby; někteří nějakou nehodou, jako je autohavárie, havárie 
letadla, zemětřesení, požár, vražda, zastřelení, války, popravy a mnohé jiné podobné 
způsoby. Jiným bodem tohoto prvního individualizovaného a personalizovaného 
faktoru je jedinečná zkušenost, kterou každý prochází v procesu umírání. Neexistuje 
ani jedna osoba, která by v tomto procesu měla tentýž subjektivní či vnitřní prožitek. 
Důvodem tohoto nyní probíraného faktoru je to, že každý jedinec v procesu umírání 
projevuje jedinečné zkušenosti, které jsou zaznamenány v univerzalitě povšechnosti 
čili věčné hlídce za účelem poučení každého o všech nuancích procesu a o tom, co 
takové zážitky znamenají a jak se pociťují. 

Tomuto sdělení máte rozumět tak, že proces umírání a smrti je neznámým faktorem 
pro ty obyvatele pozitivního stavu a stvoření obecně, kteří se nikdy neinkarnovali na 
vaší planetě. Jak víte, smrt a umírání jsou vynálezy negativního stavu. Jsou nedílnou 
součástí jeho povahy. Takový fenomén nikde neexistuje. Specifičnost, jedinečnost a 
veškeré nejmenší podrobnosti procesu umírání a smrti odrážejí velmi důležitý činitel 
života v negativním stavu. Kvůli faktu, že povaha negativního stavu se musí projevit 
v téměř nekonečné varietě způsobů a podob, a protože je taktéž ve svém projevu a 
aktualizaci individualizovaná a personalizovaná, bylo nutné dovolit tento jedinečný, 
neobvyklý, neopakovatelný a neokopírovatelný způsob, kterým lidé prožívají proces 
umírání a samotné smrti. Takto se neustále projevuje důležitý aspekt pravé povahy 
negativního stavu a je zajištěn pro poučení všech ve veškerém jsoucnu a bytí. 

Výše se říká, že povaha negativního stavu se musí projevit téměř nekonečnými 
variacemi podob a způsobů. Slovo ‚téměř‘ naznačuje fakt, že negativní stav je relativní, 
přechodný, dočasný a podléhající zániku. Nemá možnost pokračovat věčně. Avšak 
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v procesu manifestace všech aspektů jeho povahy se vyžaduje postupné odhalování 
všech faset jeho ošklivé tvářnosti. Jak se uvádí v Mém Novém zjevení, náhlé odhalení 
jeho veškeré povahy by způsobilo nesnesitelnou a nepřekonatelnou zátěž pro všechny 
ve jsoucnu a bytí. Vzhledem k jejich relativní kondici by nemohli přijmout veškerou 
zkušenost toho, co to znamená být negativní, zlý a žít v deformacích a falešnostech. 
V opačném případě by přestali existovat. To je důvodem, proč ilustrace a demonstrace 
všeho o povaze negativního stavu trvá tak dlouho, téměř milióny roků vašeho 
planetárního času. 

Druhý činitel této záležitosti se vztahuje k procesu vzkříšení někoho, kdo právě zemřel. 
Během tohoto procesu lze nalézt některé obecnosti. Tyto se vztahují pouze k faktu, že 
vzkříšení znamená infúzi nového života. kvůli faktu, že život pochází vždy ze zdroje 
Absolutního Života - Mne, Pána Ježíše Krista, jsem to Já, kdo vzkřísí lidské tvory buď 
osobně, či skrze speciálně určený kontingent andělů, kteří jsou osobně Mnou vycvičeni 
a pověřeni, aby poskytovali takové důležité služby. Jak víte, proces vzkříšení je 
procesem pozitivního stavu. Jen v pozitivním stavu a pozitivním stavem může 
opravdový život nastávat a plně se projevovat a prožívat. Avšak právě zde obecnosti 
tohoto faktoru končí. Zážitek, vnímání, pocit, myšlenky a vjemy všech ostatních faktorů 
tohoto procesu jsou vždy jedinečné, individuální a osobní. Žádné dvě zkušenosti 
nejsou v tomto ohledu stejné. 

Třetí faktor této záležitosti se vztahuje k tomu, co se děje pot´, až se vzkříšení dokončí. 
To je faktor, ve kterém je nejméně společného. Existuje tak mnoho možností a variet 
zkušeností, že by bylo marností pokoušet se je všechny popsat. Každý jedinec prochází 
v tomto ohledu svým vlastním, velmi osobním a jedinečným prožitkem. To je stav 
vlastního osobního posledního soudu. Jeho výsledek určuje volby a následné umístění 
příslušného jedince do jeho vlastního stavu a rozpoložení. 

Peter: Co Swedenborgův popis procesu umírání a vzkříšení, jakož i popis způsobu 
života po tomto procesu? Stále platí? 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, Swedenborg byl uveden do zdánlivého stavu smrti se 
zachovalou schopností vědomě pozorovat a zaznamenat tento zážitek. Andělé, kteří na 
něm tento proces předváděli, věřili, že skutečně zemřel. Proces sám, jak ho prožíval a 
zaznamenal Swedenborg, je dobrým přiblížením toho, co se děje během této doby 
v některých případech, ale ne ve všech. Nyní to při všech těch ohromných a základních 
změnách může být velmi odlišné. Takže v tomto ohledu nemůžeme vůbec nijak 
zevšeobecňovat. Avšak to, co prožil Swedenborg, je v souladu s tím, co bylo o této věci 
řečeno výše - Já jsem jediným, kdo buď osobně, či skrze Mé speciální anděly provádí 
akt vzkříšení. V jeho případě to byli Mí andělé, kteří tak konali. Swedenborgův popis se 
v zásadě vztahuje k procesu přinášení dechu do vlastních plic, bití vlastního srdce a 
uvědomování si vlastního mozku v souladu se sférou a atmosférou intermediálního 
světa čili, jak to on nazýval, světa duchů. Neberte slova plíce, srdce či mozek doslovně. 
To nejsou fyzické jednotky, které vnímáte a pojímáte svým fyzickým pojímáním, nebo 
jaké jsou fyzicky v přírodě a které se nacházejí ve vašem těle. jsou to duchovní 
souvztažnosti něčeho v duchovním světě, co přibližuje to, co je vám známo jako fyzické 
plíce, srdce a mozek. 
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Avšak jeho popis toho, co se děje poté, se změnil značně. Ve skutečnosti není nic 
takové, jaké to bývalo v té době. Na druhé straně pokud pečlivě zanalyzujete životní 
styl tohoto světa, jak jej Swedenborg popsal nebo jaký skutečně byl v době jeho popisu, 
povšimnete si zajímavé paralely mezi tím, co se zde tehdy dělo a co se děje během 
takzvaného zážitku ‚blízkosti smrti‘ - jak jej popisují někteří lidé. V obou případech to 
byl stav očekávání. obyvatelé tohoto světa, jakož i osoby se zkušeností blízkosti smrti, 
žili v iluzi svých očekávání. Ze svých osobních očekávání si vybudovali životní styl a 
své vlastní osobní prostředí souhlasné s jejich očekáváními, věříce, že žijí v reálném 
světě a že vyjma toho, co jim jejich očekávání poskytla, žádné jiné bytí nebylo možné či 
myslitelné. 

Ve Swedenborgových dobách měl svět duchů čili to, co se nyní nazývá intermediálním 
světem, tuto funkci - dovolit lidským tvorům projevit a prožít způsob a styl života 
v souladu s jejich očekáváními. Jak víš, po jejich vlastním posledním soudu, jehož byl 
Swedenborg svědkem, se povaha tohoto světa úplně změnila. Nikdo zde již nemohl žít 
v souladu se svými lidskými představami. Činitel očekávání byl přesunut do 
předvstupní oblasti, jak se to vnímá a projevuje v zážitku blízkosti smrti. Jediným 
rozdílem je to, že zatímco ve Swedenborgově době život v očekáváních mohl trvat 
mnohá staletí (do Swedenborgovy doby), v předvstupní oblasti je velmi krátký, trvá 
pouze do okamžiku, kdy osoba, která právě zemřela, překročí čáru, za níž není žádný 
návrat možný. Jak víš, Petře, nikdo neví, jak to za touto čárou pokračuje nebo co se tam 
děje. Důvod, proč nebylo nikdy nikomu dovoleno, aby se vrátil poté, co tuto čáru 
překročil, spočívá ve faktu absolutně individualizovaných a zosobněných očekávání, 
kterými každý prochází. Kdyby se měl někdo vrátit poté, co ji překročí, a měl by popsat 
zážitky, které se zde odehrály, negativně by to přivádělo lidské tvory do rozpoložení, 
aby očekávali tentýž typ zážitků či událostí. Do tohoto procesu by se vkládala jejich 
očekávání překážející působení Mé Božské prozřetelnosti, která se vztahuje k jejich 
budoucímu osudu; a vměšovalo by se to především do zjevení toho, kým jsou a proč 
byli v lidském těle na planetě Nula, což by účinně a zbytečně prodlužovalo jejich 
umístění do jimi nakonec zvoleného stavu a rozpoložení. Jsou tu některé další životně 
závažné a nejdůležitější důvody, proč po překročení této čáry není takový návrat 
možný. Ty jsou však absolutní povahy a nelze vám je zjevit kvůli vaší relativní kondici. 
Žádná relativní mysl nemůže plně pochopit, proč je tomu tak. 

Jak, Petře, víš, jedním z nejzávažnějších a nejkritičtějších skutků, který se odehraje po 
překročení této čáry, za níž není návratu, je nejpodstatnější objev vlastní pravé povahy, 
zbavené všech vnucených faktorů, které byly nabyty během života na planetě Nula a 
žití takzvaného lidského života. Všechny role, masky, nánosy návyků, nesprávných 
identit, nesprávného pojímání, představování, vnímání, přijímání a chápání sebe 
samých a podobné nevhodné a nereálné faktory ohledně sebe samých se musí 
odstranit a zrušit, aby se mohla opět nabýt původní přirozenost stvořená původně 
Mnou nebo jakkoli zfabrikovaná silami negativního stavu před inkarnací na planetu 
Nula a náležitě se mohla projevit a uvést do pozice pro další důležité volby. Taková 
práce může kvůli své složitosti a důležitosti zabrat ze stanoviska vašeho planetárního 
pojímání času dlouhou dobu. Délka této práce závisí na stupni a rozsahu, jakým se kdo 
ztotožňuje se všemi těmito rolemi a ostatními vnucenými faktory lidského života. Čím 
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větší a silnější identifikace, tím intenzivnější práci je třeba vykonat a tím déle to potrvá. 
A opačně, čím menší a slabší identifikace, tím méně práce je třeba vykonat a tím 
rychleji skončí. 

V tomto bodě jedincova vlastního rozpoložení po smrti je mu dána možnost volby buď 
projít tímto životně závažným a kritickým procesem v Nové škole - kterážto volba 
znamená připojení se k pozitivnímu stavu - nebo někde jinde (lépe by bylo v tomto 
ohledu použít slovo ‚v nějakém jiném stavu‘, aby se vyhnulo prostoro-časové konotaci 
jeho významu). V takovém případě je učiněna dočasná volba připojit se načas 
k negativnímu stavu a v některém z jeho pekel. 

poněkud odlišná situace existuje u agentů Mého pozitivního stavu inkarnovaných na 
planetu Nula, kteří nejsou během cesty za svými povinnostmi na ní zjevně spojeni 
s Mým Novým zjevením. Poněkud odlišný proces se taktéž odehrává u těch Mých 
agentů na planetě Nula, kteří jsou zjevně spojeni s Mým Novým zjevením. 

V případě těch agentů pozitivního stavu, kteří nejsou zjevně napojeni na Mé Nové 
zjevení, se nejprve musí ustanovit toto jejich zjevné napojení. Z této pozice, z nabytého 
poznání jeho obsahu a jeho principů se tímto poznáním a těmito principy oddělí a 
odstraní veškerá zamoření, nečistoty, otravy a vše ostatní typicky lidské povahy, které 
na nich ulpělo během jejich pseudoživota na planetě Nula a které si přinesli s sebou do 
duchovního světa; objeví se jejich původní paměti, pravé identity a dohody, které měli 
se Mnou, a připojí se k domácí základně, z níž pochází a z níž se inkarnovali na planetu 
Nula. 

Ti z vás, kdo jste zjevně napojeni na Mé Nové zjevení a kdož máte výsadu mít veškerou 
znalost o těchto věcech a o všem ostatním obsaženém v Mém Novém zjevení, jsou 
uvedeni do pozice, ve které jsou dekontaminováni od všeho typicky lidského. Vaše 
paměť se otevře všemu ostatnímu, co jste si vědomě neuvědomovali, jako například 
vaše pravá totožnost, povaha světa, ze kterého jste se inkarnovali na planetu Nula, a 
podobné důležité záležitosti. Během této doby se učiní závěr o tom, do jakého rozsahu 
byl váš život na planetě Nula v souhlase s tím, co jste znali a uvědomovali si, a do jaké 
míry jste dodržovali principy Nového zjevení během cesty za svými povinnostmi na 
vaší planetě. 

Celkem vzato ti z vás, kdo jste zjevně napojeni na Mé Nové zjevení, mají o mnoho kratší 
období procházení tímto důležitým procesem a k jeho zakončení, než kdokoli jiný. 
V některých případech tento proces může být krátký jako několik hodin či dní 
v závislosti na stupni a rozsahu, s jakým jste ztotožněni s návyky a jakým na vás ulpěly 
návyky, které jste si přinesli s sebou z planety Nula; čili jak máte rádi bytí vašeho 
lidského života. Má někdo z vás rád bytí v lidském životě? Co je to za otázku! My 
všichni se radostně smějeme. 

Když hovoříme o smíchu. Možná by někteří citliví jedinci mohli ve svém typickém 
lidském postoji vnímat smích jako něco nevhodného, dokonce urážlivého. V pozitivním 
stavu smích vždy znamená radost, potěšení, rozkoš, štěstí, nadšení a podobné velmi 
pozitivní emoce jím vyjádřené. Nikdy neznamená smích nad něčím či někým nebo něčí 
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ponižování či vysmívání se někomu. Takové negativní emoce v pozitivním stavu nikdo 
nezná. Nikdy nikomu nepřichází na mysl. 

Vraťme se ale zpět k prožitkům Mých agentů spojených s Mým Novým zjevením poté, 
co jsou vzkříšeni. Jak se uvedlo při početných příležitostech, mnohé, co platí u většiny 
jedinců, velmi často neplatí u vás, kdo jste spojeni s Mým Novým zjevením. Věci se u 
vás mohou velmi odlišovat. Nikdy nepodceňujte, co víte, co máte k dispozici a to, jaká 
je vaše pozice na planetě Nula. Bez ohledu na to, jak se pociťujete z pozice vašeho 
zevního vnímání sebe sama, bez ohledu na to, jakou pozici v lidském životě zaujímáte, 
bez ohledu na to, jak se zdáte být důležitý či nedůležitý jiným nebo i sobě, jste s to se 
vzhledem ke svému spojení s Mým Novým zjevením, praktikujete-li jeho principy, 
zákony, ideje a pojetí ve svém životě kvůli nim bez očekávání čehokoli na oplátku, 
vyhnout mnohým věcem, kterými byste jinak nevyhnutelně prošli. Nikdy tedy 
nezobecňujte či nežádejte nebo neočekávejte, že se vám stane to, co se v tomto ohledu 
může či smí stát jiným. Něco z toho se tak může stát a něco se může stát zcela odlišně i 
neočekávaně. 

Poté, co projdete procesem vzkříšení a tím, co bylo popsáno ve vašem případě agentů 
Mého pozitivního stavu spojených s Mým Novým zjevením, v tomto bodě učiníte 
rozhodnutí či volbu, zda by pro některé z vás bylo prospěšné a užitečné stát se členy 
něčí duchovní rodiny. Ti z vás, kdo jsou silně spojeni s láskou, náklonností a hlubokým 
přátelstvím a podobnými důležitými faktory a ovšem s Mým Novým zjevením a kdo 
jste Mi sloužili na planetě Nula v těchto rolích příkladu a projevování života v souladu 
s principy Mého Nového zjevení, se stanete členy duchovní rodiny té osoby, která 
zůstává na planetě Nula. 

Je logické a prozíravé předpokládat, že tento typ spojení, které existuje na planetě Nula 
mezi některými z vás, smí pokračovat i poté, co jeden z vás je odvolán, aby se 
udržovala linie působení, které se podniklo z pozice planety Nula a které potřebuje 
pokračovat z odlišného úhlu, na jiném základě, s jiným obsahem, zahrnující aktivní 
účast z obou směrů souběžně - z duchovního světa a zároveň z planety Nula. 
Vzpomeňte, co jsem vám řekl v jednom z doplnění v Korolariích...? Budete nápomocní 
taktéž z této pozice - z druhé strany - v procesu eliminace negativního stavu. Jak si 
myslíte, že se taková pomoc provádí? Mezi mnohým jiným se děje poté, co jste 
odvoláni stávajíce se členy duchovní rodiny toho, kdo zůstal jinde. 

V této roli jako člen něčí duchovní rodiny budete s to komunikovat neustále s každým 
navzájem - jakýmkoli způsobem takové komunikace, který je vám k dispozici. Jak víš, 
Petře, takové spojení z obou stran se může udát ještě během vašeho lidského života. 
Například ty, Petře, vzhledem k tvému multiverzálnímu spojení a tvé neobvyklé pozici 
sloužíš touto kapacitou mnohým, kteří jsou zapojeni ať tak, či onak do Mého Nového 
zjevení na planetě Nula a jinde. Kolikrát více se takové spojení může udržovat vámi 
všemi, kdo budete zapojeni do práce na eliminaci negativního stavu poté, co budete 
odvoláni! Vidíte nyní, proč se zdůrazňovalo, že existuje odlišná situace u těch agentů 
Mého pozitivního stavu, kdo jsou spojeni s Mým Novým zjevením na planetě Nula, než 
u kohokoli jiného? 
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Když jsme hovořili o této záležitosti na konci Patnáctého dialogu, hovořili jsme 
k veškerému jsoucnu a bytí a pseudojsoucnu a pseudobytí, jakž i k veškerému lidstvu 
skrze jeho nevědomé uvědomění. Vzhledem k tomu bylo velmi důležité říci to, co bylo 
v tomto dialogu řečeno, aby se každému a všude sdělila idea, že se nemá očekávat dění 
věcí tak, jak by jim vnucená očekávání chtěla. Naplnění takových očekávání by bylo pro 
všechny duchovně velmi nebezpečné. taková sdělená, jakož i všechna ostatní - a 
opakuje se znovu! - se nemají brát osobně nebo uplatňovat ve vlastní osobní situaci. 
V osobním významu takové mohou, či nemusí být. Na druhé straně, když speciálně 
hovoříme o Mých agentech na planetě Nula spojených s Mým Novým zjevením, jejich 
situace může být zcela odlišná vzhledem k jejich specifickým volbám a pověřením. 
Nezapomínejte na důležitý fakt: Proč se pseudotvůrci rozhodli zanechat svého úmyslu 
zničit planetu Nula? Především, a což je nejdůležitější, kvůli vám, Mým agentům 
spojeným s Mým Novým zjevením. Jasně si povšimli, že u vás je něco velmi odlišného, 
něco, co se nehodí do jejich představy toho, jaký má být typický lidský tvor. Takže jak 
vidíte, nejste typičtí lidští tvorové. Vzhledem k tomu u vás mnohé neplatí. V tomto 
bodě bych rád navrhl, abychom pokračovali na toto téma zítra - jestli to bude možné a 
potřebné. 

Peter: Ano, s radostí můžeme pokračovat zítra. Děkuji mnohokrát za tyto informace. 

Pán Ježíš Kristus: Jako vždy, rádo se stalo, Petře. Tedy zítra. 
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Dialog 18 

Osmnáctý dialog 

 

13. ledna 1999 

 

Peter: Jsme připraveni pokračovat v naší rozpravě na včerejší téma obsažené 
v Sedmnáctém dialogu? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, jsme. 

Peter: V tomto případě hovoříce o jakémkoli komunikování s těmi, kdo odešli, mohl 
bys rozpracovat fenomén médií v seancích takzvaných spiritistů, kdy jsou používána 
média, skrze něž lze domněle hovořit s tím, kdo odešel? Co se během těchto seancí 
skutečně odehrává? 

Pán Ježíš Kristus: Před tím, než se tato otázka přímo zodpoví, dovol Mi jít trochu zpět 
do historického pohledu ohledně duchů a komunikování s nimi. 

Jak, Petře, víš, před Mým příchodem na planetu Nula bylo pro bytosti z duchovního 
světa - jak z pozitivní, tak i z negativní strany - běžné se objevovat nebo se 
promenádovat na vaší planetě. Tehdy bylo mnoho lidí s to je vidět a hovořit s nimi, 
kdykoli se pro to objevila potřeba. Důvod tohoto jevu lze nalézt v pozici, v jaké se 
lidstvo tehdy nacházelo. Planeta Nula byla ovládána pseudotvůrci a jejich poskoky. 
Pseudotvůrci měli taktéž plný přístup do pozitivního stavu, a ovšem, aby se to vyvážilo, 
obyvatelé pozitivního stavu měli plný přístup na planetu Nula a kamkoli jinam v zóně 
vymístění. Faktor tohoto přístupu se zakládal v rozpoložení nevyhnutelnosti a žádné 
svobody volby lidských tvorů. Kvůli tomuto faktoru by mohl kdokoli ovlivňovat a 
ovlivňoval by jejich životní styl. Načas byla tato lidská situace Mnou dovolena, aby se 
veškerému stvoření ilustrovalo, jaký by byl život, jestliže není založen na svobodě 
volby, ale na vnucování a nevyhnutelnosti. Byl to ovšem příšerný život. V procesu 
ilustrace jiných typů života předtím, než lze aktivovat a uvést v pohyb plnost 
pozitivního stavu, je prvním způsobem života, který je aktivován, život ukládání, 
nevyhnutelnosti a žádné svobody volby. Po završení této fáze projevu je druhým 
typem života aktivovaným a uvedeným v pohyb život, v němž je negativní stav zvolen 
svobodnou volbou, a ne vnucením. 

Jak, Petře, víš, Můj První příchod na planetu Nula oznamoval konec ilustrace prvního 
typu a počátek toho druhého. V procesu prvního typu života muselo být vzhledem 
k jeho povaze vnucování dovoleno objevování se bytostí z obou stran, aby se 
vykonával vliv na chování lidí a jejich životní styl. Proto lidé nejen že mohli vidět a 
slyšet takové bytosti a navzájem na sebe působit, ale mnozí z nich byli vážně posedlí 
démony. 

Je tu však jiný bod k této záležitosti. Aby se umožnil takový fenomén, jakým bylo vidění 
a slyšení bytostí z jiných dimenzí nebo komunikování s nimi, bylo vinutí lidského 
nervového systému poněkud odlišné, než je nyní. Lidský mozek tehdy nebyl tak 
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vyvinutý, jak je dnes. Takzvaná šedá kůra mozková, sídlo racionality, logiky a intelektu, 
byla omezena co do rozsahu a fungování. Lépe se to dá říct tak, že určité oblasti 
lidského mozku nebyly plně aktivovány - ty, které se vztahovaly k fungování šedé kůry. 
Na druhé straně ty oblasti mozku, které umožňovaly lidským tvorům, aby měli takové 
zážitky, byly plně aktivovány. Proto bylo tak snadné ovlivňovat lidi bytostmi, které 
byly schopny manipulovat schopnosti vnímání a chápání jejich mozku. Takové 
uspořádání vyžadoval životní styl vnucování a nevyhnutelnosti. Během Mého Prvního 
příchodu na planetu Nula jsem inicioval posun v neurofyziologické kondici postupným 
uzavřením těch oblastí jejich mozku, skrze něž a jimiž mohlo být vnucováno to, co bylo 
v rozporu s jejich svobodou volby. Musíte chápat, Petře, a vy všichni, kdo tato slova 
čtete, že všechny tyto činnosti a snahy, jaké se zde popisují, se dosahují novým 
uspořádáním duchovních souvztažností, které se vztahují přímo k funkcím mozku, o 
kterých hovoříme. Nečiní se to nějakou chirurgickou nebo fyzickou procedurou. Dělá 
se to duchovními prostředky, které mají příčinu a účinek v příslušných oblastech 
mozku a nervového systému. Jinými slovy uzavřením jedné oblasti mozku a otevřením 
některých jiných. Protože se tento proces odehrává z nečasového a neprostorového 
kontinua, když se používá na planetě Nula, podléhá zákonům časoprostoru, které 
vládnou událostem v lidském životě. Vzhledem k tomuto faktoru jsou takové změny 
postupné, pomalé a zaberou čas. 

Proto se dopad tohoto uzavření nestane takříkajíc přes noc. Ve vašem čase to zabralo 
mnoho let, než se proces ukončil. Vzhledem k tomu byli někteří lidé schopni zahájit 
takovou komunikaci s duchy z jiných dimenzí i po úplném uzavření. Jak čas ubíhal, 
výskyty takových komunikování se stávaly nižší a nižší, dokud nenastal úplný zákaz 
těchto kontaktů. Jen několika málo lidským tvorům bylo dovoleno pokračovat v tom, 
že měli jakési zdání takových kontaktů. V tomto časovém bodě jen silně mentálně 
nemocní lidé smí mít otevřeny tyto zmíněné oblasti a ovšem i malé děti smí mít stále 
takovou schopnost vidění a slyšení věcí jiných dimenzí předtím, než podlehnou 
požadavkům jejich kultury a předtím, než se plně rozvinou jejich mozkové funkce. 
Důvod, proč bylo zakázáno udržovat takové kontakty, nebo být posedlým démony, jak 
to bylo před Mým prvním příchodem, spočíval ve faktu zrušení vnucujících faktorů a 
nevyhnutelnosti a nastolení životního stylu dle svobodné volby. Nemůžete dosti dobře 
mít takovou svobodu, pokud jste ovlivňováni entitami, které vás ve všech aspektech 
vašeho života daleko převyšují. 

Jakmile se kondice tohoto nového životního stylu plně ustanovila a zakotvila a jakmile 
se úsilí vybírat si dle svobodné vůle a volby plně projevilo za účelem poučení všech, 
odehrál se další posun. Povaha tohoto posunu - který počal během vyvinutí principu 
tvé duchovní hypnózy, Petře - vyžadovala znovuotevření dveří k ostatním dimenzím, 
aby se do vědomí některých lidí dostala existence jiných realit a jejich spojení s nimi. 
První kontakt se v tomto ohledu učinil v té době (pozdní sedmdesátá léta tohoto 
století). Povšimni si ale, prosím, odlišnosti mezi předešlým způsobem kontaktu a tím, 
který jsi, Petře, vyvinul a ustanovil, s Mým požehnáním ovšem. Zatímco v prvním 
případě byly takové kontakty ve většině situací zcela vnuceny - obzvláště v případech 
posedlostí, ve tvém přístupu k této věci je postup založen na tom, že se vaše pravá 
Duchovní mysl - v níž byla Má přítomnost - žádá o dovolení takových kontaktů a 
komunikací a ustanovení jejich vhodnosti, potřeby a přiměřenosti. Takové 
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komunikování a kontakty byly zároveň omezeny pouze na členy vlastní duchovní 
rodiny, kdož vždy fungovali z pozice vlastní svobodné volby, a nikoli z donucení. Aby 
se zajistilo, že budete ve styku s nimi a s nikým jiným, byly za tím účelem vyvinuty 
propracované bezpečnostní prověrky. 

Hlavní důvod, byť ne jediný, proč bylo nutné opětovně otevřít dveře k přístupu do 
jiných dimenzí, spočíval v povaze samotného posunu, který se tehdy odehrával. Posun 
sloužil k ustanovení podmínek k přípravě na završení Mé Nové Přirozenosti; na 
propuštění pseudotvůrců a jejich návrat na planetu Nula; na kondenzaci negativního 
stavu, aby mohl na vaší planetě dočasně zvítězit; a pro přípravu závěrečné fáze Mého 
Druhého příchodu. Byl též pro postupné opětovné uvedení některých vybraných lidí 
do reality duchovního světa - kterou ztratili; jakož i pro aktivaci Mých agentů na vaší 
planetě, kteří by byli spojeni s Mým Novým zjevením, jež bylo v procesu své samé 
první části; jakož i k aktivaci Mých ostatních agentů; a aby se u nich vyvolalo 
uvědomění pověření a poslání, které ode Mne obdrželi předtím, než se inkarnovali na 
planetu Nula - aby byli mostem a přenašečem oběma směry, z pozitivního i do 
pozitivního stavu i jinam a z vaší i do vaší planety. Je zřejmé, že pokud si 
neuvědomujete čí nemáte žádný zkušenostní vjem, že takové světy a jejich sentientní 
entity vůbec existují a jsou s vámi spojeny, dosti dobře nemůžete být mostem a 
přenašečem do nich a z nich. Mějte však na mysli, prosím, že taková otevření se týkají 
nejenom Mých agentů, ať jsou, či nejsou spojeni s Mým novým zjevením, ale též agentů 
negativního stavu a jejich poskoků, kteří opětovně procitli ze své spící kondice a byli 
reaktivováni k práci a pověření, jež přijali od vládců jim odpovídajících pekel. Toto 
úsilí je integrální součástí husté kondenzace negativního stavu. 

V tomto bodě můžeme naši krátkou exkurzi do historie této záležitosti ukončit a vrátit 
se zpět, Petře. Jak víš, záležitost s médii a jejich kontakty s těmi, kdo odešli, nebo 
s kýmkoli, byla vždy velmi kontroverzní. Toto se široce praktikovalo před Mým Prvním 
příchodem. Jak víš, bylo to zakázáno v izraelském národě a příslušníci toho národa, 
kteří to praktikovali, byli usmrceni. Takové přísné potrestání bylo v Izraeli zavedeno 
kvůli faktoru reprezentace, kterou Izrael v té době měl. byl to jediný národ, který měl 
Mé Slovo. Bylo nutné ustanovit srovnání mezi někým, kdo spoléhá toliko na Mé Slovo, a 
tím, kdo spoléhá na ovlivňování duchy. 

Jak víte u historie samého prvního krále Izraele - Saula, ten nejprve zničil či zabil 
všechna taková média a věštce a pak, když se dostal do vážných potíží, vyhledal jednu 
věštkyni v ilegalitě, aby vyvolala učitele a duchovního vůdce - Samuela. Podívejte se ale 
na směr, ze kterého se Samuel objevil ženskému médiu. Bylo to ze spodu, z podzemí, 
myšleno z negativního stavu. Jasně Saulovi řekl, že on a jeho synové se k němu připojí 
některého dne v peklech za všechny zlé skutky a za to, co udělali národu izraelskému. 
Směr, z něhož se takzvaný Samuel objevil, jasně ukazuje, že duchové, kteří se objevují 
v procesu seance, hovoří a berou na sebe roli zemřelých, jsou povětšinou negativní. 

Proto nebylo radno se účastnit takových seancí s médii. Uvádí vás to do nebezpečí 
naslouchání negativním duchům pod rouškou toho, že se jedná o někoho, koho 
milujete a na kom vám záleží. Takto můžete být oklamáni a stát se svou vlastní 
sebenaplňující se věštbou tím, že nasloucháte tomu, co musí říci oni, namísto toho, 
abyste naslouchali vlastní intuici a zdravému rozumu. Opakuje se, že toto je vnucující 
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se, násilné a zbavující vás svobodné volby. A nejenom to, ale taková komunikace 
uzavírá dveře ke Mně a ke členům vaší pravé duchovní rodiny. Když se například 
rozhodnete mít styk skrze médium a žádat o radu někoho, o němž si myslíte, že je 
milovaným zemřelým, otvíráte tímto dveře silám negativního stavu. Ihned a s velkým 
potěšením vás ovládnou a poskytnou vám veškeré přesvědčivé a ‚nádherné‘ zážitky a 
hodnověrné předpovědi založené na tom, že vám ověřitelně říkají o tom, co se vám 
událo v minulosti, a takto velmi účinně nahrazují Mne a všechny příslušníky vaší 
duchovní rodiny svou vlastní partou, která jedná, chová se a vypadá jako Já a členové 
vaší pravé duchovní rodiny. nezapomeňte, že jsou velmi umnými herci a hráči svých 
rolí. Jakmile se něco takového děje, stáváte se otrokem jejich pobízení a ztratíte se 
vlivu pozitivního stavu. Takže vidíte, proč je duchovně velmi nebezpečné mít kontakty 
takovými prostředky? 

Jestliže srovnáte tyto typy zážitků s těmi, které nastávají při zkušenosti blízkosti smrti, 
během seancí se neodehrává žádná fyzická manifestace či materializace. V zážitku 
blízkosti smrti se osoba vrací do svého vlastního fyzického těla a pokračuje v žití 
v něm, dokud skutečně nezemře. Během seance je použita zcela odlišná metoda. 
Médium se dostává do spontánního hypnotického transu. V tomto rozpoložení se 
otevírají dveře do jiné dimenze, zatímco se zároveň uzavírá uvědomění zevního 
vědomého světa. V okamžiku, kdy se tak stane, a žádaný duch je vyvolán, aby přišel, 
tento duch obsadí vědomí a mozek média a je s to komunikovat s tazatelem. Při tomto 
není možná žádná fyzická materializace. Takže to není tak, jako by se tento duch zjevil 
tazateli ve fyzickém těle či se vrátil zpět ze smrti. Musí se spoléhat na médium, aby 
bylo slyšet duchovu odpověď na tazatelovu otázku s využitím hlasivek a řeči média. 

Takže tato, jakož i jakákoli jiná zkušenost této povahy jen potvrzuje fakt, že nikdo 
nesmí nebo se nemůže vrátit poté, co překročí čáru, za níž není návratu. To je pravdou 
taktéž o vašem způsobu komunikování se Mnou a se členy vlastní duchovní rodiny. Ve 
vašem formálním či neformálním stavu niternosti je několik z vás s to komunikovat 
s námi vizuálními a sluchovými prostředky. Protože je taková komunikace přímá, bez 
použití média a děje se z vaší mysli do našich myslí individuálně a osobně, aniž se 
používá obecných blanketových metod a praktik, tak běžných pro negativní stav, 
vyhýbá se uvědomění negativních a zlých duchů a poskytuje vysokou úroveň 
pravděpodobnosti, že jste v kontaktu s pravým zdrojem. Záležitost pravděpodobnosti 
je svázaná úmysly, motivací a účelem, s jakým přistupujete k vašemu kontaktu a 
komunikaci s námi. Čím menší je kontaminace vašimi lidskými očekáváními, myšlením 
dle přání, sobeckými důvody a nevhodnými požadavky, tím existuje větší 
pravděpodobnost, že jste na správné dráze - v kontaktu a komunikaci s námi. A opačně 
ovšem. Čím více toho je, tím větší existuje pravděpodobnost, že buď neobdržíte žádnou 
odpověď a nebudete mít pocit náležitého kontaktu, nebo se stanete terčem silám 
negativního stavu, které vás mohou dočasně obsadit - dokud se nedáte do pořádku - a 
zapříčinit u vás všemožné pochybnosti, nejistoty a rozličné jiné typické lidské 
problémy. 

Peter: Hovoříme-li o smrti, umírání a komunikování se zemřelými, rád bych se zeptal 
na Tvůj komentář jednoho z Tvých výroků zaznamenaného v Evangeliu dle Matouše 
24:40-41: „Tehdy budou dva muži na poli. Jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě ženy 
budou mlít ve mlýně, jedna bude přijata, druhá zanechána.“ A výroku apoštola Pavla, 
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zaznamenaného v jeho První epištole Tesalonickým 4:13-18, obzvláště ve verši 17: 
„Pak my, kdo jsme naživu a zůstaneme, budeme spolu s nimi vyzdviženi (tím se dle mého 
výkladu myslí s těmi mrtvými, kteří budou tehdy vzkříšeni) do oblak, abychom se 
setkali s Pánem ve vzduchu. A pak již budeme vždy s Pánem.“ Jestliže chápu Pavlovo 
sdělení správně, on, jako většina křesťanů jeho typu, věří, že kdokoli doposud zemřel, 
bude stále mrtev a že všichni mrtví budou vzkříšeni pouze v době Tvého druhého 
příchodu. Takže pokud je někdo z nás stále naživu na této planetě v době Tvého 
druhého příchodu, nebudeme zakoušet fyzickou smrt, ale nastane jakási transfigurace 
našich fyzických těl a připojíme se k Tobě a ke všem těm pozitivní povahy, kdo budou 
v té době vzkříšeni v jakémsi ovzduší atd. Mají tyto domněnky nějaký základ? 

Pán Ježíš Kristus: Dovol Mi, abych se nejprve zabýval záležitostí Mého vlastního 
sdělení, které jsem učinil během Svého pobytu na vaší planetě. Jak, Petře, víš, kdykoli 
jsem hovořil k mnohým nebo ke Svým učedníkům či ke komukoli jinému, nehovořil 
jsem jen k nim, ale též, a to je nejdůležitější, ke všem ostatním světům, dimenzím, 
paraříším a jejich pseudoprotějškům v zóně vymístění. Tento výrok v doslovném 
smyslu především označuje situaci, která měla nastat u obyvatel Izraele poté, co Mě 
odmítli jako pravého Mesiáše, a po Mém ukřižování. 

Jak víte, odmítnutím Mě a Mým ukřižováním přivodili na sebe zevní typ potrestání a 
odplaty. Bylo to formou navštívení, jehož výsledkem bylo obléhání Jeruzaléma 
římským vojskem, které trvalo velmi dlouho a skončilo úplným zničením Jeruzaléma a 
jeho slavného chrámu. Jako výsledek tohoto obléhání mnoho jeho obyvatel zahynulo. 
Avšak někteří z nich, ti, kdo Mě a Mé principy přijali, byli Mnou ukrytí a v jistém smyslu 
zmizeli zrakům a vědomí ostatních - jako by vůbec neexistovali. Toto znamenají 
v doslovném smyslu tato slova. 

Avšak, jak víš, Mé výroky byly taktéž míněny v čistě duchovním smyslu, vztaženém 
k událostem čistě duchovní povahy a k budoucímu osudu intermediálního světa (světa 
duchů), kde se shromažďovali lidští tvorové formujíce své vlastní společnosti ne o 
mnoho odlišné od těch, které měli během jejich života na planetě Nula. Během 
posledního soudu, když zde lidská éra skončila, ti lidé, kteří měli pozitivní sklony a 
povahu, byli krátce před posledním soudem náhle vyzdviženi ze svých pozic a stavů 
opouštějíce ostatní. Prostě z toho světa zmizeli a byli umístěni někde jinde (ve Staré 
škole, která tehdy byla Novou). Ti, kteří zůstali následujíce vyzdvižení ostatních, pak 
čelili důsledkům jejich negativních a zlých skutků a byli svrženi do jednoho z pekel. 
Toto znamenal tento výrok. Byl pro tuto dobu a o těchto událostech. Jejich současný 
význam se vztahuje více k tomu, co bylo řečeno v jednom z předešlých Dialogů. Zde 
bylo řečeno, právě před završením plného pseudovítězství negativního stavu na vaší 
planetě - Velkého soužení - pokud byste v té době byli stále na vaší planetě, ti, kdo 
budou vykonávat a provádět jeho nastávání, vás minou. Bude to, jako byste 
neexistovali. Žádný jiný význam by se tomuto sdělení neměl připisovat. 

Co se Pavlova výroku týče, mýlil se ve dvou aspektech. Za prvé, jeho předpoklad, že 
mrtví budou mrtvými do Mého druhého příchodu, jako by spali, a pak se vzbudí ze 
svého spánku, byl zcela nesprávný. Pavel, jakož i jeho početní následovníci 
v křesťanském světě, nevzali v potaz, co jsem o tom řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Ten, 
kdo ve mne věří, byť by zemřel, bude žít. A kdokoli žije a věří ve Mne, nikdy nezemře.“ 
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Ovšem zde jsem hovořil o duchovním životě a duchovní smrti. Zároveň jsem ale uvedl, 
že není taková věc, jako je skutečná smrt, takže kdokoli fyzicky umírá, je zanedlouho 
vzkříšen a žije buď v pravém životě pozitivního stavu, nebo v pseudoživotě 
negativního stavu, zvaném skutečnou smrtí. 

Druhý Pavlův předpoklad, že tělo těch, kdo zde budou v době Mého Druhého příchodu, 
podstoupí jakousi transfiguraci, je taktéž nesprávný. Relativní tělo z relativních prvků 
v relativním jsoucnu se nemůže transfigurovat, protože musí podléhat zákonům 
zániku své vlastní povahy. Taková transfigurace je možná jen z původního stavu 
Absolutna, kde Se oděje relativnem a vloží Sebe do něj, jeho Absolutno vypudí kondici 
jeho přirozeného zanikání - jak se to stalo s Mým fyzickým tělem. Proces této povahy 
není možné pochopit vaší relativní lidskou myslí. Můžeme se však touto záležitostí 
zabývat někdy jindy, pokud to bude třeba a vhodné. 

Peter: Děkuji mnohokrát za Tvé vysvětlení. Můžeme pro dnes končit? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, bylo by to vhodné. Můžeme pokračovat zítra, pokud to tak cítíš 
a pokud nějaké jiné věci nebudou vyžadovat tvou pozornost. Mezitím přeji pěkné 
odpoledne.
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Dialog 19 

Devatenáctý dialog 

 

14. ledna 1999 

 

Peter: Proč mám pocit, že jsme ještě neukončili naši diskusi o křesťanském pojetí 
nanebevzetí a o tom, co se stane hned po jedincově smrti - jak se to vyvozuje 
z Pavlových údajů v citovaných verších na konci Osmnáctého dialogu? 

Pán Ježíš Kristus: Protože ohledně těchto záležitostí jsou potřeba některá další 
vysvětlení, Petře. Nejprve vezměme tu záležitost, že Pavel a jeho věrní křesťanští 
následovníci tvrdili, že každý, kdo umře, zůstane mrtvým do Mého Druhého příchodu - 
jako by upadl do spánku a Já ho pak probudím, aby se ke Mně připojil, až se zjevím na 
doslovných oblacích ve vzduchu. Vezme-li se v úvahu axiomatický fakt, který byl 
bezpodmínečně přijat Pavlem a také jeho následovníky, že Já jsem jediným zdrojem 
života tím, že jsem život v sobě, Sebou, od Sebe a ze Sebe; a že veškerý život vyvěrá ze 
Mne a že bez Mého Absolutního Života, jenž nepřetržitě vyzařuje do všech, a tím je 
udržuje při životě, by nikdo nemohl přežít ani zlomek vteřiny - pak Pavlovy závěry 
v tomto ohledu jsou totálně nelogické a nemají vůbec žádný smysl. 

Jedním z hlavních problémů, který Pavel měl a který také způsobil jeho pád, byl v tom, 
že neměl ponětí o povaze duchovních souvztažností, ani o tom, v čem vůbec spočívá 
duchovní život. Z jeho povídání o této i jiných mnohých věcech je očividné, že 
v rozporu se všemi ostatními výroky, které učinil, měl za to, že duch a duše v lidském 
těle nějak závisí na tom těle, a ne opačně, to jest - že život těla závisí na duchu a na jeho 
duši. Takže když tělo umírá, co se stane s tím duchem a tou duší? Uloží se do nějakého 
limba nebo co se ví, do čeho ještě, kde by se udržovaly v odloženém oživení do doby, 
kdy provedu Svůj Druhý příchod? Tohle předpokládat znamená mít za to, že Já jsem 
také mrtev nebo v nějaké suspendované animaci. V určitém časovém bodě se něco ve 
Mně pohne, Já se probudím a zčistajasna se rozhodnu započít Svůj Druhý příchod. Proč 
bych tedy nebyl též považován za mrtvého nebo ve stavu hluboké dřímoty či spánku - 
pokud by Pavlovo tvrzení bylo správné? Neboť připustíme-li, že Já jsem život a život 
všech je ze Mne a že Já jsem v tom životě, pak z toho logicky vyplývá, že kdykoli někdo 
zemře, ztrativ svůj život, pak i Já umřu, protože Já jsem ten život v něm/v ní. Ovšem 
kdyby něco takového bylo možné, pak by veškeré jsoucno a bytí i pseudojsoucno a 
pseudobytí se všemi svými příslušnými sentientními entitami přestalo také být a 
existovat. 

Na druhé straně, kdyby duch a duše zemřelého jedince byly uvedeny do stavu jakéhosi 
odloženého oživnutí do doby Mého Druhého příchodu, pak by byl veškerý život rovněž 
v takovém rozpoložení, a to díky tomu faktoru, že Já jsem životem jeho/jejího ducha a 
duše. Předpokládejme však na chvíli, že by něco takového bylo možné. Můžete si 
představit to hrozné plýtvání životní energií - spát někde v suspendované animaci 
nebo v úplné dřímotě bez jakéhokoliv užitku pro něco produktivního, užitečného a 
tvořivě plodného? Taková situace je naprosto nemožná. Můj život ve všech a ve všem 
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je pořád a nepřetržitě aktivní, dynamický, progresivní a neustále živý, a to ve stavu 
úplně bdělém v produktivní činnosti v duchu a duši každého/každé. Je to pouze fyzické 
tělo lidských bytostí a některých jiných tvorů, které spí a/nebo umírá, protože samo o 
sobě nemá život. Takže Pavlovo chápání, jakož i předpoklad některých z jeho 
následovníků, je docela scestné. Duch a duše všech poté, co jejich lidské fyzické tělo 
zemře, žijí dále navěky v aktivním, zcela fungujícím rozpoložení a modalitě s plným 
zachováním jejich ‚já jsem‘ a plného vědomého uvědomění, že jsou naživu. 

Na základě tohoto faktoru druhý předpoklad, že vaše fyzické tělo bude v době Mého 
Druhého příchodu - pokud v té době stále žijete na planetě Nula - přeměněno 
v procesu, jenž někteří křesťané nazývají ‚nanebevzetí‘, je také scestný. Ještě jednou se 
musí říci, že v tomto ohledu Pavel vše chápal příliš doslovně, nemaje na zřeteli 
duchovní faktor tohoto procesu, ani to, s čím souvztaží. Ačkoli si byl vědom toho, že 
jsou tu ještě různé druhy těl mimo fyzického typu těla vytvořeného z hmoty, přesto 
měl za to, že hmotný typ těla se může plně účastnit procesu nanebevzetí a zároveň 
zůstat naživu. Vy ovšem víte z principů vaší elementární fyziky, že takové tělo nemůže 
přežít v prostoru tam někde v oblacích ve vzduchu bez nějakých ochranných zařízení. 
Nicméně Pavel předpokládal, že dojde k nějakému transformačnímu procesu v tom 
těle, a tím ho učiní imunním proti rozkladu a rozpadu. Podle něho by se to událo 
v okamžení. 

Kdyby něco takového bylo možné, pak to tělo, které jsem měl Já a které jsem vzal 
s Sebou po vzkříšení, mohlo být také změněno okamžitě do nesmrtelné entity by 
netrval téměř 20 století. Jak z tohoto faktoru vidíte, žádný fyzický zákon nemůže být 
porušen. Svou povahou je fyzické tělo podrobeno zákonům časoprostorového 
kontinua. Toto je důvod, proč Moje Nová Přirozenost nebyla vytvořena takříkajíc přes 
noc a že to trvalo dlouhou dobu podle vašeho časového pojetí, aby se dosáhlo tohoto 
cíle. Ovšem ve stavu ne-časovém a ne-prostorovém jsou činitelé času a prostoru 
naprosto irelevantní. Pokud bylo pro relativní lidské tělo možné podstoupit takovou 
transfiguraci a změnu, jaká se udála s Mým fyzickým tělem z pozice Mého Absolutního 
Stavu, Rozpoložení a Procesu, završení takového procesu by si vyžádalo mnoho století, 
přesně tolik, kolik to zabralo u Mne, aby se toho docílilo. V takovém případě by to 
nemohlo proběhnout v okamžení, jak předpokládal Pavel. Ovšem taková věc není 
možná u relativního lidského těla, jakým je oděna relativní lidská bytost. Samo slovo 
‚relativní‘ označuje dočasnost jeho stavu. Proto lidské fyzické tělo nemůže navždy 
sloužit účelům svého ducha a své duše. Poté, co posloužilo svému účelu, je odloženo - 
jinými slovy, umře - a příslušný duch a jeho duše získají jiný typ zevního těla, které je 
přizpůsobeno stavu a rozpoložení, v jakém mohou přebývat potom. 

Takže představme si, co by se stalo s vaším tělem, jestliže někteří z vás, Mých agentů, 
budete ještě na planetě Nula v době, kdy je negativní stav v úplně pseudovítězném 
postavení, nebo v době závěrečné fáze Mého Druhého příchodu? Odehrálo by se 
několik věcí: buď byste fyzicky zemřeli z takzvaných přirozených příčin, nebo byste 
pokračovali v žití v tom těle až do splnění svého poslání, anebo byste byli uvedeni do 
zvláštní situace, během níž by vaše fyzické tělo bylo odloženo stranou a bylo by pro vás 
stvořeno nové tělo, přiměřené potřebám vašeho nového duchovního pověření a 
poslání.  Pro vaši lidskou mysl je v této chvíli nemožné pochopit, jaký druh procesu 
vyžaduje provedení takového stvoření. Jsou zde ještě jiné možnosti v tomto ohledu, ale 
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ty jsou absolutní povahy a je nemožné, abyste je pochopili. Některé aspekty budete 
moci pochopit, až se dostanete ven ze svého lidského života. A proto se nemůže už nic 
víc o této věci v tomto časovém bodě říci. Pro tentokrát bychom to měli uzavřít. 

Peter: Velice děkuji za toto vysvětlení. Jak víš, včera večer bylo v telefonickém 
rozhovoru s Danem a Olgou nadneseno jedno velmi zajímavé téma. Týkalo se 
opuštěných dětí v Rusku a ruských sirotčincích, jakožto i podmínek, za jakých žijí děti 
v Africe, Jižní Americe a v některých zemích v Asii, o jejich nepředstavitelně špatné 
situaci a utrpení. Otázkou je, proč je takový jev dovolen v případě dětí? 

Pán ježíš Kristus: Především je velmi dobrým znamením, že soucítíte s jejich 
rozpoložením. Jedním z důvodů, proč jsou u dětí dovoleny tak hrozné podmínky, je 
vyvolat u lidských bytostí pocity soucitu. prožívání takových pocitů má pozitivní 
spoluvýznam. Vzhledem k tomu to při posledním lidském soudu a hodnocení jejich 
duchovního stavu a uspořádání bude mít vykupitelskou kvalitu. Způsob, jak tomu 
tvrzení máte rozumět, spočívá ve faktu samotné lidské přirozenosti. Budete-li 
důkladně analyzovat lidskou přirozenost, dojdete k nevyhnutelnému závěru, že lidští 
tvorové, ponecháni sami sobě, jsou neschopní bez zevního pobízení nebo příkladu 
prožívat jakékoliv pozitivní emoce. vždyť se konec konců nacházejí v zevnějšnostech 
zevnějšnosti. A také byli tak zfabrikováni, aby nebyli schopni mít takové pozitivní 
emoce v sobě, ze sebe a sebou. Kvůli faktu, že lidští tvorové jsou v zapeklité pozici, aby 
se jim umožnilo mít takové kladné emoce, jsou pro ně zařízeny zevní příklady, které 
fungují jako spouštěcí, nebo - aby se užilo lepšího slova - vyvolávající mechanismus 
takových emocí a pocitů. Jinak by nemohli prožívat nic pozitivního. V takovém případě 
by museli navěky zahynout. Takové vyznění lidského údělu a osudu by bylo pro Mou 
Absolutně Milosrdnou, Odpouštějící a Soucitnou Přirozenost nemyslitelné. Takže 
s některými sentientními entitami byla učiněna dohoda, podle níž se inkarnovaly na 
planetě Nula za účelem prožití tak strašných zkušeností - strašných z vašeho typicky 
lidského stanoviska - a to proto, aby se lidským tvorům dala možnost stát se 
schopnými mít takové pozitivní emoce. V minulosti, před 1. červencem 1988, tito 
dobrovolníci přišli jak z pozitivního, tak z negativního stavu. V těchto dnech, zvláště po 
tom datu, se na planetě Nula vtělují pouze z negativního stavu. 

Toto je jeden z důležitých aspektů, proč to bylo dovoleno. Je ještě více aspektů stejně 
důležitých, ne-li ještě důležitějších než ten první. Nezapomínejte, že tyto děti jsou 
dětmi pouze z vašeho lidského stanoviska. Nejsou dětmi z našeho stanoviska. Jejich 
duch a duše jsou úplně dospělé a uvězněni v lidském těle, mozku a nervové soustavě. 
Proto jsou zcela zodpovědni za volby, které v tomto ohledu učinili. Také nezapomínejte 
na to, do jakých rodičů a prostředí si zvolili inkarnovat se na planetě Nula. ve většině 
případů jsou to děti prostitutek, osob závislých na drogách a alkoholu, psychopatů, 
duševně nemocných a podobných individuí s nepřekonatelnými fyzickými, 
mentálními, ekonomickými a jinými problémy, majících velmi málo nebo vůbec 
nemajících žádné výčitky, pocit viny, ohleduplnosti nebo pochopení a cit pro kohokoliv 
nebo cokoliv. Toto je zvlášť pravdou o dětech v Rusku nebo jiných zemích. Na druhé 
straně africké děti a děti v některých latinských krajích tak moc netrpí následky 
opuštění, ale více následkem občanských válek, povstání, hladu, bídné ekonomiky, 
špatné administrativy, špatného fyzického a duševního zdraví, špatného zásobování 
komerčním zbožím a díky jiným zevním činitelům. 
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V tomto bodě se můžete ptát: Proč se hrnou do tak úděsných podmínek; nebo proč se 
chtějí vtělovat na planetě Nula k takovým rodičům? Především si vzpomeňte, co bylo 
v Mém Novém zjevení řečeno o vtělování se do lidského života. Každý, kdo se vtěluje 
na planetu Nula, se bez výjimky vtěluje s problémy, získanými ve speciálním 
intermediálním světě jako přípravu na takovou inkarnaci a, v samotné téže chvíli, se 
vtěluje do problémů vlastních povaze samotného lidského života. Takže jak mnoho 
poznání máte o druhu problémů, které přinesli s sebou a - což je nejdůležitější - co a 
jak učinili k získání takových problémů, aby si zasloužili se inkarnovat do tak 
nevlídného a mizerného rozpoložení a/nebo situace? Jak víte, že jejich volba vtělit se 
do takového života nebyla za účelem vykoupení a/nebo za účelem nést následky svých 
dřívějších činů, jimiž získali potřebné problémy či cokoli? Či pro jakékoli jiné velmi 
důležité duchovní důvody, které by mohly být nad vaše chápání? Cožpak si myslíte, že 
bych strpěl nebo dovolil, aby se něco podobného stalo, kdyby to nebylo pro nějaký 
velmi dobrý účel a kdyby se tito jedinci neměli zhostit pověření osvětlit ten specifický 
aspekt povahy negativního stavu a lidského života? Ovšemže ne. Takže vezmete-li 
v úvahu tyto, jakožto i mnohé jiné činitele, pak by dotyčné děti nemusely být tak 
nevinné, jak se jeví nebo jak si myslíte, že jsou. Jedním z negativních aspektů této 
situace s dětmi je to, že jsou používány některými tak zvanými křesťanskými 
dobročinnostmi a jinými podobnými organizacemi k tomu, aby vás donutily angažovat 
se finančně v jejich usilování zachránit tyto děti před jejich bídou. A i když některé 
z těchto organizací v tomto ohledu konají dobrou práci, v některých případech není 
neobvyklé, že podstatná část vašich peněz jde do jejich vlastních kapes pod rouškou 
režijních výdajů. Jak tak dobře víte, takřka všechno v lidském životě může být použito 
k naplnění vašich vlastních kapes. A co k tomu může sloužit lépe než lidská bída a 
utrpení, a to ve jménu Božím? Kolik snah této povahy obohatilo vůdce a jiné členy 
takových organizací? Jsou mistři v tom, jak hrát na vaše pocity viny. Pomněte si, 
prosím, že vina je velmi negativní emoce. Upadnout do ní může znamenat, že 
nahráváte přímo do rukou negativního stavu. Jen se podívejte na četná oznámení 
v televizi ohledně utrpení a mizerného stavu dětí ve vašem světě! Úmyslně ukazují děti 
nejvíce postižené, abyste se cítili vinnými, zahanbenými a v rozpacích, že vy žijete 
takovým pohodlným a příjemným životem ve srovnání s jejich ubohými podmínkami. 
Málem vás donutí vyndat šekovou knížku a napsat šek na pořádnou sumu peněz. Takto 
potlačíte své vlastní pocity viny a jiné nepříjemné emoce, vztahující se k dětem. 
Napadlo vás někdy, že byste mohli takovým konáním někomu nebo něčemu 
v zážitcích, které mají být prožity dotyčným dítětem z nesmírně důležitých důvodů, a 
že to byl zvolený osud k ilustrování něčeho, co by každému přineslo prospěch 
v konečném výsledku takových voleb? 

Vzpomínáte si na radu v Korolariích..., že se máte naučit hledět za scénu, a nikoli na 
scénu, jelikož pravda o tom, co se děje v lidském životě, je za ní, nikoliv na ní? Kdybyste 
se na okamžik mohli podívat za scénu, získali byste překrásná poučení ohledně důvodů 
pro tento druh zkušeností u dětí, jakožto i u všech a všeho jiného; a také ohledně 
vyznění všech těchto událostí a ohledně toho, jak se hodí do Mého Velkého Plánu 
Spasení všech z drápů negativního stavu, a k zabránění tomu, aby se něco takového 
kdy opět stalo. 
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Jenže tato situace s dětským utrpením i jiné nepříznivé situace, jaké neustále vznikají 
na vaší planetě, vedou mnohé lidi k prohlašování, že Já už na to buď vůbec nedbám, 
nebo že jsem krutým, trestajícím a bezohledným Bohem, nebo že vůbec neexistuji. 
Někteří se ve své frustraci při pohledu na tento druh nespravedlnosti - podle jejich 
názoru - pustí do rebelie proti impotenci různým sociálních a politických systémů, tedy 
proti jejich neschopnosti a/nebo neochotě s tím něco dělat; tak se stanou 
podněcovateli a/nebo podporovateli rozličných revolucí, povstání, terorismu a 
podobných akcí, které často vedou ke svržení existujících vládních systémů. potom 
zavedou svou vlastní odrůdu sociální spravedlnosti a politického systému, která není o 
nic lepší nebo je ještě horší než ta, kterou svrhli. Takže problém trvá dál bez ohledu na 
jejich usilování mu zabránit nebo ho odstranit. Důvod, proč problém dále existuje, je 
v tom, že nejsou s to vidět za scénou důvody, proč utrpení a stavy bídy jsou dovoleny a 
proč v lidském životě stále trvají. Neuvědomují si existenci myriády voleb, jaké se musí 
učinit za účelem vyčerpání užitečnosti, pro niž bylo negativnímu stavu dovoleno 
dozrát na prvním místě - a to se všemi svými zvrácenostmi, zneužitím, utrpením a 
nehoráznostmi. Hrozné podmínky, za jakých žijí děti na vaší planetě, jsou v tomto 
ohledu přispívajícím faktorem. A nehledě na to, jak je těžké dívat se na utrpení a bídu 
nebo si tohle uvědomovat, přesto je třeba vědět, že vše slouží v konečném vyznění 
pozitivnímu účelu a že se to děje podle předběžné dohody a z jejich vlastní svobodné 
vůle a volby. 

Na druhé straně se při objektivním pohledu na celkovou situaci s trpícími dětmi a 
z typického lidského stanoviska nabízí otázka, proč se lidé tolik množí? kdo je nutí, aby 
měli tolik dětí, jestliže jsou neschopni se o ně postarat a být zodpovědnými za jejich 
výchovu? Toto je zvláště pravdou v zemích, kde je pramálo potravy, kde hladomor a 
epidemie všeho druhu jsou věcí života, kde jsou sanitární a jiné ekologické podmínky 
ubohé, kde je základní stav fyzického zdraví velmi špatný a přelidnění se vymyká 
kontrole svou nespoutaností. Neexistuje žádná omluva pro rození dětí za takových 
nepříznivých okolností. Jsou k dispozici všelijaké antikoncepční prostředky k tomu, 
aby se zabránilo takové nutnosti. Ovšem tento faktor nebere v úvahu duchovní důvody 
a potřebu pro toto dění. Takže nebuďte pobouřeni, ani se neptejte, proč, k čemu a jak 
dlouho tato situace na planetě Nula takto potrvá. 

Peter: Vřelé díky za toto vysvětlení. I když je nesmírně těžké a bolestné přijmout 
nešťastný úděl dětí na této planetě a uvědomovat si míru jejich utrpení - aspoň něco 
z něho, či ta jeho část, která je nám přístupná, mi dává s Tvým vysvětlením dokonalý 
smysl. Mám zde jinou otázku, která poněkud vybočuje z kontextu v právě nyní 
diskutovaném materiálu v tomto dialogu. Byla položena Michaelem M. 
z Massachusetts. Poté, co si přečetl jeden z našich dialogů, který probírá modlitbu za 
jiné, by rád věděl, jestli platí stejná pravidla ohledně zvyku některých nábožensky 
smýšlejících lidí (zvláště katolíků) prosit své starší, když se s nimi poprvé setkají a 
potom při loučení, o ‚la bendicion‘ (Boží požehnání), a kdy oni odpovídají ‚Dios te 
bendiga‘ čili ‚Bůh ti žehnej!‘. Jak náležité to je ve světle tohoto Dialogu? 

Pán Ježíš Kristus: Ačkoli na první pohled, ze stanoviska lidského a typicky 
objektivního, není v té prosbě nic ubližujícího, ze stanoviska duchovního ta odpověď 
nemá žádnou skutečnou cenu, stejně jako nemá cenu, když někomu, kdo kýchne, 
řekneš „Bůh ti žehnej“. Jsou to prázdné návyky, bezvýznamné lidské tradice a zvyky, 
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udržované po mnoho století. Jsou ze zevnějšku do zevnějšku. Proto se nemohou udržet 
v niternosti, kde by to platilo. Je třeba učit děti, aby prosily o požehnání samy od sebe. 
Nepotřebuji prostředníky k tomu, abych mohl poskytnout Svá požehnání jak jim, tak 
vám všem. Vždyť jsem přítomen v niternostech každého a z nich také ve všem 
ostatním, z čeho sestávají. Z té přítomnosti má každý přímou linku spojení se Mnou. 
Každý je vítán, aby po té lince prosil o Mé požehnání. Nicméně pokud si někdo zvolí to 
činit zprostředkovaně, a to buď skrze někoho staršího nebo skrze duchovního, pak 
skutečnost, že prosí z vnějšností, uzavírá dveře do jeho/její niternosti, a tím zabraňuje 
vyvolání vhodné odpovědi. Činitel zprostředkování porušuje fundamentální zákon 
Stvoření - že vše postupuje z nitra navenek. Nemůžete být uvnitř někoho jiného. 
Z postavení toho druhého jste vždycky zevně od něho. Co může iniciovat něco 
užitečného z takové pozice? Takže abych odpověděl na otázku Michaela M.: ano, vše, co 
bylo sděleno v Dialogu o modlitbě, úplně platí i v případě toho, na co se ptal. Takovým 
věcem tedy je nutno se vyhýbat, aby se neporušila jedincova schopnost a ochota stát se 
zodpovědným za svůj vlastní život a za obdržení Mého požehnání. 

Peter: Velice děkuji za tuto odpověď. Je to pro dnešek vše? 

Pán Ježíš Kristus: Ano. Bylo Mi potěšením odpovídat. Měj příjemné odpoledne, Petře.
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Dialog 20 

Dvacátý dialog 

 

16. ledna 1999 

 

Peter: Než půjdeme dál s tím, co mám na srdci jako výsledek dopisu, který jsem dostal 
včera, rád bych se Tě zeptal, zda bys rád něco objasnil ohledně záležitosti 
z Devatenáctého dialogu či čehokoli jiného. 

Pán Ježíš Kristus: Díky, Petře, ano, rád bych učinil dodatečná objasnění ve věci dětství 
a dospělosti, jak jsou pojímány na planetě Nula, jakožto i v pozitivním stavu. V tom 
dialogu bylo naznačeno, že ze stanoviska vnímání pozitivního stavu nejsou, hovoříme.li 
relativně, dětmi, ale dospělými. Toto tvrzení máte chápat takto: V okamžiku, kdy 
příslušný duch a jeho duše vstoupí do zvoleného zárodku v mateřském lůně, tímto 
faktorem se omezí do svých vývojových fází tím, že ve vědomé paměti potlačí vše o 
předešlých zkušenostech a znalostech. A nejen to, ale také se podrobí požadavkům 
pseudozákonů lidské přirozenosti, které vyžadují, aby se stali úplně závislými na 
fyzickém vývoji dětského mozku, nervové soustavy a fyzického těla obecně. Jinými 
slovy, fyzické tělo, mozek a nervový systém jsou jedinými nástroji, skrze něž a jimiž se 
dotyčný duch a jeho duše smí a mohou projevovat na planetě Nula. Vzhledem k tomu je 
jejich vyjadřování totálně závislé na vjemech nabytých vyvíjejícím se mozkem dítěte ze 
zevnějšku. 

Zevní události, které se neustále kladou na dětské vjemové, výrazové a impresivní 
schopnosti jeho mozku ze zevnějšku, slouží pro ducha a jeho duši jako spouštěcí 
mechanismus k postupnému a pomalému proniknutí a projevování se v životě dítěte. 
Takže pokud dětský mozek a nervový systém jsou v průběhu vývoje, duch a jeho duše 
v tomto smyslu nemohou fungovat ve svém plném rozsahu. Jsou přizpůsobeni a závislí 
na procesu růstu a dospívání mozku, nervové soustavy a jiných fyzických orgánů. 

Jiným aspektem této záležitosti je věk a stárnutí. Jak víš, Petře, v pozitivním stavu není 
žádný věk a stárnutí. Vlastně věk a stárnutí samo o sobě není nikde a nikdy. Faktor 
věku a stárnutí je typický pro lidský život, a pouze pro lidský život, během přebývání 
lidí na planetě Nula. Vztahuje se jen na lidské tělo, jeho orgány, mozek a nervovou 
soustavu. Pro toto uspořádání existují dva důvody. Prvním je výsledek Mého 
Milosrdenství a Soucítění za účelem omezit strádání, stísněnost, restrikce a bídu, jaké 
jsou vloženy do lidského života. Toto se stalo na základě předchozí smlouvy, než bylo 
uděleno povolení k aktivaci negativního stavu. Druhým je to, že plnost přirozenosti 
negativního stavu je odhalována v postupných dávkách, což trvá mnohá, mnohá 
milénia. Jedno individuum může projevovat svou přirozenost pouze v ohraničené míře, 
vymezené zvoleným aspektem pro toto projevování. Pro svou relativitu, omezenost a 
ohraničenost může lidské tělo dělat jen tolik, kolik bylo odsouhlaseno, a ne více. Jak se 
proces zvolených aspektů negativního stavu - nebo jiných aspektů agentů negativního 
stavu - projevuje a pokračuje, jeho dopad na fyzické tělo je devastující. Následkem toho 
tělo stárne a chřadne. Jinými slovy - stárne a následně podlehne tomuto procesu, čili 
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umře. Avšak duch a jeho duše jsou vůči tomuto procesu imunní a nezakouší věk nebo 
stárnutí. To je důvod, proč bylo řečeno, že děti jsou dětmi pouze ze stanoviska vašeho 
lidského života, a ne ze stanoviska pozitivního stavu či jakéhokoliv jiného stavu. 

Nicméně duch a duše příslušného dítěte přece jen ovlivňují vývoj mozku, nervové 
soustavy a fyzického těla obecně, a to proto, aby je přivedli do souladu s pověřením, 
jaké bylo vybráno a s jakým se souhlasilo. Není tedy přesně nebo zcela pravdivé, že 
pouze zevní události a výchova jsou rozhodujícími činiteli toho, jak se bude vyvíjet 
chování a postoj dítěte a jak se bude projevovat během jeho dozrávání a dospělosti. 
Pravdou vlastně je to, že si duch a duše dítěte od samého okamžení početí vybírá 
takové rodiče, prostředí a všechny jiné prožitkové faktory přispívající k vývoji dítěte, 
které jsou v úplném souladu s vybraným údělem. Jinými slovy, duch a duše dotyčného 
dítěte umístí to dítě do různých podmínek, situací a prožitků, vedoucích k ustanovení 
životního stylu, jaký by umožnil plodně splněné dozrání všech jejich výběrů - a to buď 
v pozitivním, nebo negativním smyslu. 

Toto je jeden z hlavních důvodů, proč jsem v našem předešlém dialogu řekl, že děti 
nejsou až tak nevinné, jak se zdají nebo jak si myslíte, že jsou. 

Důvody pro utrpení dětí na vaší planetě platí v téže míře a stejným způsobem i 
v případě tak zvaných bezdomovců a duševně nemocných lidských bytostí. Potřeba 
poskytovat jim pomoc a útěchu - pokud vás k tomu nabádá intuice - vyvěrá ze 
záležitosti soucitu, o níž byla řeč dříve. Proto je na místě pomáhat jim všemi vám 
přístupnými prostředky. Avšak buďte velmi opatrnými v podobných případech a velmi 
pečlivě prověřujte svá přání a potřebu jim pomáhat, aby nevycházely z vašich vlastních 
pocitů viny nebo z jiných nízkých motivů. Také nezapomeňte, že pomáhání jim někdy 
může zabránit ve splnění jejich vlastního přání nebo že vaše pomoc je jimi využita pro 
nevhodné účely (kupříkladu nákup alkoholu, cigaret či podobného negativního zboží). 
V tomto bodě můžeš, Petře, postoupit k tomu, co máš na srdci.  

Peter: Jak víš, včera jsem obdržel dopis od jednoho ze čtenářů našich Dialogů. Abych 
zachoval důvěrnost vůči pisateli dopisu, neuvedu jeho jméno. 

Pán Ježíš Kristus: Zajisté, Petře. Je vhodné tak učinit. 

Peter: Ačkoliv se dotyčný dopis týká některých důležitých otázek, jakým je třeba se 
věnovat, a vyjadřuje se v něm upřímná vděčnost za obdržené Dialogy, zároveň ostře 
kritizuje anglickou gramatiku a údajnou nepozornost redaktora, jenž nečiní náležité 
nebo činí nenáležité opravy. 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, jeden z mnoha účelů, pro který jsou tyto Dialogy 
zaznamenány a rozesílány vybraným jedincům, je v tom, aby v nich vyvolal přání klást 
otázky multiverzálního významu. Kdykoliv jsou tyto otázky předkládány, zapojuje se 
faktor časovosti. Znamená to, že multivesmír je připraven dostávat odpovědi na takové 
otázky či to, že je třeba na ně odpovědět právě v tomto čase. Jak bylo dříve uvedeno, je 
tvým pověřením ode Mne, abys poskytl odpovědi ve formě těchto Dialogů. 

A nyní abychom se dotkli záležitosti, uvedené ve zmíněném dopise. Především slovo 
‚ostré‘ je poněkud příliš ostré. I když ti to tak zní, autor to tak nemínil. Autor toho 
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dopisu je velmi povděčen a velmi cení, že dialogy obdržel. Nezapomeň na svůj vlastní 
komplex méněcennosti, který máš, co se anglické gramatiky týká. Tvým rodným 
jazykem není angličtina. Proto jakákoliv kritika ohledně tvého anglického psaní nebo 
mluvení v tobě vyvolává nelibost, hanbu a rozpaky. Obáváš se, že čtenáři tvých knih a 
těchto Dialogů odmítnou jejich obsah kvůli četnému porušení pravidel anglické 
mluvnice. Ale proč myslíš, že bylo nutné vybrat někoho, jako jsi ty, jehož rodnou řečí 
není angličtina, aby přenášel Mé Nové zjevení? Některé důvody byly naznačeny 
v úvodu k Novému zjevení Pána Ježíše Krista: Za účelem uniknutí svírajícím a 
omezujícím mluvnickým pravidlům jakéhokoliv jazyka, aby se mohly uvést a vyjádřit 
duchovní ideje, jimž by jinak tato pravidla překážela. Jen si vzpomeň, prosím, co bylo 
velmi jasně řečeno v doplňku 15 v Korolariích...: že v pozitivním stavu Pána Ježíše 
Krista není v psané knižní formě, nýbrž se zjevuje jako překrásná idea, jež je neustále 
obnovována, regenerována a nově aktualizována. Na vaší planetě, jakožto i v některých 
jiných říších se v současné době musí prezentovat v psané formě, formě knihy. Jiné 
prostředky nejsou tobě a některým jiným k dispozici. 

Jeden důvod pro tuto situaci s tvou angličtinou, Petře, je v tom, aby se vedla pozornost 
případného čtenáře směrem k samotným ideám a principům, obsaženým a 
vyjádřeným v Mém Novém zjevení. V určitém smyslu jde o test motivace a úmyslu, 
s jakými se ku čtení přistupuje. Když se někdo bude utápět v analyzování gramatických 
forem, jakými je napsáno, nebo jak mnoho či málo dvojteček nebo čárek, či 
typografických chyb, či čeho všeho obsahuje, místo toho, aby se soustředil na jeho 
krásné myšlenky, jak je to v pozitivním stavu; a jestliže kvůli tomu znechuceně 
odmítne ideje a principy v něm obsažené, pak je docela možné a myslitelné, že záměr a 
motivace příslušného čtenáře, s jakým přistupuje ke svému čtení, nejsou správné. 

Na druhé straně vzpomínáš si, co se stalo poté, co jsi dokončil psaní Nového zjevení 
Pána Ježíše Krista? Několik lidí ho redigovalo. Bylo redigováno mnohokrát. Tehdy jsi 
byl udiven, že každý z redaktorů, expertů anglické mluvnice, měl velmi rozličné názory 
na to, jak se mají uvádět slova, věty nebo interpunkce. Velmi často k tvému překvapení 
jeden redaktor zpětně opravil opravu, učiněnou jiným redaktorem. Celkem vzato, 
neexistovala mezi nimi žádná důsledná shoda. Takže jsi byl téměř zhnusen 
komplexností a divokou džunglí interpretace anglického jazyka, jakou ti nabízeli. Totéž 
se děje při redigování těchto Dialogů. Proto jsi správně pocítil, že bude mnohem lepší 
ponechat věci tak, jak byly původně napsány, i když se přesně neřídí pravidly anglické 
gramatiky, a ohraničit opravy jenom na zřejmé typografické chyby a snad na pořádek 
slov, kdykoliv věta zní ne-anglicky, lze-li to tak říci. My teď hovoříme v obecném 
smyslu. Neznamená to, že autor tohoto dopisu se nachází v této situaci. Znamená to 
jenom tolik, že pisatel nepotřebně klade přílišný důraz na formalitu vyjadřování 
v těchto Dialozích. Dosud si na to žádný jiný čtenář nestěžoval. Právě naopak: většina 
z nich je v povznesené náladě nad tím, že se konečně něco jako Dialogy stalo 
přístupným. Opakuji znovu, jde o záležitost načasování. 

Na druhé straně, Petře, nezapomeň zmínit obsah tvého telefonického rozhovoru včera 
ráno, než došel shora zmíněný dopis. Mluvil jsi s naší spolupracovnicí, pomocnicí, 
podporovatelkou a jedním z individuí nejvíce zasvěcených naší věci, Ludmilou 
Savelievovou z ruské Moskvy. Co ti řekla ona? Nejdříve vyjádřila hlubokou vděčnost, 
ocenění za to, že dostává tyto Dialogy a jak jí jejich obsah pomáhá a povznáší jejího 
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ducha. Jak víš, ona je odbornicí na anglický jazyk, přesto neřekla ani slovo o tom, jak 
mnoho čárek, dvojteček nebo typografických chyb obsahují. Náležitě se soustředila na 
jejich ideje a na to, o čem jsou. Ale, a to je nejzávažnější, řekla ti velmi důležitou věc. 
Během tvého zaznamenávání několika prvních Dialogů (1-8), aniž by měla jakoukoliv 
znalost o typu otázek, kladených tebou, nebo o druhu odpovědí, jaké jsi ode Mne 
dostával, Ludmila Mi kladla, ve stavu své vlastní niternosti, stejný typ otázek. Poté, co 
četla naše Dialogy, uvědomila si ten zarážející fakt, že odpovědi, které dostala přímo 
ode Mne, ladily slovo za slovem s těmi, které jsi ty, Petře, zaznamenal. Toto je krásným 
potvrzením pravdivosti obsahu našich Dialogů. 

Tuto zkušenost jsem zařídil obzvláště ku tvému prospěchu, Petře, pro tvé vlastní 
ověření a potvrzení. Tvým hlavním problémem v tomto ohledu jsou příležitostné silné 
pochyby. Často se obáváš, že to, co dostáváš, není ode Mne. 

Peter: Ano, obávám a dosud jsou tyto pochyby někdy mučivé. Nechci být v postavení 
toho, kdo někoho zavádí svým povídáním či tvrzením, že věci přicházejí od Tebe, 
zatímco přicházejí z představivosti mého bláznivého srdce a mysli. Nechci se ocitnout 
v pozici falešného proroka, jak to již některé náboženské skupiny prohlásily. 

Pán Ježíš Kristus: Chápu, a je to prozíravé, když prověřuješ spolu se Mnou všechen 
obsah psaného materiálu. Avšak současně dbej, aby ses nestal terčem negativního 
stavu tím, že budeš nadmíru pochybovat o tom, kdo jsi a co je tvým posláním a 
pověřením ode Mne v tomto ohledu. Budeš-li tak moc pochybovat, umožníš 
negativnímu stavu, aby tě ve tvé produktivní práci v Mých službách zablokoval, někdy 
na celé dny, týdny, ba i měsíce. Neposkytuj silám negativního stavu takové potěšení. 

Peter: Postarám se o to ze všech sil. Shora ses zmínil, že psané formy či knižní formy 
Nového zjevení Pána Ježíše Krista je zapotřebí někde jinde vedle lidských tvorů na 
planetě Nula. O něčem podobném byla zmínka v Doplňku 15. Bylo by možné dostat 
nějaké vysvětlení o tomto sdělení? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře. Jsou souběžné světy a fyzické dimenze, které se 
přibližují rozpoložení lidského života jak v pozitivním, tak i negativním smyslu. 
Pamatuješ si z Mého Nového zjevení na zmínku o procesu aktivace negativního stavu 
pseudotvůrci? Zde bylo uvedeno, že v tomto procesu experimentovali s fabrikací 
rozličných sentientních i nesentientních životních forem, jež byly příliš pozitivní, nebo 
příliš negativní pro jejich vlastní vědecký účel, než jejich úsilí vyvrcholilo fabrikací 
lidských tvorů. Ty sentientní životní formy se svými nesentientními protějšky nemohly 
být zničeny. Byly umístěny v různých částech vesmíru v případě těch, co byly příliš 
pozitivní, a v pseudovesmíru čili zóně vymístění v případě příliš negativních tvorů. 
Osídlily různé a rozčlenily se na různé planety a sluneční soustavy jim odpovídajících 
galaxií či pseudogalaxií. Ježto byly tyto sentientní entity zfabrikovány z rozličných 
zevních prostředků a z genetického materiálu, jaký zdůrazněně vyžadoval zevní 
přísun, je jejich potřeba psaného materiálu zřejmá. 

Nicméně je tu ještě jiný duchovní, jakož i vědecký činitel, který vyžadoval toto 
uspořádání. V jakémkoli vědeckém projektu je několik paralelních skupin umístěno 
v pokusu, jenž má stejná pravidla pro získání vědomostí, avšak za odlišných podmínek. 
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Toto nastavení je potřebné pro srovnání. V jedné skupině, v té pozitivní, která zalidnila 
různé planety pravého vesmíru, je psaný materiál předkládán za tím účelem, aby se 
určilo, v jakém rozsahu jsou jeho členové schopni pochopit a aplikovat to, co je 
v psaném materiálu bez jakéhokoliv překroucení nebo nesprávného pochopení ve 
srovnání s lidskými bytostmi. V jiné skupině, té negativní, jež zalidnila různé planety 
pseudovesmíru, se má určit, jak daleko jeho členové mohou dojít v totálním 
překroucení, zfalšování, zprznění a zmasakrování toho, co je obsaženo v psaném 
materiálu - opět ve srovnání s lidskými bytostmi. Toto uspořádání dává 
pseudotvůrcům a jiným jasnou odpověď na otázku ohledně věci objektivního 
verifikování platnosti jakéhokoliv poznání, získaného takovými neobvyklými zevními 
prostředky. 

Peter: Vřelé díky za toto vysvětlení. A nyní bych se rád obrátil k některým věcem 
obsaženým v dopise, který jsem dostal včera. Především jak reaguješ na to, že jsi v tom 
dopise označován ne jako Pán Ježíš Kristus, ale PJK? 

Pán Ježíš Kristus: Hm, Petře, jde o porušení důležité duchovní souvztažnosti, s jakou 
je plné vyslovení Mého Jména nebo každého z Mých Jmen v takové konfiguraci - Pán 
Ježíš Kristus. PJK nesouvztaží s ničím. Nemá to žádný význam, ani žádný smysl. Takové 
zkratky se nikdy nemají užívat, zvláště pokud jde o Mé jméno, jakožto i o jiné duchovní 
pojmy či názvy. PJK není s to vyvolat tu nejdůležitější cestu pro ustanovení účinné 
komunikace se Mnou. Dokonce i když se užívá v psaném materiálu, odebírá důležitý 
duchovní význam vtisknutý do Mého Jména. Setře důležitost a dotek Mého Jména pro 
toho, kdo to napíše, jakožto i pro toho, kdo to čte. 

Peter: Pochopeno. užívání jakýchkoliv zkratek mi nikdy nedělalo dobře. jak víš, ve své 
profesionální práci jsem potřeboval několik let k tomu, abych si zapamatoval jejich 
význam. Domnívám se, že to byl jeden z důvodů mé nemotornosti v tomto ohledu. 

Pán Ježíš Kristus: Určitě, Petře. Tento příklad jen potvrzuje, že tvá pozice a tvé 
zkušenosti měly vždy nějaký důležitý význam, spojený tak či onak s tvou funkcí 
přenašeče Mého Nového zjevení. 

Peter: Jiná otázka v tom dopise se týká Vánoc a toho, jak se oslavují na planetě Nula. 
Pisatel zmíněného dopisu zpochybňuje platnost toho data, pokud se týká Tvého 
fyzického narození. Dopis též prozrazuje pisatelovo znechucení pohanskou konotací 
toho data a všech rituálů s jeho oslavou. 

Pán Ježíš Kristus: Důvodem, proč o tom datu padla zmínka v jednom z našich dialogů, 
bylo čelit negativní konotaci, jakou na sebe vzala přítomná forma oslav. Je doopravdy 
znechucující vidět, co z toho udělaly síly negativního stavu. Jak vidíš, vrhly se vší silou 
na to, aby všemožně znehodnotily pravý význam Vánoc. V tomto ohledu se jim to 
povedlo. Změnily se na zkomercionalizované, bezvýznamné podnikání s utrácením 
peněz a nakupováním dárků, aby se udržoval chod ekonomiky a aby děti i někteří 
dospělí byli šťastní. Takže Vánoce ztratily svou pravou duchovní důležitost. 
Nezapomeň na skutečnost, že následkem tak hrubého znehodnocení významu Vánoc 
se tato roční doba stala nejvíc zničujícím problémem pro mnohé lidi, kteří nejsou 
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schopni splnit to, co si myslí, že je jejich závazkem - či co všechno. To je důvod, proč 
během svátků máte největší počet sebevražd. 

Mimo to, že slouží k odstranění negativního spoluoznačení Vánoc, naše zmínka vrhá 
světlo i na vhodné načasování. Existuje velmi důležitá duchovní souvztažnost, proč 
právě toto datum bylo zvoleno k oslavě Mého narození a získání Mé Nové Přirozenosti. 
Nezáleží na tom, zda jsem se narodil 25. prosince, nebo 7. ledna nebo nějakého jiného 
dne. Záleží na tom, že jsem se vůbec narodil do lidského života a že jsem nabyl Svou 
Novou Přirozenost. Při promítání tohoto faktoru do lidského života bylo nutné zvolit 
dobu, jež by byla nejblíže ke korespondující blízkosti duchovní situace, jaká existovala 
v době Mého Narození a Mé Nové Přirozenosti. Uvaž tento faktor: doba konce prosince 
a začátku ledna na severní polokouli, kde jsem si zvolil narodit se, je v nejtemnějších, 
nejchladnějších, nejmrtvějších měsících. Denní světlo je nejkratší. Noci jsou nejdelší. 
Příroda je neplodná, téměř mrtvá. S jakým druhem rozpoložení tohle souvztaží, řečeno 
duchovně? S devastací a nedostatkem jakéhokoliv pravého duchovního života. 

Taková byla situace na planetě Nula v době Mého zrození. Ve skutečnosti - mezi 
mnohým jiným - toto uspíšilo Mé narození na vaší planetě. Podobná situace existovala 
v době, kdy jsem ukončil získání Své Nové Přirozenosti. Tehdy negativní stav ukončil 
své úsilí v převzetí moci nad planetou Nula. Proces jeho kondenzace započal. Veškeré 
energie byly posunuty od ustanovení jeho dominance na této planetě a jinde k jeho 
kondenzaci v pokusu a úsilí zničit pozitivní stav z posledního zákopu. 

To je důvod, proč konec prosince a začátek ledna mají důležitý duchovní význam 
vztahující se ke Mně Osobně a proč se mají připomínat specificky navíc mimo 
každodenní oslavování - jak poukazuje a navrhuje autor toho dopisu. Nechť pisatel 
dopisu uváží tento faktor a nenechá nepovšimnutou duchovní souvztažnost těchto 
zvláštních dat. 

Peter: Jiný bod vznesený pisatelem dopisu je o údaji, že ‚Skutečná Absolutní Pravda 
musí být pravdivou v absolutním smyslu‘. Pisatel si myslí, že jde o kruhové uvažování. 

Pán Ježíš Kristus: Pisatel zapomíná na paradoxní usuzování používané v logice a 
v postupech usuzování, když je třeba něco dokázat. Jde o filozofickou konstrukci. 
V našem případě byl tento výrok učiněn, aby se zmařila pseudologika pseudotvůrců, 
kteří prohlašují, že není žádná Absolutní Pravda. Podle nich a podle mínění jejich 
vědeckých přisluhovačů na planetě Nula a jinde existuje pouze relativní pravda. 
Paradox tohoto falešného předpokladu zní takto: Není-li absolutní pravda a je-li jenom 
relativní pravda, pak absolutní pravdou je, že není absolutní pravda. proto je všechno 
relativní. Aby se zmařila tato falešnost, musíte uvést, že Skutečná Absolutní Pravda 
musí být pravdivá v absolutním smyslu, protože jejich tak zvaná absolutní pravda je 
nepravdivá. Jinak byste museli připustit, že existují dvě Absolutní Pravdy. Taková 
existence by se vzájemně vylučovala. 

Peter: Pisatel dopisu si myslí, že jsi stereotypní, když uvážíš, že ‚o médiích je notoricky 
známo, jak překrucují, uvádějí nepřesnosti, ba dokonce i nepravdy‘. 



  DIALOG 20. 

-135- 
 

Pán Ježíš Kristus: Fakta se mají uvádět tak, jak jsou, poněvadž jsou skutečností. Není 
to věcí souzení nebo odsouzení, ale jde o obraz situace, jaká existuje na vaší planetě. 
Vaše média hrají významnou roli v prosazování falešností negativního stavu. Ano, je to 
jejich rolí a posláním, aby tak činila, ale tento fakt se musí uvádět, abyste neupadli do 
jejich pasti. Někteří z vás mají tendenci přijímat bez ověření vše, co vám nabízejí. 
v takovém případě byste do svého života přijímali zkresleniny a/nebo nepravdy. 
Následkem toho byste se stali terčem pro negativní stav. Údaje tohoto druhu slouží 
jako preventivní opatření. 

Peter: Další věc, která v tomto dopise byla vyzdvihnuta, je záležitost sexuality. Autor 
se obává, že jsi vymezil zkušenost pravého sexuálního styku na proces, v němž penis 
vniká do vagíny, čímž jsi vyloučil duchovní aspekt jiných modalit v sexuálním 
angažování. 

Pán Ježíš Kristus: Pisatel tohoto dopisu nevzal v úvahu duchovní souvztažnost této a 
také mnoha jiných věcí. Jak bylo uvedeno dříve, a toto je připomenutí, penis ve vagíně - 
ve! - koresponduje se stavem niternosti, čili toho, co je uvnitř. A protože v obecném 
smyslu, sexualita je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro získání takového poznání, 
vniknutí penisu do vagíny odráží tento důležitý faktor. Toto však neznamená, že 
všechny jiné modality sexuálního vyžití mezi dvěma vzájemně souhlasícími dospělými 
jedinci nejsou hodnotné nebo duchovně povznášející - pokud se k nim přistupuje 
s pozitivním a dobrým úmyslem. Jenže všechny jiné způsoby takového prožívání mají 
jiný význam. 

Uvedené sdělení o sexuálním styku z duchovního hlediska znamenalo jenom to, že na 
příklad orální sex nebo jiný typ sexuálního prožitku nemůže být považován za pravý 
pohlavní styk, jenž by byl s to vyvolat stejnou významnost nebo se stát stejným 
zdrojem zkušenosti či vědění jako sexuální styk s penisem uvnitř vagíny. klíčovým 
slovem je zde ‚uvnitř‘. Nejste uvnitř nebo v niternosti žádným jiným sexuálním 
prožíváním. Tyto ostatní modality mají naprosto jiné spoluoznačení a vyvolávají zcela 
jiné duchovní souvztažnosti. 

Impotentní muži, ženy neschopné dosáhnout orgasmu, muži neschopni ejakulace, 
umělé implantáty a podobné faktory reflektují vážné duchovní, mentální a fyzické 
problémy. pro nějaký důležitý duchovní či jiný důvod byla v podobných případech 
učiněna volba nedovolit si potěšení mít takovou zkušenost jako prostředek k 
ilustrování a demonstrování - pro poučení všem - co se stane, když se někdo uvede do 
pozice nemít takovou zkušenost. To je ilustrace dalšího aspektu povahy negativního 
stavu a lidského života. 

Nicméně, v případě agentů pozitivního stavu, mohou se aplikovat některé výjimky 
k tomuto pravidlu. V jejich případě jde o to, co oni promítají do svých sexuálních 
praktik - ať jsou, nebo by mohly být jakékoliv. Také do jaké míry Mně dovolují účastnit 
se jejich sexuálního prožívání, ať jde o jakékoliv způsoby, a ovšem, jaký to má účel. 
V tom tkví nejvíce závažná rozličnost. Takže nebylo by dobrým nápadem aplikovat 
tento typ generalizace v tomto ohledu na agenty pozitivního stavu. Vaše osobní a 
individualizované sexuální praktiky mají probíhat mezi Mnou a vámi dvěma, kteří se 
v nich angažujete. Vždy se Mne ptejte, prostředky vám přístupnými, zvláště 
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prostřednictvím individuální intuice, co by bylo pro vás v tomto ohledu nejlepší. Pak 
v ničem nemůžete chybovat. 

Peter: Mnohokrát děkuji za Tvé osvětlení všech těchto záležitostí. Je ještě něco, co 
bychom dnes probrali? 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo. Ne, Petře, pro dnešek bychom to měli zabalit. Přeji ti 
velmi pěkné odpoledne. 



 

-137- 
 

Dialog 21 

Dvacátý první dialog 

 

17. ledna 1999 

 

Peter: Sám dnes nemám specifické otázky. Rosemarie má obecnou otázku, která se 
týká domácích mazlíčků a zvířat, a dr. Ardyth Noremová má otázku ohledně posunu 
energie obecně a jejího dopadu na lidské tělo/mysl a na agenty pozitivního stavu. 
Věřím, že otázka Dr. Noremové byla do určité míry zodpovězena v Šestnáctém dialogu. 
Ale než budeš odpovídat na tyto otázky, rád bys okomentoval něco jiného, nebo chtěl 
bys víc osvětlit leccos z toho, co jsme doposud probrali? 

Pán Ježíš Kristus: Nuž, Petře, nemyslíš si, že bychom se měli nejdřív dotknout něčeho 
jiného, a to věci, na nichž tolik záleží autoru dopisu, o jehož obsahu jsme včera 
diskutovali? 

Peter: V tom případě mi dovol, abych to upřesnil. Autor toho dopisu se zmiňuje o 
autorově rukopisu Cosmic Sea a Holy See. Z dopisu je zřejmé, že je předpokládáno, že 
jsem onen rukopis četl nebo že jsem s ním seznámen. Po pravdě řečeno, nemám ani 
nejmenší tušení, o čem autor toho dopisu mluví. Slyším o tom poprvé. Jediný rukopis, 
jaký jsem četl, byl ten první, který byl autorem napsán před několika lety a v němž se 
mluvilo o texaském kazateli a jak ten se obrátil do pozitivního stavu pod vlivem Tvého 
Nového zjevení. 

Ale abych se vrátil k jiné věci, vyzdvihnuté v tom dopise. První otázka se týká možného 
sexuálního styku s negativní entitou, která napadá jedincovu sexualitu ve snu nebo ve 
vidění či v podobných stavech. Mohlo by se to stát radostnou zkušeností, jež by mohla 
vést negativní entitu ke konverzi do pozitivního stavu? 

Záležitost se vztahuje na pojmy z démonologie - ‚incubus a succubus‘. Incubus má být 
zlý duch, který údajně sestupuje na spící ženy a má s nimi sexuální styk. Na druhé 
straně succubus prý je démon v ženské podobě, o níž se říká, že má sexuální styk se 
spícími muži. 

Druhá věc se týká termínu ‚obyčejní lidé‘. Autor toho dopisu neví, v jaké souvislosti se 
jej používá. Autor se domnívá, že slovo ‚obyčejní‘ nese v sobě náznak předsudku. 

Třetí záležitost či otázka má co činit s Mariánským dogmatem. Autor se ptá, co je to 
Mariánské dogma. A posléze, když někoho označujeme jako ‚spiritista‘, jak je 
pojmenováváš Ty? Doufám, že jsem pokryl všechno, co v tom dopise bylo uvedeno. 
Takže řečnická tribuna je Tvoje, mohu-li tak říci. 

Pán Ježíš Kristus: Můžeš, Petře, zajisté můžeš. Nuže, započněme se záležitostí sexu a 
pak pokročíme k jiným předmětům zájmu. Poté se obrátíme k otázkám Rosemarie a 
Ardyth.
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Jak víš, Petře, sexuální tématika je jednou z nejcitlivějších věcí, nejméně pochopenou, 
nesprávně pojímanou, dezinterpretovanou, zavádějícím způsobem vykládanou 
nanejvýš nevhodně praktikovanou v lidské historii a v dějinách zóny vymístění. 
Abychom použili metaforického obratu: je to nabité dělo, sud plný střelného prachu, 
připravený explodovat každou minutu. Ať se snažíš jakkoliv vysvětlit nebo 
interpretovat záležitost sexu, všem nikdy nevyhovíš. Vždycky to vzbudí takřka zlou 
krev v mnohých, zuřivost a mnohé jiné negativní emoce - pokud tvůj výklad a 
nabídnuté vysvětlení sexuality odporuje jejich vlastnímu chápání, přijatému pod 
vlivem všelijakých systémů víry, na nichž lpí a kterým hoví. 

Je téměř marné diskutovat o této věci, ježto stejná věc, která jednoho může potěšit, 
někoho jiného může znechutit. A toto znechucení může přivést až k bodu, kdy dotyčná 
osoba úplně odmítne Mé Nové zjevení - jak tomu bylo v několika případech 
v minulosti. 

Ale k věci. Existují skutečně zlý duchové či démoni jménem incubus a succubus jako 
samostatné entity, specializující se v sexuálním svádění spících mužů a žen? Jsou 
takové věci možné? A jestliže náhodou pociťujete, že takový sexuální útok probíhá ve 
vašich snech, je nutno, abyste podlehli té zkušenosti, a tak ji učinili příjemnou, a tím té 
entitě pomohli konvertovat do pozitivního stavu? 

Takové specifické entity jako incubus a succubus samy o sobě neexistují. 

Nezapomeňte však na jednu důležitou věc. Sexualita je ten nejoblíbenější a nejvíce 
užívaný nástroj v rukou sil negativního stavu k ovlivnění, svádění zkorumpování, 
svedení z cesty, matení, prznění, zablokování a ničení lidských tvorů a každého v jejich 
doméně, jakožto i jejich pravého vnímání a praktikování sexuality i správného chápání 
duchovnosti a všeho, co se vztahuje na život obecně i specificky. 

Proto existuje pohotovostní skupina zlých duchů a/nebo démonů, specializujících se 
na sexuální záležitosti, a ta se stará o to, aby donutila lidi a jiné přijmout život a 
přirozenost negativního stavu. Ta skupina se může jmenovat incubus a succubus - 
přejete-li si. 

Otázkou je ovšem, co byste měli dělat, jestliže by člen té skupiny přišel k vám ve snu a 
pokusil se vás sexuálně napadnout - jak se to stalo autoru zmíněného dopisu? Postup 
popsaný autorem je dobrý. Okamžitě zvoláte ke Mně, budete vyzařovat Mou i svou 
lásku, soucit, milosrdenství a odpuštění a současně se zeptáte té entity, za jakým 
účelem a z jakého důvodu se k vám přiblížila. Je ten účel negativní, jak bylo popsáno 
shora? Je to past, do které vás chce dostat negativní stav pod pláštíkem velké rozkoše 
ze sexuálního styku? Anebo je to použito k tomu, aby entita dostala příležitost 
konvertovat do pozitivního stavu? Nezapomeňte, že někteří členové té pohotovostní 
skupiny si přejí obrátit se do pozitivního stavu dle obecné výzvy ke konverzi učiněné 
v peklech Mými hlídkami. Musíte chápat, že tito členové fungují pouze prostřednictvím 
sexuality - to je jejich jediným nástrojem - a proto neznají jiný způsob, jak docílit toho 
účelu - navnadit vás na sexuální styk ve vašich živých snech, když spíte. Takže je vaší 
povinností a zodpovědností určit, o jaký činitel jde v takové události. 
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Nicméně, přichází-li k vám za tím účelem, aby byla zničena a ohrožena vaše služba pro 
Mne a pro Můj pozitivní stav obecně, pak je vaší povinností v tomto ohledu zbavit se té 
entity v Mém jménu. Avšak dříve, než to učiníte, měli byste přečíst té entitě práva a 
výsady, jaké má ode Mne, a nabídnout jí možnost konvertovat do pozitivního stavu. 
Svolí-li entita obrátit se, pak je poslána do vhodné oblasti, kde je o ní postaráno. Když 
ne, pak ji pošlete tam, odkud přišla. 

Pamatujte si, že žádná entita, ať se zdá sebesilnější, nemá nad vámi moc, ani vám 
nemůže nic násilně vštěpovat, pokud jí to sami nedovolíte svým špatným postojem, 
nevhodným chováním, zápornými touhami či jinými faktory, vyvěrajícími z vašich 
sobeckých potřeb. Jenom takové věci negativní povahy jsou s to otevřít dveře vlivům 
negativního stavu, a tím vám způsobit problémy všeho druhu nebo vás sexuálně 
napadnout. Radí se vám tedy, abyste zpytovali stav své mysli, svých tužeb, chování, 
postoje a čeho všeho - a tak určili důvody pro prožívání takových zkušeností 
potenciálně nebo i skutečně. 

Když mluvíme o sexualitě, dotkněme se otázky, jakou autor dopisu nepoložil. Pisatel se 
zeptal na ty lidi, co nemají možnost mít sexuální styk běžným způsobem - s pyjem 
v pochvě - ať z jakýchkoliv důvodů, a/nebo v důsledku jakéhokoliv problému. 

Ale co říci o lidech, kteří si zvolili nemít nikdy sexuální zkušenosti? Vezměte na příklad 
kněze, mnichy a jeptišky v katolické církvi a v jiných náboženstvích, zakazujících sex 
podle dogmat svých příslušných vyznání. Nebo ty lidi, kteří speciálně a uvědoměle 
učinili posvátný slib nebo se zapřísáhli vyhnout se sexuálním zkušenostem po zbytek 
svého lidského života. Tito lidé si na základě své svobodné vůle a volby dobrovolně a 
vědomě zvolili nastoupit dráhu omezujícího typu života. Mají své vlastní soukromé 
důvody pro takovou volbu. Někdy je taková volba učiněna z pozitivních a dobrých 
důvodů - podle jejich názoru - pomoci světu a lidstvu tím, že stráví celý svůj život 
v meditacích a v modlitbách. Z pohledu dříve popsané jejich užitečnosti jsou takové 
modlitby bezcenné, marné a nevedou nikam. 

Jaká ztráta pozitivní a produktivní energie, jaká by mohla být použita pro daleko lepší 
účely! Jiní vstoupí do takových stavů, jelikož věří, že sex je hříšný, špinavý, nízký, 
bezbožný a hnusný akt, trpěný pouze pro plození a jenom v rámci manželského 
svazku. A jelikož - podle jejich názoru - život bez sexu daleko pohotověji vede 
k připuštění do nebeské blaženosti po fyzické smrti, myslí si, že vstupem do životního 
stylu bez sexu budou na seznamu vyvolených a dostanou vstupenku na daleko 
vznešenější místo v nebeské hierarchii než kdokoliv jiný. Toto je ovšem duchovní 
arogancí. 

Takže podle vás, co se stane s podobnými lidmi po příchodu do duchovního světa? Jak 
víte, očekávají kvůli své oběti v tomto ohledu, že budou odměněni nějakým velmi 
neobvyklým a vysokým postavením v nebi. K svému největšímu překvapení se ocitnou 
ve velmi podivném postavení. Zvolením žít bez sexu za života na planetě Nula vyhnali 
ze svého ducha a duše jakýkoliv náznak tolerance vůči všemu, co se dokonce i vzdáleně 
vztahovalo na sexualitu. Takže jakmile začnou zakoušet nebeskou atmosféru, zjistí, že 
je pro ně absolutně nesnesitelná a dusící už z toho prostého důvodu, že nebeské 
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ovzduší je nabito čistě pozitivní sexuální energií. Přivlastněním takového postoje a 
životního stylu si způsobí to, že se jim takové ovzduší stane jedovatým. 

Takže co s takovými lidmi? Jak víš, Petře, Swedenborg byl první, kdo si toho povšiml u 
takových lidí. V jeho době těm knězům, mnichům a jeptiškám a podobným lidským 
jedincům, co vstoupili do toho stavu - a kteří v čistotě svého srdce věřili v pravdivost 
doktrín svých příslušných náboženství nebo církví a kteří neměli nic jiného za lubem 
ani nízkou motivaci v tomto ohledu - byla vytvořena zvláštní oblast, oddělená jak od 
pozitivního, tak i negativního stavu, s uvedením speciální atmosféry, takže mohou 
dýchat bez jakýchkoliv potíží. 

Jiní, se skrytými nekalými úmysly, s negativní nízkou motivací a nečestnými záměry, 
jakmile zjistili, že nebe je naplněno čistě sexuální energií, začali zuřit a tak se rozčílili, 
že prokleli Boha a odebrali se do jednoho z pekel, kde přebývali tvorové podobně 
smýšlející. 

Ovšem, jak víš, Petře, došlo k mnoha změnám v duchovním světě od doby 
Swedenborga. Zmíněná oblast byla zrušena. Namísto ní bylo ustanoveno zvláštní 
oddělení v Nové škole, specializující se na záležitosti těchto typů lidských tvorů, kteří 
vstoupili do života bez sexu s pozitivním a dobrým úmyslem, bez jakýchkoliv nízkých 
důvodů. 

Nemůžeš si vůbec představit, Petře, druh úsilí, nepřekonatelných překážek, 
komplexních a zdlouhavých procedur, duchovní genetické restrukturalizace a 
podobných prostředků, jakých bylo zapotřebí použít v tomto případě, aby se uvedl do 
původního stavu jejich zapeklitý stav. 

Jiní, kteří odmítnou vstoupit do Nové školy, si zvolí jít do jednoho z pekel, kde se 
postupně a pomalu uvedou do určité zdánlivosti sexuálního života, i když negativního. 
Určitým způsobem je lépe se jakkoliv angažovat sexuálně, pokud to nikomu neubližuje, 
než žít životem bez sexu z vlastní volby a vlastního přání. 

Na ukončení tohoto tématu dovolte, abych vám připomenul, že nic není více 
individualizovaného a zosobněného než sexualita a to, jak je praktikována ve vašem 
soukromém a intimním životě. Ve vašem případě jako Mých agentů je tomu tak ještě 
více. Proto v konečném vyznění je to mezi Mnou a vámi. Pročež se vám radí, abyste 
přišli ke Mně osobně a prosili o návod, jak má být sexuální život praktikován, prožíván 
a projevován ve vašem vlastním soukromém životě. Není možno vytvořit v tomto 
ohledu generální pravidla, která by bylo možno aplikovat šmahem pro všechny 
případy. 

Z toho důvodu bych dával přednost tomu, aby o sexualitě nebyly kladeny otázky 
v obecném smyslu, ale aby byly namířeny ke Mně přímo během vašeho vlastního 
soukromého a intimního komunikování se Mnou nebo skrze vaši vlastní intuici, či 
jakýmikoliv jinými vám přístupnými prostředky v případě, že nepociťujete přítomnost 
takové komunikace. 

Peter: Mnohokrát děkuji za toto vysvětlení. Doufám, že autor dopisu, jakožto i každý, 
kdo toto čte, učiní totéž. 
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Pán Ježíš Kristus: Také v to doufám. Avšak nepočítej s tím. Je to jako otevřít 
plechovku s červy či, jak říkáte, Pandořinu skříňku. A nyní se pusťme do dalších 
závažných otázek z toho dopisu. 

Pojem ‚obyčejní lidé‘ není použit v tom smyslu, jak to vnímá autor dopisu. Použít slovo 
‚předsudek¨ ve vztahu ke Mně znamená nesprávné vyložení si povahy Mé Absolutní 
Přirozenosti, jež neobsahuje žádný negativní lidský druh emocí nebo postoje. Autor na 
Mne promítá typicky lidské chápání toho pojmu. 

Obyčejní lidé jsou ti na planetě Nula a jinde v zóně vymístění, co se velmi málo zajímají 
o hlubší duchovní a životní záležitosti či podobné věci a kteří jdou za svým 
každodenním živobytím a konáním, aniž by brali v úvahu nějaké příčinné faktory pro 
vše, co se děje v jejich každodenním životě. Jednoduše jim to nepřijde na mysl. O 
takové otázky či záležitosti se nestarají. Prostě jdou mimo jejich vědomí. A pokud 
něčemu takovému naslouchají ve své církvi nebo v jiném místě, pak co v tomto ohledu 
vstoupí do jednoho ucha, vyjde ven z druhého, aniž by v nich vyvolalo zájem či touhu o 
tom dále popřemýšlet. 

Podíváte-li se kolem, zjistíte, že většina lidských tvorů spadá do této obyčejnosti. Proto 
pojem ‚obyčejní lidé‘. Jsou odlišováni od těch, kteří se nachází vně této obyčejnosti. 
Jako například Moji agenti a někteří jiní zajímající se o takové věci. 

Termín ‚Mariánské dogma‘ razila katolická církev. Jde o pseudoduchovní pojetí, 
vyžadující postavit Marii na stejnou úroveň, ne-li vyšší, jakou mám Já, její údajný Syn. 
To znamená, že Marie má být považována také za vykupitele, spasitele a prostředníka 
pro lidstvo spolu se Mnou, za prostředníka vůči Mému Bohu-Otci. Je to ohavnost 
katolické církve. 

Termín ‚spiritista‘ je užíván lidskými tvory. V pojímání pozitivního stavu tento termín 
nemá žádnou hodnotu, neboť se předpokládá, že se něco vidí nebo cítí pomocí intuice 
či vhledu do vlastního univerzálního vědomí, vyvolaného přítomností někoho či 
něčeho jiného a ve většině případů pod vlivem negativního stavu. Proto má tento 
pojem negativní význam. Z toho důvodu se nemůže používat v pozitivním stavu. Místo 
toho jsou tito jedinci nazýváni lidskými tvory, citlivými na to, co přichází z emocí, 
tužeb, přání, očekávání a projekcí jiných či od jejich majetku a předmětů, a kteří se 
snaží těžit z minulých, přítomných a budoucích událostí vztahujících se k příslušné 
osobě, která se radí s touto citlivou lidskou bytostí. Potřeba znát tyto události vyvěrá 
z negativního stavu. 

Peter: Díky za tuto vyčerpávající odpověď na to, co bylo předneseno v tom dopise. To 
byl dopis! 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře. Nicméně nezapomínejte, a Já to opakuji, že jednou 
z důležitých funkcí těchto Dialogů je vyvolat v jejich čtenářích potřebu klást otázky, jež 
by mohly mít multiverzální význam. Důvod pro tuto potřebu se může nalézt ve faktoru 
správného načasování, dříve připomenutého, a ve faktu, že jakákoliv znalost o všem, co 
pochází z Mého Absolutního Zdroje - tedy ode Mne - vám může být podána pouze 
v určitém dobře určeném dávkování. 
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Také nezapomeňte na faktor postavení patřičných jednotlivců. Z jejich pozice jsou 
kladeny otázky, které mohou být předkládány pouze a jenom z jejich postavení a 
z pozice té oblasti multivesmíru - jejich duchovní domácí základny - z níž se vtělili na 
planetu Nula.Tento faktor je velmi důležitý a musí být vzat v úvahu - pokud se divíte, 
proč přichází tak mnoho otázek. 

Peter: Ano, vidím jasně, co myslíš. Můžeme teď pokračovat v odpovědích na otázky 
Rosemarie a Ardyth? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, můžeme. Dotkněme se krátce záležitostí miláčků a 
domácích zvířat a pocitů lásky a soucitu jimi vyvolaných u lidí. Věc soucitu a lásky 
může být aplikována na miláčky podobným způsobem, jak to bylo s opuštěnými dětmi. 

To je jednou z pozitivních věcí v případě domácích miláčků. Jenže jde o něco víc. Jak 
víte, většina z nich, zvláště psi a kočky, mají negativní duchovní souvztažnost. 
Představují tento fakt: aby negativní stav mohl existovat a vzkvétat, někdo ho musí 
milovat a starat se o něj. Jinak by negativní stav nikdy nemohl ve své protivnosti 
dozrát. Takže lidští tvorové, kteří milují a pečují o své mazlíčky, reprezentují tento 
faktor. Jak vidíte z této skutečnosti, jde o smíšeninu pozitivní a negativní konotace, tak 
typickou pro lidskou přirozenost. 

Problém vlastnění mazlíčků není v samotném jejich vlastnění, ale v nerozumném a 
poškozujícím lpění na nich, a to dokonce do takové míry, že se stávají jedinými dědici 
svých majitelů. V tomto smyslu se mazlíčci stávají modlami a vládci nad jejich životní 
silou, do nichž vložili význam svého života. V takovém případě se celý život točí kolem 
vašich mazlíčků, jako by v životě nebylo nic důležitějšího. Jakmile dojdete až k tomuto 
bodu, octnete se ve spárech negativního stavu. 

Vzhledem k tomuto nebezpečí je třeba, abyste velmi pečlivě zhodnotili, za jakým 
účelem a z jakých důvodů držíte mazlíčky ve svém domě. Jako vždycky je radno, abyste 
se zeptali Mne, zda je to dobrý nápad mít takové miláčky v tom kterém případě. 
Dokonce v otázkách podobného rázu jde o personalizaci a individualizaci bez 
jakýchkoliv generalizací. 

A nakonec odpověď na otázku Ardyth: Jak víte, povaha probíhajícího posunu 
představuje - mezi mnohými jinými významnými věcmi - význačnou distribuci energie, 
jež vchází do konečné kondenzace negativního stavu zvláště na planetě Nula. 

U agentů Mého pozitivního stavu, nacházejících se na planetě Nula, to může vyvolávat 
pocit, že jejich osobní pozitivní energie ubylo; souhlasili, aby ji sdíleli a uvolnili pro 
negativní stav, avšak stane se to v zájmu pozitivního stavu, neboť čím více se 
kondenzuje negativní stav, tím rychleji se blíží ke svému konci a odstranění. 

Někteří citliví jedinci mezi Mými agenty, zvláště ti, co si zvolili odrážet rozličné 
události pomocí svých těl a/nebo funkcemi své mysli, pociťují, že jejich fyzické a 
mentální funkce slábnou. 

Výsledkem této kondice je jejich dočasný stav fyzické a mentální únavy - ba i zoufalství 
v některých případech. 
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Aby se zabránilo tomuto jevu v delším trvání, radí se jim, aby se soustředili na Mou 
přítomnost v sobě a obnovili ztracenou energii čerpáním z Mé Absolutní Energie, která 
ze Mne vyzařuje nepřetržitě. Vše, co potřebují, je - jen o to požádat. Je neustále 
dostupná. 

Jedná se znovu o stejnou věc, o níž bylo jednáno v Šestnáctém dialogu. Zabýváte-li se 
příliš hodně a příliš dlouho negativním stavem, pak se jeho vliv na vás zvyšuje a vy 
jeho přítomnost pociťujete v daleko větší míře, než by tomu bylo jinak. 

Abyste se mohli vyhnout této možnosti, raději se soustřeďte na Mne a na pozitivní 
aspekt svého poslání, které máte ode Mne. 

Peter: Velice Ti děkuji za tato vysvětlení a objasnění. Je ještě něco jiného pro dnešek? 

Pán Ježíš Kristus: Jako vždy, rádo se stalo, Petře. A toto by mělo být vše pro tento den. 
Přeji příjemné odpoledne. 
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Dialog 22 

Dvacátý druhý dialog 

 

18. ledna 1999 

 

Peter: Než začnu klást vlastní otázky - ne že bych nějaké dnes měl - rád bych se Tě 
zeptal, zda bys chtěl tohoto rána něco komentovat, vysvětlit či cokoliv dodat? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, rád bych tak učinil. Existuje několik věcí, jež vyžadují 
další vyjasnění a vysvětlení. 

Týká se to opět načasování. Určité věci musí být dále osvětleny, protože bylo nastoleno 
vhodné klima a rozpoložení, aby se tak stalo. taktéž proto, že věci se musí prezentovat 
a zpracovávat v progresivních krocích, aby odrážely vývoj a uskutečňování právě 
nastávajícího posunu. Jak se posun projevuje dál a dál, tak je to i s potřebami vyjasnit, 
vysvětlit, zpracovat a prodiskutovat jeho rozličné aspekty.  

Ve smyslu duchovních souvztažností se tyto potřeby projevují v otázkách a odpovědích 
a v jejich postupném zaznamenávání, což odráží tento posun. 

Takže, řečeno zjednodušeně, jak tento posun postupuje z jedné úrovně na druhou a 
z jednoho kroku na druhý, tak se to děje i s těmito Dialogy a s tím, co obsahují. 

Posun probíhající nyní má poněkud jiné spoluoznačení, než jaké měly předešlé posuny. 
Zatímco během předešlých posunů vždy existoval pocit jejich začátku a konce, 
nastávání období jejich vlády, implementace a dopadu, má přítomný posun progresivní 
a pokračující povahu bez předpokladu, že brzy skončí. Máme zde synchronní průběh a 
souběžné projevování povahy tohoto posunu a všeho, co s sebou nese. 

Tato situace poněkud obchází zákon příčiny a účinku v tom smyslu, že nejdříve je 
příčina a pak následný účinek. V našem případě, u tohoto posunu, se příčina a účinek 
neprojevují postupně za sebou, ale vyskytují se paralelně, synchronně a simultánně. 
Takže jak se posun pohybuje vpřed a dále, takový je i jeho dopad, vliv a vláda bez 
čekací lhůty pro jeho nástup v každém bodě jeho nastávání. Zajisté nastoupí, ale bez 
údobí čekání. 

Avšak ve chvíli, kdy potřebujeme obrátit vaši pozornost na nějaká jiná objasnění 
ohledně diskutovaných záležitostí, je nutno podlehnout požadavkům postupnosti 
lidské povahy vzhledem k její neschopnosti vnímat či pojímat věci synchronně, 
souběžně a současně. Odtud vyvěrá potřeba vysvětlování krok za krokem. 

První stručné vysvětlení potřebuje termín ‚obyčejní lidé‘. Způsob, jakým byla ta 
definice nabídnuta v předešlém Dialogu, mohl u některých čtenářů učinit nesprávný 
dojem, že obyčejní lidé by mohli být méně hodnotnými, méně potřebnými či méně 
důležitými v schématu projevování se přirozenosti negativního stavu. Důvodem toho, 
proč někdo souhlasí inkarnovat se do života tak zvané obyčejnosti, je ilustrace povahy 
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a charakteru života bez jakéhokoliv zvláštního zájmu o hlubší duchovní záležitosti a 
podobné důležité faktory v životě obecně. Jinými slovy otázkou je, jaký by byl život bez 
jakéhokoliv zájmu, nebo s okrajovým a velmi povrchním zájmem o věci, na nichž 
vskutku záleží a které jsou nejdůležitějším faktorem jakéhokoliv života? Je takový život 
možný? A pokud je možný, byl by někdo schopen jej přežít po delší dobu bez jakékoliv 
stimulace a zájmu ohledně takových záležitostí? 

To, co je zde ilustrováno, je dalším důležitým aspektem povahy negativního stavu, 
jakož i některých aspektů povahy lidského života. Jde o ilustraci a demonstraci života 
nudy, prázdnoty, bezvýznamnosti, bezúčelnosti a podobných záporných činitelů, 
nepředstavitelných v pozitivním stavu. Je to jasný úkaz toho, co se děje nebo jaký je 
následek, jestliže život nemá žádný náležitý duchovní základ, hlubší význam, ale jeho 
kořeny na místo toho spočívají v povrchnosti a zabývání se zevními událostmi bez 
jakéhokoliv nebo velmi malého uvědomění si vnitřních nebo niterných faktorů života a 
jejich duchovního původu a souvztažností. 

Takže při posouzení hodnoty obyčejných lidí je nutno si uvědomit, že svým souhlasem 
vystavit k nahlédnutí a demonstrovat tento druh života poskytují velmi důležité a 
hodnotné služby celému stvoření, a tím přispívají životně důležitou informací do 
zásobárny multiverzálního poznání. Takže by bylo velmi nevhodné podceňovat jejich 
role nebo dívat se na ně spatra. 

Druhé objasnění se vztahuje k záležitosti gramatické struktury čili k formálnímu 
vyjádření idejí zaznamenaných v Mém Novém zjevení a v těchto Dialozích. 

Hlavním důvodem, ač ne jediným, pro zvolení někoho, jako jsi ty, Petře, být jejich 
přenašečem, bylo vytvoření paralely způsobu prezentace záležitostí obyvatelům 
pozitivního stavu. Jak víš, v pozitivním stavu či v pravém duchovním světě je jim vše 
předkládáno jako ideje. Aby se čtenáři Mého Nového zjevení trénovali v soustřeďování 
se na ideje, a ne na zevní formy jejich vyjádření či na to, jak jsou napsány, bylo a je 
někdy zapotřebí porušit mluvnická pravidla při vyjádření takových idejí. Hledáte ideje, 
a tím, že tak činíte, se přiřazujete k pozitivnímu stavu. Toto přiřazení vytváří linku 
přímé komunikace s duchovním světem, což vás uschopňuje být v přímém kontaktu 
jek se Mnou, tak i se členy vaší duchovní rodiny a jinými obyvateli pozitivního stavu. 
Tento způsob spojení vám umožňuje, abyste byli mosty a tlumočníky v obou směrech. 

Na druhé straně, jestliže zabřednete do formálních, zevnějších vyjadřování těch idejí, 
pak vám unikne jejich pravý význam, a tím dojde k tomu, že linka komunikace se 
nevytvoří. Nezískal se pravý duchovní význam. 

Tato situace má další stinnou stránku. Když se někdo příliš zabírá zevním formálním 
vyjádřením idejí a věcí, pak po vstupu do duchovního světa bude mít ohromné potíže 
pochopit, co se mu/jí předkládá nebo co se od něj/od ní požaduje. V tom případě 
podobný jedinec potřebuje podstoupit poněkud zdlouhavé cvičení a dekontaminaci, 
aby se zbavil zmíněného návyku a lpění na takové modalitě externalizace. 

Takže cvičením sebe sama ve vnímání Mého Nového zjevení a těchto Dialogů, které se 
stávají jeho integrální součástí, jako duchovních idejí raději než jako gramatických 
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staveb se cvičíte způsobem a stylem života v pozitivním stavu a v Mém stvoření 
obecně. Takto se můžete vyhnout ztrátě času, úsilí a energie při procesu 
dekontaminace a opětovném cvičení se v tomto způsobu a stylu. 

Nepodceňujte tento proces a nepohoršujte se, setkáte-li se v těchto záznamech 
s nějakými mluvnickými problémy. 

Rozmluva o závislosti, návycích a toxikománii nás přivádí k třetí záležitosti, jež 
potřebuje osvětlení - k záležitosti závislostí. 

Záležitost závislostí se nevztahuje pouze na domácí mazlíčky, cetky a podobné drobné 
libůstky. Jeden může být závislý na mnohých věcech včetně mluvnice a různých 
denních rituálů. Avšak lze se stát závislým také na vztahu. Silné závislosti se mohou 
stát nebezpečnými zvyky, a/nebo dokonce i drogou. Najednou se v určité chvíli můžete 
ocitnout v situaci, kdy život bez nich bude nesnesitelný, ba dokonce nemožný. Když to 
dojde do tohoto bodu, pak se situace s takovými vazbami stane duchovně velmi 
nebezpečnou. 

Vezměte například silné upoutání se na psa nebo kočku či jakékoliv jiné zvíře. Pokud 
se taková vazba vystupňuje do té míry, že zjistíte, jak říkáte: „Nemohu žít bez svého 
psa či kočky.“, pak se vaše závislost stala niternou, vpojila se do struktury vaší 
osobnosti a stala se integrální částí vašeho sebeztotožnění. 

A zde přichází to duchovní nebezpečí ze stanoviska vašeho života po odchodu 
z planety Nula. Všechny takové vazby berete s sebou. Když přijdete do duchovního 
světa, hned prvním vaším impulsem bude pustit se do hledání předmětů vašich 
závislostí. Vždyť jste konec konců zvnitřnili faktor, že bez nich nemůžete žít. Takže 
máte okamžitou tendenci ustanovit jim souvztažné faktory, abyste pokračovali ve 
svém životě závislostí. Jak víte, každá závislost na něčem má korespondující 
reprezentaci v duchovním světě. Vyhledáváte stav a rozpoložení, kde se takové 
souvztažné reprezentace vašich závislostí projevují. Představte si, prosím, svou 
závislost na psu nebo kočce. Protože se jejich korespondující reprezentace mohou 
nalézt pouze v peklech, nejsilněji by vás to táhlo dát se ve směru příslušného pekla, 
kde jsou projevovány nebo sídlí. 

Naneštěstí toto je pravdou i tehdy, pokud je někdo pozitivní přirozenosti či je agentem 
pozitivního stavu. Tato situace ilustruje možnost léčky nastavené silami negativního 
stavu skrze takové vazby, aby vás tak dostaly do jednoho z jejich pekel a mohly vás tak 
trýznit nebo svést ke své věci, zatímco hledáte předměty svých závislostí v jednom 
z těch jejich pekel. 

Vezměte však jiný příklad, daleko nebezpečnější, jehož následek by mohl trvat velmi 
dlouhou dobu a způsobovat mnoho nepotřebného utrpení a bolesti. 

Vezměte na příklad někoho, kdo je agentem pozitivního stavu a sexuálně nebo 
manželsky je spojen s agentem negativního stavu během života na planetě Nula. 
V průběhu takového manželského, sexuálního nebo hluboce přátelského vztahu se 
ustanoví velice silná svázanost, vazba a vzájemná závislost až do té míry, že se stane 
symbiotickou a návykovou. V podstatě se stanou téměř jako jednou bytostí. V tomto 
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případě dojde k uspořádání, kdy oba partneři v onom vztahu svůj svazek zvnitřní, se 
svým symbiotickým vztahem se ztotožní, a to tak dalece, až prohlásí, že nemohou žít 
jeden bez druhého. 

Dejme tomu, že agent negativního stavu zemře jako první a po něm pak zemře agent 
pozitivního stavu. Co myslíš, že se stane? 

Po příchodu do duchovního světa je první věc, po níž agent pozitivního stavu zatouží, 
nalezení subjektu svého lpění a symbiotického vztahu. Konec konců jde o to, že on/ona 
nemůže žít bez svého partnera. Alespoň si to myslí. Ale jelikož partner se nachází 
v jednom z pekel, byv agentem negativního stavu, stane se, že agent stavu pozitivního 
bude velmi silně vlečen směrem ke svému partnerovi. Takže zase síly negativního 
stavu nastaví prostřednictvím svého agenta léčku za tím účelem, aby korumpovaly 
nebo uvrhly agenta pozitivního stavu do jednoho ze svých pekel, kde mohou provádět 
všemožné a nepředstavitelné věci, jimiž ho učiní svým otrokem a následovníkem. 

Mohu vás ujistit, že to takovému agentovi trvá daleko déle a je to pro něj daleko 
bolestnější, aby se dostal ven z pekel ze situace, jako je tato, ve srovnání s někým, kdo 
se tam poohlíží po svém zvířecím miláčkovi, na kterém je závislý. 

Musíte na tomto jednom příkladu chápat to, že se agent pozitivního stavu, který má 
takový symbiotický vztah s agentem negativního stavu, rozhodne jít do příslušného 
pekla, kde je jeho partner, nejen proto, že je na něm závislý, ale také kvůli své vrozené 
přirozenosti agenta pozitivního stavu, jenž má svůj kořen v milosrdenství, odpuštění a 
soucitu. Půjde do pekel, aby zachránil svého partnera a vyvedl ho ven z pekel. Moc 
málo ví, co tam na něj čeká. 

Jak vidíte z těchto příkladů, situace se podobnými vazbami, zvyky či závislostmi může 
velmi komplikovat. Na příklad závislý na heroinu se bude v samé první chvíli příchodu 
do duchovního světa ohlížet po zdroji dodávek, jež by mohly utišit jeho nezřízené 
toužení po narkotiku. Totéž se stane uživateli nikotinových výrobků nebo konzumentu 
silné kávy, alkoholu či jiné návykové látky, tak i každému, kdo podlehl návykům na 
cokoliv. Abstinenční příznaky jsou u těchto návykových chemických látek daleko horší 
v tom světě nežli na planetě Nula vzhledem k duchovním souvztažnostem těchto 
chemických látek a jejich negativním duchovním kořenům. 

Proč je tomu tak, že silné závislosti, zvyky a toxikomanie jsou tak duchovně 
nebezpečné, pokud jsou zvnitřněny do takového stupně, že se stanou součástí 
sebeztotožnění? 

Uvažte toto: oddáváte-li se někomu či něčemu, jste-li na někom/na něco navyklí nebo 
jste obětí zlozvyku, pak se na tom stáváte závislým. Veškeré vaše myšlení, cítění, 
chování, postoje, motivace, záměry a všechny jiné aspekty vašich mentálních 
schopností se budou otáčet kolem vašich závislostí (vzpomínáte si, co se stane, když se 
do někoho zamilujete?), nebudete moci bez nich žít. Váš život se stane bez nich krajně 
nepohodlným. Skutečně se stanete v největším možném rozsahu svou vlastní 
sebenaplňující se věštbou, zakotvenou v prohlášení: „Nemohu bez vás žít.“ V takovém 
případě budou vaše nezávislost, pravá individualita, osobnost a sebetotožnost 
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otřeseny a nahrazeny něčím uměle vám vnuceným z vnějšku. Jakmile k tomu dojde, 
dveře pekel se otevřou dokořán a vy budete napadeni množstvím negativních a zlých 
duchů, které takové okolnosti napájejí. Postupně a pomalu, aniž byste si to uvědomili, 
převezmou kontrolu nad vašim životem a ovládnou všechny jeho aspekty z pozice 
negativního stavu. V tom případě u vás dojde ke ztrátě svobody a nezávislosti. 

Stane-li se to skutečností vašeho života, pak byste mohli ztratit přímý kontakt se Mnou 
a s pravou duchovní realitou. Stali byste se otroky sil negativního stavu. 

jedním z důvodů, proč bylo naznačeno v kapitole 20 Nového zjevení Pána Ježíše 
Krista, abyste se všemožně vyhnuli zaplést se sexuálně či jinak s někým, kdo nemá 
stejnou duchovní orientaci jako vy; nebo kdo nepřijímá Mé Nové zjevení jako Mé Pravé 
Slovo, bylo to, aby se vám dala preventivní možnost volby, čili abyste byli zachráněni 
před rozvinutím takových závislostí a symbiotických vztahů, které by vás mohly zavést 
do léčky končící tak, jak bylo výše popsáno. neměli byste nikdy podceňovat sílu, moc, 
pseudotvořivost a chytráctví sil negativního stavu, který je velmi vynalézavý při 
nastražení všemožných léček pro agenty pozitivního stavu na planetě Nula, aby je 
odchýlil od jejich poslání a pověření a pak zvábil do jednoho ze svých pekel po jejich 
odvolání z vaší planety. 

Toto varování se stalo zvláště příhodné a akutní během procesu současného posunu. 
Jak se kondenzace negativního stavu stává hustší a hustší i intenzivnější, tak je to i 
s jeho účinností v aktivaci toho, že se jejich léčky stávají efektivnějšími v působení na 
vás, zvláště a obzvláště skrze vaše vazby, návyky, drogové závislosti a podobné 
faktory. Probíhá duchovní válka a zbraně negativního stavu se staly ve své útočnosti 
rafinovanějšími a účinnějšími. Toto je dovoleno, aby došlo k pseudovítězství 
negativního stavu na vaší planetě a jinde. Nicméně, dáte-li si pozor a vezmete-li si 
k srdci tato varování a budete-li se spoléhat na Mne a Mé Nové zjevení, pak budete 
ochráněni před spadnutím do takových léček. 

Z toho důvodu každému z vás pokorně radím, abyste bedlivě zkoumali své vazby, 
rutiny, zvyky či závislosti nebo cokoliv v tomto ohledu za účelem určení jejich povahy 
(jak jsou negativní - jsou-li vůbec takovými!) a to, jak silně či jak daleko vás ovládly až 
do stupně úplné závislosti na nich, abyste se jich mohli zbavit. Takto se vyhnete 
spadnutí do léček negativního stavu. 

Peter: Velmi si cením Tvého varování. Jak víš, lidé mají sklon zakládat všelijaké vazby, 
rozvíjet všemožné návyky a stát se závislými na mnoha věcech. Ale je zde něco jako 
dobré a pozitivní závislosti a návyky? 

Pán Ježíš Kristus: Což o to, to vše záleží na tom, co jsou zač. Například dobrým 
zvykem je denně číst Mé Nové zjevení, meditovat, komunikovat se Mnou a se členy vaší 
duchovní rodiny nebo tělesně cvičit pro udržení fyzického těla ve zdravé kondici, aby 
duch a duše mohli neomezeně a bez zábran plně projevovat své funkce. Co je účelem 
takové závislosti a navyklosti? Být lepší lidskou bytostí, duchovně, duševně a fyzicky 
zdravější, pozitivnější, více milující, moudřejší, schopnější a zdatnější, užitečnější, 
plodnější a více a více takovou, jakou jsem Já relativně vůči Mému Absolutnímu 
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Rozpoložení a Přirozenosti. Účel zde je pozitivní, a protože je pozitivní, pak vyvěrá 
z niternosti, čili z pozitivního stavu, čili nakonec ze Mne. 

V pravé realitě své povahy nejsou opravdovými vazbami, návyky či závislostmi, nýbrž 
řádným a zákonným udržováním vašeho života ve zdravé kondici uprostřed 
nemocného, šíleného a nezdravého negativního stavu, abyste se pak vyhnuli 
kontaminaci, znečištění a otrávení jeho ovzduším a prostředím. Vidíte ten rozdíl? 

Jiné typy silného ulpívání uvedené výše jsou původu negativního, protože nemají 
žádnou pozitivní konotaci a jsou pouze zevní povahy. Nevedou vás do vašeho nitra. A 
jestliže to činí tak, jak je to u omamných zakázaných drog, pak jde o nepravé nitro či 
pseudonitro, v němž dlí a má své kořeny negativní stav. Slabší aspekty takových 
závislostí jsou buď neutrální, nebo mají nějakou pozitivní konotaci v tom, že v lidech 
vyvolávají schopnost prožívat soucit atd. - vlastnictví psů a koček, ale bez jakýchkoliv 
hlubších vazeb či internalizace. 

Nakonec bych dnes rád učinil krátký komentář ohledně jednoho aspektu tvé včerejší 
telefonické konverzace s Danem. vztahuje se to přímo k Mé Nové Přirozenosti a 
k tomu, jak se přizpůsobuje či mění v procesu vývoje člověčenstva v průběhu věků. 
Ačkoliv plnou povahu tohoto procesu nemůžete pochopit obsáhnout ani rozumem 
uchopit - neboť probíhá a vychází z Mého Absolutního Stavu a Rozpoložení - způsob, 
jakým máte tento proces pojímat, je tento: jakékoliv změny, k nimž dochází vůbec 
kdekoliv, a ne jen v procesu vývoje člověčenstva, jsou výsledkem Mé Absolutní Změny. 
Jde o absolutně dynamický proces, Jak víte, nic není stejné v žádném okamžiku nebo 
stavu pokročení. Tato situace odráží změny v Absolutnu a ty se následně předávají 
relativnu. Následkem předávání těchto změn z Absolutna do relativna se také mění 
relativní stav čili řečeno specifičtěji: v lidské historii bylo pokročení od dávnověké 
obskurity k temnému středověku, k renesanci, k industriální revoluci, k dnešním 
pokročilým technologickým vymoženostem atd. 

Všechna tato stadia mají hluboké duchovní souvztažnosti a jsou odrazem nebo 
výsledkem uvolnění některých nových informací z Mé Absolutní Přirozenosti, což má 
dopad na každého, včetně těch bytostí nacházejících se v negativním stavu a na vaší 
planetě. 

Kdyby nedocházelo k jejich uvolnění a odeslání, pak by vůbec nikdy nenastaly žádné 
změny ani pokročení, a to naprosto nikde. 

Současně - simultánně a synchronně - s těmito změnami v Mé Přirozenosti se Já 
přizpůsobuji perceptivním, receptivním a impresivním schopnostem všech 
sentientních entit, lidských tvorů a Mých agentů na planetě Nula a také tvým osobně, 
Petře, jako přenašeči Mého Nového zjevení; a navazuji vztah se všemi z nich a s vámi 
z této nové úrovně vymožeností a změn. To je důvod, proč jasně vidíš, jak jinak jednám 
s tebou nebo jak odlišným způsobem předávám Své Slovo na každém úseku takových 
změn. 

Přítomná situace a nynější posun odráží další stupeň změny s následnou potřebou 
přizpůsobit Sebe a vás k přítomnému způsobu předávání Mých informací a 
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komunikování s vámi, tak, jak se to činí nyní v této jedinečné formě, ve formě Dialogů. 
Vše toto má velmi hluboký duchovní význam. Vidíš, Petře, jak ohromně významné jsou 
všechny tyto věci v odrážení postupných změn v tkanivu jsoucna a bytí a 
pseudojsoucna a pseudobytí? 

Peter: Ano, Pane, velmi zřetelně. A mnohokrát děkuji za toto vysvětlení. Je ještě něco 
jiného, co bys dnes rád objasnil? 

Pán Ježíš Kristus: Nikoliv, Petře, pro dnešek to stačí. jdi a odpočiň si. Tvé fyzické tělo 
je poněkud unavené. Měj velmi příjemné odpoledne. 
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Dialog 23 

Dvacátý třetí dialog 

 

19. ledna 1999 

 

Peter: Dvě věci mám na mysli dnešního rána. Rád bych Tě na ně upozornil a Ty 
rozhodni, zda diskutovat o nich by bylo užitečné; nebo zda je - co se těchto dvou 
záležitostí týče - časově vhodné tak učinit. První záležitost se týká předsudků, úzkosti a 
strachu ohledně toho, co se stane s lidstvem následkem počítačových poruch 
s nástupem roku 2000. Uvědomuji si, že tato otázka by mohla být voláním po 
předpovědi budoucnosti, a bylo by tudíž nevhodné ji položit. Druhá věc byla 
vyzdvižena Dr. Ardyth Noremovou. Vztahuje se k naší spolupráci s pseudotvůrci a do 
jaké míry je jí ještě zapotřebí či jak by se v ní mělo pokračovat, pokud vůbec. Takže, 
zde to je. 

Pán Ježíš Kristus: Je dobře známo, že lidská povaha má ve svém naprogramování 
sklon hodně se zabývat budoucími událostmi, a zvláště soudným dnem a/nebo věcmi o 
konci světa. Jen se podívejte na dějiny lidstva. Od samého prvního uvědomění, že 
lidský život není stálým jevem, ale že natrvalo skončí někde v průběhu svého jsoucna a 
bytí, bylo učiněno nespočet pokusů možná data takového ukončení a různých událostí 
posledního soudu. Dokonce i Moji vlastní učedníci po Mém odchodu z vaší planety 
neustále napomínali své následovníky o blízkém, fakticky velmi blízkém ukončení 
tohoto světa a o Mém Druhém příchodu odpovídajícímu tomuto konci. Někteří z nich 
skutečně věřili, že by k tomu mohlo dojít během doby jejich života. 

Kdykoliv se na obloze objeví nějaké znamení, jako kometa například, či byl 
zaznamenán nějaký jiný nezvyklý astronomický a/nebo astrologický fenomén, nebo 
kdykoliv uhodila nějaká katastrofa, začala válka, vyskytly se zničující epidemie a 
podobné události, lidští tvorové mluvili o konci světa. A nejenom to, nýbrž vypočítávali 
data, kdy by k tomu mělo dojít. Na konci prvního tisíciletí lidstvo očekávalo, že konec 
světa nastane počátkem roku 1000. A přesto se žádná z těchto předpovědí nestala 
pravdou. Jistě, vždycky tu byly nějaké místní události, dokonce i velké světové války a 
různé velmi rozsáhlé katastrofy, jež končily smrtí mnoha miliónů lidských tvorů. Avšak 
nikdy jejich výsledkem nebyl konec světa, jak byl pojímán apokalyptickými 
proroctvími. 

U takových předpovědí jsou nesprávné nejméně dvě věci. Jednou je to, že se neberou 
v úvahu duchovní faktory takových možných událostí a rozvíjejících se dějů v jiných 
světech, které nejsou ve vaší dimenzi. Jelikož lidé nemají žádný, nebo mají nesmírně 
omezený přístup k událostem v jiných světech, předpokládají, že cokoli, co proroctví 
předpovídají, se vztahuje primárně a jedině k osudu lidstva a této planety. Protože 
jakékoli události takového multiverzálního významu jsou ale doprovázeny nějakými 
zevními znameními - jako výsledek jejich duchovních souvztažností, ovlivňujících 
zevní projevování takových událostí - chybně je aplikují na svůj vlastní osud a závěr. 
To je jeden z důvodů, proč se taková přesně označená data hrozícího soudného dne 
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nikdy neukázala správná anebo jen velmi omezeně, lokálně a bezvýznamně, nikdy 
nemající za výsledek předpověděný závěr. 

Vezměte na příklad objevení se strašlivých zbraní hromadného ničení, jako jsou 
kupříkladu ty nukleární. Taková situace v lidských dějinách nikdy neexistovala. Lidští 
tvorové nikdy neměli ve svém vlastnictví tyto typy zbraní, které by mohly zničit celou 
planetu během několika minut, ne-li vteřin. Jak mnoho předpovědí jste slyšeli o záhubě 
této planety od doby zpřístupnění těchto zbraní různým zemím na vaší planetě? 
Kolikrát vám bylo řečeno, že zde jde o zcela jinou situaci, o docela novou situaci, 
pročež nikdo nemůže mít ani v té nejdivočejší fantazii zdání, co by takové nové, 
nezvyklé zpřístupnění udělalo s lidstvem. ‚Teď můžete s jistotou říci, že konec světa 
přichází, protože nastala zcela nová situace.‘ A toto bylo řečeno mnohokrát! Přesto nic 
podobného dosud nenastalo. 

Zajisté můžete říci: ‚Ještě se to nestalo, ale může se to přihodit v blízké nebo daleké 
budoucnosti.‘ Mohlo by se to ovšem stát! Cožpak je třeba, abych vám připomněl, co 
jsem řekl o této věci 11. října 1993, což jsi zaznamenal na samém konci Doplňku 15 
v Korolariích...? Dovol, abych Tobě i každému čtenáři těchto Dialogů osvěžil paměť, 
cituji: ‚Na druhé straně mince je zde také možnost, že přesun z planety Nula a skutečný 
její zánik a znovunastolení náležitého uspořádání a pořádku všech elementů ve fyzickém, 
přírodním a nejniternějším se mohou odehrát nanejvýš prostě, jakož i tím 
nejpříjemnějším způsobem.‘ Jinými slovy, konec vašeho světa, čili přesněji, ukončení 
lidské éry také na vaší planetě, jak byla ukončena jinde, může nastat bez těch 
podivných a okázale hrůzostrašných katastrof, kataklyzmických a apokalyptických 
událostí, jimiž se lidští tvorové tak nutkavě zabývají. Nebuďte zklamáni, nenastane-li 
konec věcí tak, jak každý očekává. Jak již bylo zjeveno skrze Swedenborga a potvrzeno 
v Mém Novém zjevení: prorocké a apokalyptické předpovědi, jak jsou zaznamenané 
například v Bibli, se ve většině případů nevztahují na události, k nimž dochází nyní 
nebo dojde v budoucnosti na planetě Nula, nýbrž se týkají intermediálního světa 
duchů. Ano, následky těch událostí, probíhajících v tom mezisvětě, mají rezonující 
účinek na dění na vaší planetě ve formě reagování na akce tam podniknuté, ale jejich 
aplikace byla a bude ohraničena na formu navštívení, která mají spíše víc lokální než 
všezahrnující planetární reakci či účinek. 

Avšak jak víte, Petře, ten svět, svět duchů čili intermediální svět, byl vyčištěn a nad 
všemi jeho obyvateli proběhl Poslední soud. První fáze toho Soudu byla započatá 
v době Swedenborgova života. Byla zcela ukončená v době tvého napsání Poselství 
z nitra, Petře. Poté, a také v tomto časovém bodě, všechno bylo a je posunuto na zónu 
vymístění a na planetu Nula. Situace začíná pro vás být daleko zajímavější, protože 
nyní to probíhá a bude se dít takříkajíc na vašem záhumenku. Ale musí to proběhnout 
s takovým katastrofálním, kataklyzmickým, apokalyptickým scénářem či jakýmkoliv 
jiným strašidelným způsobem? Nevyhnutelně ne! Může se to skutečně stát pro vás 
všechny naprosto nečekaným způsobem. Nezapomeňte, že pseudotvůrci jsou na scéně 
a renegáti také. Vyznění jejich občanské války může určit typ ukončení typické a 
specifické lidské éry či lidského života, nebo formu, jakou na sebe vezme konec tohoto 
světa a celého viditelného pseudovesmíru. 
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Toto vše nás přivádí k druhému bodu. Jak bylo uvedeno v jednom z dřívějších dialogů, 
faktor, který nebyl vzat v úvahu, je volby, které čelí všichni, jichž se to týká. také 
nezapomeňte na nejdůležitější faktor - na zapojení Mých agentů na planetě Nula, 
v zóně vymístění a také všech obyvatel veškerého pozitivního stavu ve všech jim 
příslušných dimenzích celého multivesmíru. Tento činitel určí, k jakému vyznění dojde 
v tomto ohledu. Bezpečně vám mohu sdělit jedno tajemství: Všemožně se usiluje ze 
strany všech zaangažovaných - vyjma renegátů a jejich příslušných pochopů, 
jakožto i některých minorit - aby se toto ukončení vykonalo co nejšetrněji, 
nejněžněji, pokojně, laskavě, harmonicky a pozitivně. 

Takže přinese rok 2000 a jeho počítačové selhání úplný kolaps všech lidských systémů, 
jak bylo předpovězeno mnohými, kdo mají v oblibě scénář soudného dne? A stane se to 
skutečně tak, neboť člověčenstvo dosud nikdy neprožívalo něco podobného, kdy 
veškeré fungování všech lidských systémů a záležitostí záviselo jedině na počítačích a 
strojích? Ale jak často lidé čelili během celé své historie něčemu, co nikdy dříve 
nezakoušeli? Takže krátce: může a nemusí se to tak stát, závisí to na všech volbách, o 
nichž jsme právě diskutovali. Měli byste s tím něco dělat, je-li vyznění konce takové, jak 
předpovídá scénář soudného dne? To záleží úplně na vás a na vaší intuici. Cítíte-li, že 
byste měli nakoupit všechny možné potravinové zásoby a podobné zboží a připravovat 
další podobné věci, a přináší-li vám to pocit větší bezpečnosti a jistoty, pak jen do toho, 
čiňte tak. Takové opatření neuškodí. Konec konců, i když nic nenastane tak, jak bylo 
některými předpovězeno, nebo dojde-li k tomu jenom omezeně a lokálně neovlivnivši 
příliš běh funkcí všedního normálního života, vždy můžete užívat připravené zboží pro 
své vlastní každodenní potřeby. Takže volba je vaše, jakožto i její konsekvence. 

Nicméně to, co slyšíte o celé té záležitosti, nebo co je vám o tom řečeno - že není dost 
lidí ani dost času k vyřešení počítačové závady, nemusí být tak, jak je vám to 
prezentováno. Bylo by moudré a obezřetné nepřijímat jejich prohlašování a výroky 
příliš vážně. Nebuďte překvapeni, zjistíte-li, že za všemi těmi předpověďmi je něco 
skrytého. Lidští tvorové jsou připravováni na něco, co se může, ale nemusí splnit, a tak 
dochází k manipulování jejich životů a způsobu chování. Jak můžete vědět, zda celé 
toto navádění není nějakým experimentem v programu ovládání lidstva negativním 
stavem, což jsem dovolil z určitých velmi důležitých duchovních důvodů? Takže snažte 
se, abyste nenaletěli na žádnou z těchto předpovědí a očekávání, ale jako vždycky, 
mějte mysl otevřenou a buďte připraveni na všemožná překvapení, spoléhajíce se na 
Mne a na svou osobní a soukromou intuici. Tyto dva faktory u vás určí, co je třeba 
dělat, co očekávat a jak v tomto ohledu postupovat. Jak vidíte, dokonce i v takové 
globální a všeplanetární záležitosti je pro vás, Mé agenty, vše zosobněné a 
individualizované. Mým toužebným přáním je, abyste se cítili bezpeční, jistí, chránění a 
klidní za jakýchkoliv okolností nehledě na to, co se stane či nestane v tomto ohledu i 
v jakémkoliv jiném ohledu. 

Na tuto předpověď můžete plně uplatnit stejné závěry, učiněné v Třetím dialogu 
s ohledem na Třetí tajemství Fatimy, i na předpověď Třetí světové války, která prý má 
vypuknout 4. července 1999. Výše uvedené objasnění nás vede přímo k záležitosti 
pseudotvůrců, na niž upozornila Ardyth. Jaká je jejich situace a jaké je v současnosti 
vaše zapojení jako Mých agentů s nimi? V jakém stupni a rozsahu je ještě na místě vaše 
synergická práce s nimi, jak bylo naznačeno v Doplňku 20? Jak víte, ta informace vám 
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byla dána před pěti lety podle vašeho planetárního času (abychom byli přesní, bude 
tomu pět let 25. února 1999). Od té doby nastaly ohromné změny v tkanivu veškerého 
jsoucna a bytí, jakožto i pseudojsoucna a pseudobytí. Nic není stejné a takové, jak tomu 
bylo tehdy. Došlo k totálně rozdílnému umístění a znovurozmístění duchovních a 
kosmických energií. Nemáte žádnou vědomou představu o tom, co tyto změny 
znamenají nebo jaký mají význam. Vaše práce s pseudotvůrci tenkrát i následovně byla 
důležitým přispívajícím faktorem, který umožnil, aby k těmto změnám došlo. Nicméně 
vzhledem k úspěšnému ukončení vaší práce s pseudotvůrci v té příslušné oblasti - 
zodpovězení na jejich otázky ze správné strany mostu a přetlumočení v jejich vlastní, 
jim pochopitelné řeči a terminologii toho, co se dělo na druhé straně mostu, straně, jež 
je umístěna v pozitivním stavu - je nyní třeba, abyste přehodnotili svou roli a své 
postavení nejen s ohledem na pseudotvůrce, ale i vůči každému a všemu jinému. 

Jde o kriticky závažný činitel. Je na místě nový začátek pro vás všechny. Dostupnost 
těchto Dialogů, jak jsou tebou, Petře, zaznamenávány, může být považována za bod 
zlomu, za nejdůležitější milník, indikaci toho, že je požadováno něco zcela rozdílného 
nejen od všech vás, ale vůbec od každého, nehledě na to, zda si kdo tento fakt 
uvědomuje, či nikoliv. 

Pokud se týká vaší synergické práce s pseudotvůrci, je od nynějška zavedena nová 
forma spolupráce. Jak víte, díky vaší práci s nimi se na prvním místě stalo to, že byli 
uschopněni přejít na druhou stranu mostu a zavést stálou linku komunikace 
s pozitivním stavem. Jsou v procesu získávání všech náležitých odpovědí na své 
kriticky závažné otázky. Proto již není třeba, abyste zaujímali tuto pozici. Místo toho je 
třeba, abyste zkombinovali své energie s pseudotvůrci a pomohli jim porazit renegáty 
a jejich pochopy, a tak přivodili konec negativního stavu a lidské éry na planetě Nula. 
Renegáti se stali divokou kartou v celé této výpravě. Jsou do krajnosti nepředvídatelní, 
zlomyslní, arogantní, agresivní, bezohlední, neurvalí a násilničtí. Jsou pravým 
ztělesněním negativního stavu. Svým postojem představují nejhorší a ‚nejkonečnější‘ 
vyjádření povahy negativního stavu, nad to již není nic, co by šlo vůbec rozumem 
pojmout nebo se mohlo projevit. Jsou takřka naprostým ukončením linie v životě 
negativního stavu. Neexistují ve vašem slovníku žádná slova, která by mohla aspoň 
vzdáleně popsat pravou povahu renegátů. Proto reprezentují doopravdy něco, co může 
být považováno za konečné vyvrcholení aktu ilustrace a demonstrace povšechné 
povahy negativního stavu, nad nějž již neexistuje nic, co by mohlo poskytnout 
komukoliv víc lekcí o životě v negativním stavu či v životě beze Mne a Mých pravých 
duchovních principů. 

Pseudotvůrci si plně uvědomují svou zodpovědnost za ovládnutí renegátů, neboť to 
byli oni, kdo je predisponoval stát se tím, čím jsou nyní. Abych řekl pravdu, Petře, ani 
sami pseudotvůrci nečekali, že by se renegáti mohli stát tak extrémně zlými navzdory 
tomu, že sami dali popud k tomu, aby se z renegátů něco takového stalo. Pseudotvůrci 
byli nadmíru překvapeni, když uviděli, jak daleko se renegáti ve své zlé povaze dostali 
od doby jejich uvěznění až po dnes. Takže jsouce si toho vědomí, cítí se oprávněně 
zodpovědnými za to, aby přivodili konec nadvládě renegátů na této planetě a 
některých jiných místech. Vaší povinností v tomto ohledu je poskytnout 
pseudotvůrcům energie, které máte k dispozici, v jejich snaze učinit konec 
chaotickému a vzpurnému životnímu stylu renegátů. 
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Jaké jsou způsoby pro vás a pseudotvůrce, abyste to učinili? Především je vědomě 
oslovíte vaší nabídkou, že jim pomůžete, jak jen budete umět, aby dosáhli porážky a 
uvěznění renegátů do doby, kdy nastane poslední fáze Posledního soudu. Za druhé, což 
je nejdůležitější, je třeba, abyste posunuli svou pozornost a hlavně uvědomělé 
soustředění od negativního aspektu kolem vás probíhajících událostí k pozitivnosti ve 
vašem nitru. O tom již byla zmínka v předešlých dialozích, třebaže v poněkud jiné 
konotaci. Problém s věnováním stálé pozornosti negativním událostem na této planetě 
a jinde, jakožto i těm předpovědím o dnu zkázy, jak bylo popsáno výše, je ve faktu, že 
vás a vaše energie to odvádí rovnou do negativního stavu. Tímto faktorem odklonu 
z dráhy ve skutečnosti a nechtěně přispíváte věci renegátů. Nepomáháte 
pseudotvůrcům. 

Uvažte toto: Pokud se neustále zabýváte mizérií negativního stavu a lidského života a 
pokud věnujete velmi málo času a/nebo energie něčemu jinému, pak na vás padne 
únava, budete prožívat frustraci, depresi, těžkost na duši, roztřesenost a zoufalství do 
té míry, že nic nezbude k rozdávání či ke sdílení s někým či něčím jiným. Pamatujte si, 
prosím, že nejmocnější zbraní renegátů proti vám je zaplavovat vás v nepředstavitelné 
míře všemožnými protivnými, odpornými a mizernými myšlenkami, emocemi, pocity a 
vjemy, které by totálně vyčerpaly veškerou zásobárnu pozitivní energie, kterou máte 
ode Mne. Takto jsou schopni vás ovlivnit a dostat vás. Věřte mi, jsou to mistři ve 
vytváření takových zlých a negativních stavů. Měli téměř dva tisíce let na praxi v tomto 
úsilí a na to, aby se ve svých schopnostech konat v tomto ohledu ohromně zdokonalili. 

Zatímco až do tohoto bodu, před stávajícím přemístěním renegátů, bylo trpěno a někdy 
od některých z vás požadováno, abyste odráželi tyto protivné okolnosti a události 
negativního stavu a lidského života, interpretovali je, jakož i tlumočili pozitivnímu 
stavu, tak tohle se již od vás nepožaduje. Pročež veškeré vaše snažení a pozitivní 
energie, jež je doprovází a kterou vlastníte ode Mne, má být nyní ve vašem životě 
nasměrována na zdůrazňování povahy pozitivního stavu ve všech aspektech vašeho 
chování, vašich postojů, myšlenek, vaší vůle, motivace, vašich záměrů a všech dalších 
duchovních, duševních a fyzických dovedností. 

Renegáti nemohou vystát, když vidí, že nereagujete na jejich útoky prostřednictvím 
zlých a negativních událostí všude kolem vás. Zuří, když vidí, že neodpovídáte tak, jak 
si to přejí - tím, že byste podléhali depresím, byli bez motivace, cítili se mizerně, bez 
kuráže, frustrovaně, podrážděně a ochuzeni o pozitivní energii. Avšak skutečnost, že 
vaše reagování jde takříkajíc z pozitivní strany plotu, s prostředky ryze pozitivními, 
způsobuje, že se stávají naprosto bezmocnými, a tak proti vám nic nezmůžou. Váš 
pozitivní postoj, mající kořeny ve vaší schopnosti odpouštět, prokazovat milosrdenství 
a soucit, mít porozumění, být laskavými, ohleduplnými, respektujícími, 
nepodléhajícími ničemu, co se prožívá a vidí kolem, a s dalšími podobnými stavy mysli, 
to vše posílá jasné poselství renegátům, že ať se snaží sebevíc nebo jakkoliv dlouho 
podkopávat ve své zlobě váš život a posléze i život pozitivního stavu, nikdy, naprosto 
nikdy neuspějí, ať se děje cokoli. 

Jednou si renegáti budou muset uvědomit, že veškeré jejich snahy jsou v tomto ohledu 
marné a že takové usilování je nikam nevede. Jakmile dospějí k tomuto poznání, jejich 
volba, kterou učiní v tomto bodě, je povede k rozhodnutí konvertovat do pozitivního 
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stavu. To by byl konec negativního stavu jednou provždy a navěky. Vaše pomoc 
pseudotvůrcům spočívá primárně v tomto druhu postoje, chování a životního stylu. 
Jenže neříkám vám ani neslibuji, že toto bude snadným, příjemným a pohodlným 
úkolem bez obtíží. Konec konců když stále vidíte takové množství krutostí a 
hanebností negativního stavu kolem vás, je velmi obtížné nebýt jimi ovlivněn a 
nereagovat na ně vlastními nepříznivými pocity. Ale vidíte, v čem je problém? 
Reagujete-li takto, pak jenom vykrmujete negativní stav, dávajíce renegátům více 
pohonných látek, aby mohli dále provádět ještě větší krutosti a ohavnosti. Takže 
dávejte si pozor a cvičte se v přesměrování všech energií vašeho života k ryze 
pozitivním stavům své mysli, svého chování, postoje a uvědomělosti. Jednoduše 
řečeno, přesměrujte všechny své energie ke Mně. Takový úkol není nemožné splnit. 

Peter: Ano, myslím, že tohle je něco, co si všichni můžeme vzít k srdci. Mnohokrát 
děkuji za všechny tvé příspěvky. Je zde ještě něco pro dnešek? 

Pán Ježíš Kristus: Bylo mi potěšením, Petře. To je vše pro dnešek. Jako vždycky, měj 
velmi příjemné odpoledne. 
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Dialog 24 

Dvacátý čtvrtý dialog 

 

20. ledna 1999 

 

Peter: Než přikročím k mým vlastním otázkám, máš něco, co bys rád dodal nebo 
objasnil u kterékoli záležitosti diskutované včera nebo dříve? 

Pán Ježíš Kristus: Díky, Petře, za tuto otázku. Ano, rád bych něco dodal k naší důležité 
diskusi ze včerejška o změnách ve vaší roli a pozici. Jak víte, během našich rozhovorů 
byla již několikrát zmínka o tom, že vše se buď změnilo, nebo je v průběhu 
fundamentální změny. Nic není stejné. Toto tvrzení rovněž plně a rozsáhle platí pro 
vaše postavení, roli a životní styl. Zde primárně mluvím o těch z vás, co jste spojeni 
s Mým Novým zjevením, totiž o těch, co ho čtou, přijímají a - což je nejdůležitější - 
praktikují ve svém každodenním životě. 

Do této chvíle, vlastně do dneška, jste byli nazýváni Mými agenty, či agenty Mého 
pozitivního stavu, jak to ráda říká Olgy Barbová z New Yorku. Vaše určení jako Mých 
agentů mělo jaksi paralelu s určením agentů negativního stavu. Takže se v obou 
případech užívalo stejné slovo. Toto pojmenování má hlubší duchovní souvztažnost a 
význam. Důvod, pro který se stejné slovo užívalo v obou případech, pro vás i pro ty, co 
přišli z negativního stavu, byl ve faktu vašeho umístění a postavení na planetě Nula 
uprostřed vlády negativního stavu. Ve vašem případě je to primárně spojeno s rolí, 
jakou jste hráli až dosud. Jak si vzpomínáte, vaší rolí v tomto ohledu bylo, abyste byli 
umístěni uprostřed lidského života spolu s lidskými tvory a s agenty negativního stavu, 
kteří zpříkladňují život negativního stavu jsouce jejich konečným produktem, a abyste 
tlumočili, vykládali a předávali vše z toho života zbylému Stvoření a pozitivnímu stavu 
obecně. 

Vaše postavení do této chvíle bylo z negativní strany, tváří k negativnímu stavu a 
jsouce na negativní straně. Kvůli tomuto faktoru jste byli nazýváni agenty pozitivního 
stavu ve srovnání s agenty stavu negativního. Toto je ten zmíněný paralelní proces. 
Jeho smysl je odvozen z faktu, že jak vy, tak i oni jste zaujímali stejné postavení - 
přebývání uprostřed lidského života - ale s velmi rozdílnou agendou. 

Avšak, jak bylo včera naznačeno, tato situace se u vás úplně změnila. Jakákoliv taková 
důležitá změna vyžaduje přemístění duchovních souvztažností a jejich formálního 
vyjádření čili, abychom užili lepšího slova, jejich označení čili toho, jak vás nazývat. Jak 
víte, každé slovo užité vámi či někým jiným má vždy hlubokou duchovní 
korespondenci a význam. Vždy obsahuje a odráží funkci, roli a pověření, jaké nese to, 
co popisuje. Vzhledem k této situaci již není vhodné, abyste se nazývali Mými agenty či 
agenty pozitivního stavu. 

Přesně od tohoto okamžiku vy všichni, co jste integrálně spojeni s Mým Novým 
zjevením a kteří jste zasvětili svůj život pro přijímání a praktikování všech jeho 
duchovních principů, a jenom ti z vás a nikdo jiný, se budete nazývat Mými 
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reprezentanty čili představiteli Mého pozitivního stavu. Toto označení odráží 
přemístění vašich rolí, pověření a pozitivních energií. Byli jste opětovně umístěni zpět 
do pozitivního stavu v tom smyslu, že jste obráceni ve směru pozitivního stavu, 
fungujíce z pozitivní strany a dorážejíce život pozitivní strany zpět na stranu negativní. 
Slovo ‚představitelé‘ odráží vaše nové pojmenování a funkci. 

Zatímco jste během předešlé role jako agenti tlumočili a vykládali vše zpět do 
pozitivního stavu z pozice stavu negativního, ve své nové roli jako představitelé budete 
vše odrážet zpět do negativního stavu z pozice stavu pozitivního. Způsob a modalita 
tohoto odrážení byly popsány ve včerejším Dialogu a občas se toho dotkneme, jak 
budeme v našich dialozích pokračovat. Nyní je nutno jen připomenout, že v tomto 
novém postavení se bude více než kdykoliv jindy klást důraz na fakt, že od nynějška 
budete vše činit ode Mne, skrze Mne a pro Mne. Toto je zvláště pravdou ve vaší práci 
s pseudotvůrci při poskytování pomoci v jejich těžké situaci s renegáty. Cožpak je 
možná jiná cesta při konání tohoto úkolu, než je ode Mne, skrze Mne a pro Mne? 

Toto uvedení do nového postavení a jmenování vás nemá ani vzdáleně vést ke sklonu 
rozvinout elitní postoj nebo chování s myšlenkou, že s tímto novým označením jako Mí 
reprezentanti jste se stali speciálnějšími, hodnotnějšími, potřebnějšími, záslužnějšími, 
či co všechno, než kdokoliv jiný. Znamená to jenom, že vaše role se změnila - a nic víc. 
Je dobré si občas připomenout, že každý hraje ve schématu hry na scéně lidského 
života a života negativního stavu vůbec stejně důležitou roli, jakou hrajete vy. 
Důležitost rolí je stejná, ale jsou docela rozdílné. V podstatě se opravdový reprezentant 
Mého pozitivního stavu díky tomuto novému jmenování stane skromnějším, 
pokornějším a více mužem/ženou pravé odevzdanosti. Toto je to, co znamená být 
pravý muž/pravá žena Boží. 

To je vše, co bych rád dnes ráno dodal. Nyní se můžeme zabývat některými z tvých 
otázek, Petře. 

Peter: Během několika minulých let se mnozí čtenáři Tvého Nového zjevení ptali na 
situace z životů některých z nich, v nichž jim odpovídající manželské protějšky 
nechtěly mít nic společného s Novým zjevením, nebo byly silně proti němu. Otázka 
byla: co mají dělat? Jsou možné dva scénáře: Jeden je tehdy, kdy partner nečte Tvé 
Nové zjevení a jeví velmi malý zájem o něj nebo o jiná duchovní témata, avšak 
neprotiví se mu ani do tohoto nezasahuje; v některých případech projevuje nadšení, že 
se tím jeho protějšek zabývá. V podobných případech se manžel spojený s Novým 
zjevením Pána Ježíše Krista cítí poněkud nenaplněný, zvláště v oblasti sexuality, jak se 
odráží ve svých důležitých duchovních aspektech a komponentách. Může to působit 
smutek z nedostatku něčeho, co je nejdůležitější pro dotyčného manželského partnera, 
ale co není poskytováno jeho/jejím partnerem, neboť to lze dosáhnout jenom tehdy, 
kdyby druhý partner byl do Tvého Nového zjevení a s ním zapojen ve stejné míře nebo 
aspoň do určité míry. Otázkou je - jak vhodné a nutné je pokračovat v takovém 
manželském vztahu?  

Druhý scénář je více problematický: Týká se Tvých představitelů (dříve Tvých agentů), 
kteří mohou být v manželském svazku s někým, kdo je nanejvýš zřejmě a 
demonstrativně agentem negativního stavu a kdo je tak zlý a negativní, že manipuluje 
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se svým partnerem pomocí všemožných výhrůžek, dětí (hrozbou ztráty dětí 
v prospěch negativního a zlého manželského protějšku), finančními zřeteli a faktory 
sociálního postavení a jakýmikoli jinými typy závislosti. A opět: Má se pokračovat 
v takovém manželském svazku, nebo je třeba s tím skoncovat bez ohledu na děti a 
cokoliv jiného? 

Pán Ježíš Kristus: Neexistuje žádná jednoduchá odpověď na tuto otázku, zvláště 
pokud se týká prvního scénáře. V jakémkoliv vztahu, nejen v manželském, jde o to, 
v jakém rozsahu vyčerpal svou užitečnost, do jaké míry posloužil svému účelu a zda je 
ještě udržitelný. Pak by byl nejen neudržitelný, ale pokračovat v něm by bylo duchovně 
nebezpečné bez možnosti pokročit ve vývoji, v růstu a zlepšování života příslušných 
Mých představitelů. A tak je to i bez ohledu na děti do toho zapletené. Nezapomeňte na 
fakt, o němž byla zmínka v Devatenáctém dialogu, že pro nějaké své vlastní důležité 
duchovní důvody si děti zvolily prožít takovou krizovou situaci. Niterně očekávají, že 
opustíte svého manželského partnera, když nadešel čas a nutnost tak učinit, nehledě 
na to, jak velice zevně jsou proti té separaci nebo jak se jeví svým zevním chováním, 
svědčícím o tom, jak velice trpí následkem té roztržky. 

Zde je opět problém s typickou lidskou neschopností dívat se za scénu a nezírat jen na 
scénu. Vaše lidské usuzování se odvozuje ve většině případů z vašeho zevnějšího 
pozorování zevních reakcí a z chování jedinců, angažovaných v tomto prvním scénáři. 
Pomíjíte niterné volby, vnitřní potřeby, duchovní zřetel, niternou predispozici a 
podobné důležité činitele, které nakonec určí, co je nejlepší pro všechny dotyčné. Když 
a kdy je rozluka nebo rozvod skutečně indikován, pak v konečném smyslu je takový 
krok nanejvýš vhodný pro všechny zahrnuté bez ohledu na to, jak mnoho utrpení a 
zmatku se mezitím přihodí. Později jasně uvidíte, jak moudré bylo takové rozhodnutí. 
Ovšem nejdůležitější otázkou z vašeho stanoviska je - jak určit, zda takový manželský 
vztah či jakýkoliv jiný intimní poměr skutečně vyčerpal svou užitečnost, posloužil 
svému účelu a již déle není udržitelný a zda by se v jeho pokračování dokonce skrývalo 
nebezpečí pro všechny zapojené. Neexistuje žádné obecné pravidlo pro takové 
určování. Je to něčím, co má být rozhodnuto každým jedincem, nacházejícím se 
přítomně ve vztahu této povahy. Každý jedinec se má obrátit ke Mně pro inspiraci, 
osvícení, vhled ohledně této situace, a pro získání schopnosti silného intuitivního 
rozlišování při provedení nejvhodnějšího a duchovně náležitého rozhodnutí na tomto 
poli, jakožto i v jakýchkoliv jiných ohledech. Každý případ je jiný, žádný případ se 
nemůže považovat za stejný a mít stejné řešení se stejným vyzněním. Co je přiměřené 
v jednom případě, nemusí být náležité v jiném. To je důvod, proč nemohu dát 
specifický návod pro vyřešení situace tohoto typu. Konec konců je to mezi Mnou a 
dotyčnými jedinci. Vždy se řiďte svou intuicí a obracejte se na Mne s prosbou zvědět, 
co je nejlepší pro všechny zahrnuté a jak patřičně věci vyvážit bez ohledu na to, jak by 
vše dopadlo; aby přitom došlo k co nejmenšímu poškození, utrpení a mrzutostem u 
všech dotyčných, ačkoliv někdy je nevyhnutelné projít takovými negativními 
zkušenostmi. Učiníte-li toto s pozitivním a dobrým záměrem, s dobrým odůvodněním, 
protože chcete dělat to, co je náležité, správné a opravdové se zřetelem na princip, bez 
jakýchkoliv nekalých nebo sobeckých úmyslů, pak vás mohu ujistit, že špatně 
nepochodíte a vše skončí co nejvýhodněji pro všechny angažované - ať se mezitím 
situace vyvíjí jakkoliv. 
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A nyní se podívejme na druhý scénář, v němž máme co činit s manželskými partnery, 
kteří fyzicky, duševně i jinak (své protějšky) zneužívají, jsou neurvalí, zlí a velmi 
negativní. Zde máme zcela jinou situaci. V podobných případech musíme především 
velmi pečlivě prozkoumat, proč se agent pozitivního stavu (nyní nazývaný 
představitelem pozitivního stavu) zapletl s takovou osobou. Jaké byly motivující 
faktory, podmínky a okolnosti, vedoucí k založení tak nepříznivého manželského 
vztahu? Neopomeňte psychologické faktory u syndromu týraných žen v případech, kdy 
agentem negativního stavu je muž. Proč byl zvolen tak srdceryvný, bolestný a zoufalý 
vztah? Jaký druh potřeby splňuje? Je zde faktor viny, přinesený do tohoto života jako 
následek něčeho, co se přihodilo před inkarnací na planetě Nula ještě za pobytu ve 
zvláštním intermediálním světě, anebo byl ten pocit viny získán během doby, kdy 
probíhala výchova pod dohledem rodičů nebo jiných významných osob? Je to forma 
sebe-potrestání za účelem zmírnění pocitu viny, protože dotyčné individuum 
podvědomě cítí, že si zaslouží trest v podobě tak trýznivého manželského vztahu? 
Anebo jsou zde nějaké čistě duchovní důvody, nezávislé na žádném z výše zmíněných 
faktorů? Zvolil si ten jedinec vstoupit do toho poměru s tím, aby ilustroval, co se stane 
jestliže se agent pozitivního stavu zaplete do manželského vztahu s výslovným 
agentem negativního stavu a spolu se stanou nástrojem pro zrod určitého typu dětí? 
Ovšem, před příchodem na tento svět dochází vždy k vzájemné dohodě nejen o tom, že 
se budou zabývat jeden druhým, ale také jaké děti se narodí během jejich manželství 
na planetě Nula. Někdy je to jedině možný způsob, jak sem přijít pro určitý kontingent 
entit v jiných světech, jež si zvolí inkarnovat na planetě Nula, a to na základě 
kombinované dohody jednoho agenta pozitivního stavu a jednoho agenta stavu 
negativního, aby se tak ilustroval zcela odlišný aspekt buď pozitivního stavu, pokud 
entita přicházela z pozitivní strany (před 1. červencem 1988), anebo zcela rozdílný 
aspekt negativního stavu, jestliže entita přicházela z negativní strany (což je vždy 
případ v současné době). Takovou specifickou ilustraci je možno docílit jenom tehdy, 
máte-li manželství nebo sexuální vztah mezi těmi dvěma. 

Nicméně povětšině v těchto zvláštních případech vztah tohoto druhu vyčerpá svou 
užitečnost a splní svůj účel buď v momentě krátce po narození dětí, anebo kdy do 
vědomé mysli přijde zjištění, že ať se děje, co se děje, vztah nebude fungovat. A nejen 
to, ale pokračování v něm by mohlo být nebezpečné na všech úrovních života - 
duchovně, duševně, sociálně, fyzicky i jinak. Bylo spácháno mnoho vražd, když takový 
vztah dále pokračoval. Nezapomeňte na faktor poučení a ilustrace. Kolik vezme času 
naučit se lekci z této situace čili jak dlouho musí pokračovat ilustrace? 
Předpokládejme, že volba byla provedena, aby se agentům negativního stavu pomohlo 
uvědomit si svou negativitu, a byl jim poskytnut příklad o životě v souladu s principy 
pozitivního stavu. Avšak v některých případech, ať se děje cokoliv, agent negativního 
stavu nejen že se ničemu nenaučí či se nechce ničemu naučit, ale stane se ještě více 
negativním, více zlým a zneužívajícím. využije měkkost, laskavost, nesmírnou 
trpělivost a podobné kladné atributy svého partnera, začne jím manipulovat pro svou 
sadistickou rozkoš či pro jiné negativní důvody. Když to dojde tak daleko, pak je 
zřejmé, že pokračovat v takovém vztahu by bylo marné a jenom by podporovalo 
negativní stav, jehož otrokem se stáváte. A nejen to, ale díky takovému postoji 
pozitivní partner jenom posiluje zlé a negativní chování svého negativního partnera a 
připravuje ho pro větší a delší potrestání a odplatu po návratu do místa, odkud přišel. 
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Co se týká dětí v této situaci, pak opakuji, že souhlasily s jakýmkoliv vyzněním 
takového komplikovaného a brutálního vztahu. A proto by neměly být rozhodujícím 
faktorem pro setrvání ve vztahu toho druhu. Velice často je to k jejich prospěchu, 
ukončí-li se ve správný čas. Dlouhé rozmýšlení v tomto ohledu by jen vedlo k jejich 
většímu utrpení, jsouce svědky velmi nepříjemného vztahu. A nejen to, ale velmi často 
se naučí špatnému chování od svého zneužívajícího a zlého rodiče a takové negativní 
chování se v nich zvnitřní. Až vyrostou a vstoupí do manželského svazku, pak budou 
mít se vší jistotou tendenci zacházet se svými manželskými partnery přesně tak, jak se 
tomu naučily od svého rodiče. Jak tedy vidíte, tohle je začarovaný kruh, jenž udržuje 
povahu negativního stavu při životě. Není třeba, abyste podporovali takový vztah nebo 
zůstávali v něm za každou cenu. 

Ovšem, jako vždy, je třeba, abyste mne požádali o pomoc pro správné řešení, a tak 
předčasně neporušili články vaší dohody a ilustrace. Opakuji, každý případ je jiný a 
není možná žádná generalizace, ani není moudré tak činit. Některý vztah musí zůstat 
tak, jak je, až do doby, kdy se váš partner rozhodne jej ukončit. Některé musí být 
ukončeny co nejdříve. Pouze vaše intuice a spoléhání se na Mou přítomnost v ní vás 
může vést k nanejvýš potřebné a správné volbě v této věci. A proto se o tom v tomto 
bodě nemůže říci nic více. 

Peter: Mnohokrát děkuji za toto vysvětlení. Další otázka byla položena mladým 
mužem, Tvým následovníkem a praktikantem Tvého Nového zjevení z České 
republiky. Je poněkud zmaten tvrzením Yoganandy, indickým swami, kterého údajně 
navštívil jeho dřívější učitel, jenž zemřel před nějakým časem, a ten popsal život v tak 
zvané astrální říši tomu swami. Učitel, jenž prý byl osvícený a poznal Boha, dále tvrdil, 
že někteří lidé se musí zpět inkarnovat na planetu Nula, aby mohli vyřídit svou karmu 
a vrátit se do astrálního světa, od něhož postoupí na vyšší úroveň, kde splynou 
s bohem. Mladý muž nemůže pochopit, jak někdo, kdo zná Boha a je osvícený, může 
něco takového prohlašovat. Můžeš to okomentovat k jeho prospěchu? 

Pán Ježíš Kristus: Především musí být zcela zřejmé, že dotyčný učitel byl ‚osvícen‘ 
falešným bohem, který to zařídil tak, aby u něj (u žáka) došlo ke zkušenostem, jež by 
mohly potvrdit jeho falešný a zvrácený systém víry. Za druhé, astrální svět je ta oblast 
před vchodem do skutečného duchovního světa, kde jsou všechna jednotlivcova 
očekávání splněna a potvrzena. Výše zmíněná tvrzení byla učiněna v době, kdy 
speciální intermediální svět, kam dotyčný učitel dorazil, byl světem očekávání a 
dočasného splnění touhy mít potvrzenu správnost jeho systému víry. Za třetí, jakýkoliv 
negativní a zlý duch smí a může na sebe vzít formu těla a krve - symbolicky řečeno - 
kohokoliv, v tomto případě i dotyčného učitele, za účelem neustálého krmení jejich 
následovníků zvrácenostmi a falešnostmi jimi podporovanými a na nichž lpí. Negativní 
stav si nepřeje, aby někdo ustoupil od svého falešného a zvráceného systému víry. 
Mohou a smějí uspořádat všemožné situace a show, v nichž se představují 
následovníkům těch učitelů tak přesvědčivě, že do jejich myslí nevstoupí žádná 
pochybnost, že by to, co je jim řečeno, sděleno nebo co prožívají a co se jim ukazuje, 
nebylo absolutně pravdivé, ryzí a autentické. To je nejoblíbenější způsob, jakým 
negativní stav působí ve svých zájmech. 
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Aby se zabránilo kontaminaci, jedu a znečištění z povídaček zaznamenaných v mnoha 
knihách té povahy, radí se nemarnit čas jejich čtením a přemýšlením o jejich obsahu. 
Máte-li výsadu vlastnit Mé Nové zjevení, pak jaké knihy toho druhu potřebujete číst? 
Pokud není indikováno číst je za účelem srovnání či jako odkaz nebo citování 
k prokazování jejich falešnosti a zvráceností, tak hojně v nich obsažených, pak se raději 
jejich čtení vyhýbejte. Ovšem, jako vždycky, volba je vaše. A také její následky. 

Problémem mladého muže je, že bezpodmínečně uvěřil učitelovu tvrzení, že ten byl 
osvícen a znal Boha. Mladý muž o tom nepochyboval, ani nezpochybnil jeho tvrzení. 
Podle toho, jak mladý muž formuloval svou otázku v dopise pro tebe, Petře, se velmi 
jasně ukazuje, že nikdy ani na minutu nezapochyboval, že onen učitel nebyl pravým 
mužem pravého Boha. A v tom je problém. Nikdy se nemá něco takového brát za 
bernou minci. Je vždy moudré a obezřetné ověřovat podobná tvrzení se Mnou, skrze 
vaši intuici, s principy Mého Nového zjevení, jeho Doplňky a s tím, co je sdělováno 
v těchto Dialozích. Jinak byste uvěřili všemožným zvrácenostem a falešnostem. 

Peter: Mnohokrát děkuji za vysvětlení a odpovědi. Je to vše pro dnešek? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, to je vše. Měj velmi příjemné odpoledne. 
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Dialog 25 

Dvacátý pátý dialog 

 

21. ledna 1999 

 

Peter: Smím Tě dnes ráno požádat, abys dále rozpracoval rozdíly mezi bytím agenty 
pozitivního stavu a bytím reprezentanty Tvého pozitivního stavu a to, jaké mají být 
rozdíly v chování při bytí Tvými představiteli namísto tvými agenty? 

Pán Ježíš Kristus: Rád, Petře. Vidím ve tvé mysli mírný zmatek ohledně mého sdělení, 
že během doby, kdy jste byli Mými agenty, jste byli překladateli a vykladači událostí 
z negativního stavu do stavu pozitivního a ze stavu pozitivního na planetu Nula. Nyní 
však jako Mí představitelé odrážíte přirozenost pozitivního stavu do stavu negativního. 
Nedorozumění vyvěrá z nepochopení záležitosti pozice a způsobu toho, jak se to činí. 
Ty, Petře, smýšlíš ve smyslu toho, že pokud překládáte a vykládáte jako agenti 
pozitivního stavu také z pozitivního stavu na planetu Nula, a nejenom z planety Nula 
do pozitivního stavu, pak neexistují žádné rozdíly mezi touto formou překládání a 
současnou formou odrážení jako Mí reprezentanti. Konec konců v podstatě děláte 
totéž - co se planety Nula týče. 

Dvě věci jsou v takovém myšlení nesprávné: Za prvé záležitost pozice. Je to zcela něco 
jiného pohlížet na věci, chápat jejich význam, prožívat jejich dopad, vnímat jejich 
důsledky a pociťovat jejich vliv z pozice pozitivního stavu, jsa uprostřed něho. 
Hledisko je zcela odlišné. Řídil jsi někdy v přírodě? Při jízdě jedním směrem jsi měl 
zcela odlišnou perspektivu a dojem scenérie, než když jsi řídil zpět opačným směrem. 
Tatáž analogie platí zde. Je pravdou, že jsa v lidské kůži bude někdy nebo i velmi často 
velmi obtížné mít vědomé uvědomění odlišností mezi těmito dvěma pozicemi. Avšak to 
by bylo tvým typicky lidským pohledem. Pohlížeje na tento faktor z pozice svého 
duchovního já, budeš mít zcela odlišný dojem a pocit prožitku, jakož i porozumění. 
Ano, samozřejmě to není příliš jednoduché přepnout z typicky lidské perspektivy do 
perspektivy typicky ne-lidské, původní a realističtější. Ani jedno, ani druhé ale není 
nemožný úkol. Je to věcí trénování se v takovém náhledu. 

Za druhé je kvalita reflexe odlišná od kvality překladu a výkladu z pozice lidského 
života a negativního stavu a z té pozice stavu pozitivního. Nezapomínej na velmi 
prostou skutečnost: Co jsi doposud překládal a vykládal pozitivnímu stavu? - povahu 
negativního stavu obecně a lidského života zvlášť. Obsah a význam byly vždy 
negativní. Nepotřeboval jsi překládat a vykládat pozitivnímu stavu cokoli, co je 
pozitivní povahy, protože tento ji již měl. Na straně druhé, co jsi překládal a vykládal 
planetě Nula z pozitivního stavu? V podstatě jsi dělal pozitivní věci dostupnými 
lidským tvorům a jiným na planetě Nula a jinde a sestavoval jsi základ, na němž se 
později, když přijde čas, spustí určité faktory v jejich myslích, vedoucí je ke konverzi do 
pozitivního stavu a k závěrečnému odstranění veškerého negativního stavu. Kritickým 
slovem je zde ‚dostupný‘. Od tohoto okamžiku je vše, co potřebují pro svou konečnou 
spásu, nyní dostupné lidem na planetě Nula a jinde. Protože je to dostupné ve své 
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povšechnosti, nepotřebujete již být v roli dělajícího dostupným. Pokračovat v této roli 
by bylo nadbytečné, mrháním vašich vzácných energií, které jsou potřeba, aby vcházeli 
do něčeho zcela odlišného. 

Na druhé straně se členové pozitivního stavu od tohoto okamžiku díky vaší snaze 
poučili, jak jen mohli, o povaze stavu negativního a lidského života - z vaší pozice a 
dle vašeho překladu a výkladu. toto ponaučení jim umožňuje ustavit přímou linku 
informací plynoucích přímo k nim z negativního stavu a planety Nula, takže především 
již nepotřebují vykladače a překladače jejich jazyka od kohokoli z vás; a za druhé se 
poučí o jejich povaze z první ruky - z jejich vlastní pozice a dle vlastního chápání. 

Toto jste dělali doposud v roli Mých agentů neboli agentů Mého pozitivního stavu. 

Nyní pohleďme na to, jak jsou věci pro vás uchystány ve vaší nové roli jako Mých 
představitelů čili jako reprezentantů Mého pozitivního stavu. Co je tím, co na planetě 
Nula reflektujete, a jak se to činí? Především vaše nová role není omezena na tuto 
závažnou reflexi. Jednou z nejdůležitějších prací, na nichž se od této chvíle podílíte, jak 
bylo zmíněno před několika dny, je kombinovat vaše energie s energiemi 
pseudotvůrců za účelem porážky renegátů a přivedení konce negativního stavu obecně 
a typického lidského života zvláště. Když hovoříme o pseudotvůrcích a práci s nimi, 
hovoříme o tom kontingentu, který buď již konvertoval do pozitivního stavu - a jejich 
počet je podstatný - nebo o těch, kdo jsou, či brzy budou v procesu konverze. Pravá 
vzdálená větev jejich kontingentu, ačkoli je též určena k porážce renegátů, je stále 
v pozici víry, že mohou uskutečnit své negativní cíle a obdržet své odpovědi z relativity 
jimi zaujaté. Toto je ovšem nepřivede nikam. Práce s nimi vyžaduje ode Mne pozornost 
a ochranu, když se tato práce koná jen ze Mne, dle Mne, skrze Mne, mnou a pro Mě. 

Vraťme se k vaší roli odražečů přirozenosti pozitivního stavu z pozice pozitivního 
stavu. Jak víš, členové negativního stavu a většina vlastních lidských tvorů, kdož se 
stali jeho agenty, nemají buď vůbec žádné ponětí o přirozenosti pozitivního stavu, či 
jejich ideje o něm jsou zcela zdeformované nebo zcela nesprávné. Jak můžete počít 
jakoukoli představu konverze do pozitivního stavu nebo vyjádřit touhu tak učinit, 
jestliže vaše ideje o pravé přirozenosti pozitivního stavu jsou zcela mimo, aniž by 
podchytily byť jen drobné zrnko toho, čím pravá přirozenost pozitivního stavu je? 
Předpokládejme, že někdo v negativním stavu anebo v lidském životě vyjádří ochotu 
prožívat život v pozitivním stavu, aby se rozhodl, zda konvertovat, či nikoli, aniž má 
náležitou podporu, která zobrazuje jeho skutečnou povahu. Bez takové podpory by se 
případný konvertita musel spoléhat pouze na své vlastní ideje o jeho povaze. Co si 
myslíš, že se stane v procesu nabývání takového prožitku? Prohnané a obluzující síly 
negativního stavu takové osobě poskytnou zážitek, který se plně a vyčerpávajícím 
způsobem hodí k jejím ideám o povaze pozitivního stavu, které jsou ovšem negativní. 

Kvůli faktu, že takové ideje jsou zkreslené anebo nesprávné, případný konvertita 
obdrží velmi nesprávný dojem o životě v pozitivním stavu. Obdržet nesprávné, 
zdeformované anebo nepravdivé dojmy o čemkoli ho/ji kvůli tomu, že jsou tak velmi 
nesprávné, uvádí přímo zpět do negativního stavu. Případný konvertita nyní začíná 
hodnotit povahu toho, o čem si myslí, že je pozitivní stav, ale co je ve skutečnosti 
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stavem negativním. Co myslíš, Petře, jaké budou za tohoto nastavení jeho závěry o 
přirozenosti pozitivního stavu? 

Peter: Závěrem má nakonec být, že mezi pozitivním a negativním stavem není žádný 
rozdíl. 

Pán Ježíš Kristus: Přesně tak, Petře. A nejenom to, ale řekne si, že pokud tu není 
zřejmý rozdíl mezi těmito dvěma, tak proč se vzrušovat ohledně konverze do 
pozitivního stavu? A učiní závěr: „Není důvod, abych mrhal časem tak činit.“ Toto je 
nevyhnutelný závěr takového prohnaného nastavení. 

Vaší rolí v tomto ohledu je poskytovat správné odpovědi planetě Nula a jinde či jim 
dávat náležité a správné ideje o pravé povaze pozitivního stavu reflexí pro ně ve své 
relativní kondici a ve svém každodenním chování z pozice pozitivního stavu a z Mé 
Osobní Absolutní Přirozenosti. To je důvodem, proč jste od nynějška zváni Mými 
opravdovými představiteli, a již ne Mými agenty čili agenty pozitivního stavu. Je 
nemožné náležitě a správně reflektovat tuto povahu z pozice negativního stavu a vaší 
identity typického lidského tvora. Taková reflexe by se poskvrnila jejich protivnou 
povahou dávajíc lidským tvorům a ostatním nesprávné dojmy a nesprávné ideje o 
pravé povaze pozitivního stavu. 

Proto je několik z vás spojených s mým Novým zjevením, zatímco jste stále na planetě 
Nula, umístěno - dle vašeho předešlého souhlasu a dle vaší svobodné vůle a volby - 
uprostřed pozitivního stavu obrácených čelem ze směřování pozitivního stavu směrem 
k lidskému životu a negativnímu stavu obecně, takže můžete odrážet přirozenost 
pozitivního stavu jejich směrem poskytujíc jim správné ideje o jeho povaze. Předtím 
jste byli obráceni k pozitivnímu stavu ze směru stavu negativního a lidského života 
jsouce uprostřed nich a poskytujíce pozitivnímu stavu správné ideje o stavu 
negativním a lidské přirozenosti. Jsi s to rozlišit fundamentální rozdíl mezi těmito 
dvěma pozicemi a rolemi? 

Peter: Ano, umím to učinit jasně. 

Pán Ježíš Kristus: Velmi dobře, Petře. V tomto případě pojďme zodpovědět druhou 
část tvé otázky o odlišnostech v chování mezi těmi dvěma rolemi, a obzvláště ohledně 
tvého zájmu o životní styl, jaký máte mít ve své nové roli Mých představitelů. 

Uvaž toto: Když se stále zabýváš lidským životem na planetě Nula a povahou negativní 
ho stavu obecně, když jsi zavalen všemi jejich detaily, když musíš projít osobními a 
soukromými zkušenostmi všech jejich ohavností a ošklivostí za účelem jejich překladu 
a výkladu pozitivnímu stavu, kolik energie ti zbývá na cokoli jiného? Velmi málo či 
vůbec žádná. V tomto případě mají pozitivní aspekty tvé původní přirozenosti skryté 
za tvou lidskou přirozeností velmi malou šanci vysvitnout či proniknout skrz.  

Tato situace byla ve vašem životě na místě vzhledem k vašim rolím agentů Mého 
pozitivního stavu. Konec konců jak překládáte, vykládáte či ilustrujete něco takového? 
Tím, že to verbalizujete bez jakéhokoli zkušenostního vstupu z vlastního prožitku tak 
řečeno na vlastní kůži? Kdyby tomu tak bylo, členové pozitivního stavu by nechápali. o 
čem hovoříte, protože vaše lidská řeč tím, že něco verbalizuje, není s to proniknout do 
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oblasti jejich porozumění.  Zcela by se minuli cíle. Jedinou řečí, které rozumějí, když 
s jim něco sděluje z pozice lidského života a z negativního stavu obecně, je řeč 
zkušeností reflektovaných ve vašem osobním a soukromém životě. Takto to bylo 
nastaveno. Jinak by museli být sami v negativním stavu. Co by pak z pozitivního stavu 
zbylo? Nic, protože každý by musel být v negativním stavu. V tomto případě by 
potenciálně existoval jen negativní stav. Ovšem je nemožné pojímat takový život o 
sobě v sobě, protože, jak, Petře, dobře víš, i pseudoživot negativního stavu a lidský 
život zcela a úplně závisí na jsoucnu a bytí života pozitivního stavu, a konečně na Mém 
Absolutním Životě. Kdyby se proto něco takového mohlo stát, možnost pseudojsoucna 
a pseudobytí negativního stavu by byla absolutně nulová. 

Toto je důvodem, proč byli vyhledáni dobrovolníci a souhlasili s inkarnací na planetě 
Nula, aby tak nebylo pro nikoho jiného v pozitivním stavu nutné mít takové negativní 
zkušenosti a zabránilo se zničení pozitivního stavu faktorem nutnosti. Agenti Mého 
pozitivního stavu byli takovými dobrovolníky. Dočasně obětovali svůj pohodlný, 
produktivní, tvořivý, krásný a rozkošný život v pozitivním stavu, aby se inkarnovali do 
života lidského a poskytli zkušenostním způsobem jejich vlastního soukromého a 
osobního života lidských tvorů poučení všem v pozitivním stavu o tom, jaké je to být 
nedílnou součástí lidského života a negativního stavu, a nejen to, ale dovolili členům 
pozitivního stavu se k nim připojit za tím účelem, aby se vybudovala stálá a velmi 
bezpečná přímá přístupová linka k životu na planetě Nula a lidskému životu, aby se 
připravily veškeré nutné podmínky pro jejich věčné uzavření a odstranění. 

Jak tedy z této rozpravy vidíš, v této pozici veškeré vaše energie a snahy směřovaly 
k tomu, aby se pozitivnímu stavu poskytl tento typ informací zkušenostním způsobem. 
Vzhledem k tomu, nejen že jste věru mohli ponechat velmi málo času na to, aby se ve 
vašem životě projevily jakékoli jiné aspekty vaší přirozenosti, ale velmi často jste si ani 
neuvědomovali, že existují. Jinými slovy někteří z vás ani nedůvěřovali tomu, že jste 
agenti Mého pozitivního stavu. Takto to bylo nutné zaranžovat, aby se dala šance 
lidským aspektům vaší osobnosti k plné aktualizaci, realizaci a manifestaci za výše 
uvedeným zamýšleným účelem. 

V tomto časovém bodě se tato dávka vašich povinností a pověření naplnila a díky 
vašemu úsilí členové pozitivního stavu úspěšně dovršili vybudování přímého přístupu 
ke všemu, co se děje na vaší planetě a v zóně vymístění bez jakékoli další potřeby 
vašeho zprostředkování; právě když poznali tolik, kolik je možné poznat o lidském 
životě a o všem k němu se vztahujícím z vašeho individuálního stanoviska a příjmu. 
Takže již nejste agenty pozitivního stavu, namísto toho jste jeho reprezentanty. Co to 
znamená být takovými reprezentanty v pojmech chování a zkušeností? V tomto ohledu 
neexistuje žádná jednoduchá odpověď zahrnující vše a platná pro všechny. Avšak 
některé obecné úvahy vám lze sdělit s tím, že se chápe, že nejsou vyčerpávající a jediné 
možné. 

Především se vám radí posunout vaše uvědomění od bytí typickými lidmi k tomu, 
abyste byli taktéž představiteli Mého pozitivního stavu. Pamatuj si, prosím, že když jste 
se inkarnovali na planetu Nula, byl do vašeho duchovního, duševního a fyzického 
uspořádání zaveden zvláštní typ vinutí, dodatkem k tomu lidskému, který je 
v obecnosti plně srovnán s pozitivním stavem a napojen přímo na Mne zvlášť. Zároveň 
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si máte uvědomit fakt, že vaše typická lidská povaha je maskou, za níž je skryta vaše 
pravá přirozenost stvořená přímo Mnou. Vzhledem k tomu bylo by Vám radno se 
striktně vyhýbat jakékoli stálé, ba i dočasné identifikace s touto maskou - vaší lidskou 
povahou. Vědomě i jinak si silně a s odhodláním prohlaste, že ať cokoli a jakkoli cítíte 
jako typický člověk se všemi jeho negativními a nesnesitelnými vlastnostmi, nejste 
takoví. Vaše pravá přirozenost je zcela jiná. 

Kdykoli se cítíte odrazenými, depresivními, ubohými, úzkostnými, rozzlobenými, 
melancholickými, ochuzenými, bez naděje a pomoci, nenaplněnými, nepochopenými, 
smutnými, posedlými vinou, zahanbenými nebo ve velmi špatné náladě - a za 
současných podmínek není nemožné, abyste se tak příležitostně necítili - okamžitě 
nebo hned, jak je to možné, si řekněte, že tyto stavy, pocity, myšlenky či cokoli nejsou 
vaše či nejsou součástí vaší pravé přirozenosti, ale přicházejí z vaší masky, na níž jsou 
vkládány samou povahou negativního stavu a povahou této masky. Nezapomeň, že 
majíce tuto masku a jsouce neustále bez přerušení bombardováni takovými pocity, 
emocemi, myšlenkami a stavy, je nevyhnutelné pociťovat jejich dopad na vás. Nejde o 
to, abyste byli zcela prosti jejich zakoušení z času na čas, ale jde o to, abyste byli s to 
rozeznat jejich zdroj a nedovolit mu, aby se ve vás zachytil, pronikl do vás, zašpinil vás 
či otrávil do té míry, že si přejete to vzdát. Jak se předtím uvedlo, zaměřte veškeré vaše 
myšlenky, pocity, pozornost, uvědomění či cokoli, co máte, speciálně na Mne, na 
pozitivní stav zvlášť a na to, co je za vaší maskou. 

Soustřeďte se na pozitivní atributy vašeho nadání - na vaši schopnost milovat, pečovat, 
odpouštět, být milosrdnými, soucitnými, schopnými se vcítit, být neodsuzujícími, 
trpělivými, snášenlivými, plnými naděje, schopnými se smát, mít potěšení a radost, být 
pozitivními, optimistickými a na podobné stavy mysli a na vaši psychiku obecně. 
Vyzařujte tyto stavy kolem sebe a do lidského života a jeho negativního stavu. Pokud 
vynakládáte všemožnou snahu vytvářet takové stavy nakolik je to jen možné, znamená 
to, že jste v kladném stavu, právě v jeho středu a obecně odrážíte jeho povahu do 
lidského života a do negativního stavu. To znamená, že reprezentujete ve svém 
relativním stavu Mne, Mou Absolutní Přirozenost a přirozenost pozitivního stavu 
obecně. 

Když jsem, Petře, tyto věci říkal, opakovaně za sebou ti myslí proběhlo, že to je něco, co 
není snadné provést či vyplnit ve stavu, v jakém jste na planetě Nula. 

Peter: Lituji, Pane, máš pravdu. 

Pán Ježíš Kristus: Řekni Mi, Petře, kdo zná lépe než Já, kdo prožil lidský život a 
negativní stav v peklech v jejich nejzazší povšechnosti, jak je to obtížné? V žádném 
případě nedovozuji, že to bude snadný úkol. Zvaž ale toto: bylo pro vás všechny 
kdykoli snadné prožívat lidský život, negativní stav a všechny jeho ohavnosti a 
nepříjemnosti? A přesto jste vytrvali, jste naživu, pokračujete ve svém životě, nevzdali 
jste to. Jestliže bylo možné provést tento téměř nemožný výkon, nakolik více byste byli 
s to dosáhnout při projekci něčeho, co je vaší přirozenosti více vlastní, než ostatní 
veteš uložená ve vaší masce? Chápeš, co tím myslím? Je to věcí tréninku sebe sama na 
tento nový způsob. Nezapomeň, že jste navyklí na staré způsoby, typicky lidské 
způsoby vaší masky; je to téměř jako návyk být takoví. Avšak každý návyk lze zvrátit 



DIALOGY S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM I.   

-168- 
 

odhodláním, soustavnou praxí a cvičením, vaší ochotou chtít reprezentovat Mě a Můj 
pozitivní stav; trénováním sebe samého v novém způsobu myšlení, cítění, reagování a 
chování. Nestane se to v jednom dni, týdnu, ani měsíci. Zabere to čas, hodně času. Lze 
to však učinit a můžete to učinit, protože jste byli vybaveni jako nikdo jiný těmito 
atributy. Je čas je spustit, dát do pohybu, využít je a projevit ve všech aspektech vašeho 
života. Nedovolte, aby zůstaly dřímat, pohřbeny hlouběji za vaší maskou. Vynaložením 
veškerého úsilí, abyste byli takoví, budete opravdu Mými reprezentanty. To je vaše 
nová role a pověření. 

Peter: Nu, způsob, jakým jsi prezentoval tato fakta, je téměř poetický. Děkuji 
mnohokrát za tento krásný podnět. Je to pro dnešek vše? 

Pán Ježíš Kristus: Jsem také Poeta, Petře. Doporučoval bych se zde zastavit a také 
bych navrhoval zítra přestávku. Měj se pěkně, Petře. 



 

-169- 
 

Dialog 26 

Dvacátý šestý dialog 

 

23. ledna 1999 

 

Peter: Včera byl hektický den a ráno se ukázaly nějaké problémy. Máš něco k tomu či 
k něčemu jinému? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, tvá mysl se zaobírala některými osobními záležitostmi, o nichž 
sis myslel, že byly již vyřešeny. Nezapomeň, že ve tvém jednotlivém případě vzhledem 
k tomu, že jsi neustále velmi pozorně sledován nejen členy pozitivního stavu, ale také 
všemi větvemi pseudotvůrců, renegátů a jejich rozličnými eventualitami, pokoušejí se 
rozličné skupiny negativního stavu narušit tvůj život, jak jen je možno. To se činí 
zvláště za účelem zabránění tomu, abys konal svou velmi důležitou práci pro Mne. 
Ačkoli během našich rozhovorů nemají žádné ponětí o tom, co mezi Mnou a tebou 
vychází najevo; poté, co někdo jiný přečte, co zaznamenáváš, si uvědomují význam a 
důležitost tvé práce. Takže byl k tobě přidělena zvláštní skupina sil negativního stavu, 
aby vyvolávala jakoukoli možnou rozmrzelost v tvé mysli, která se odvozuje z něčeho 
ze tvých minulých osobních problémů, událostí a zkušeností. 

Hlavní snahou zde je způsobit těžké stavy obav a předešle zmíněných pochyb o tvé 
pozici a roli. Jejich terčem je tvé neustálé zpytování a obavy ohledně toho, zda to, co 
zaznamenáváš, opravdu přichází ode Mne, nebo je z tvých vlastních fantazií, a zda 
zasílání těchto materiálů jiným lidem na nich nezakládá podvod ve jménu Mne. 

Takže včera tato skupina využila určitá malá nedorozumění, aby ustanovila stav obav a 
vyvolala v tobě problematické myšlenky a pocity vztahující se k tvé roli a pověření ode 
Mne. Promiň Mi, ale jsa v typické lidské kůži některými způsoby zpochybňuješ Mou 
Moudrost kvůli výběru někoho takového, jako jsi ty, přenašečem Mého Nového zjevení 
a kvůli promlouvání k tobě ve formě těchto Dialogů. Síly negativního stavu našeptávají 
do ucha, že Já bych nikdy nevybral nikoho takového jako ty do takové důležité role. 
Říkají ti: „Pohleď, nemůžeš se zbavit ani svých obav a strastí, a tak snadno cítíš 
zavržení a nejistotu ohledně sebe sama.“ Dokonce podléháš panice, když Dan nebo 
někdo jiný čtoucí Dialogy počíná zpytovat některé tvé výroky (jako v předešle 
zmíněném dopise), nebo potřebuje další objasnění, trápen jejich vlastními 
pochybnostmi a nejistotou; a ty se ptáš, zda je nepodvádíš. „Skutečně věříš, že tak 
někdo nezaštítěný a nejistý, pochybující, bezvýznamný a plný lidských problémů by 
byl Pánem Ježíšem Kristem zvolen do pozice a role, o které si bláhově myslíš či 
předpokládáš, že jsi v ní? Nedělej si legraci ze sebe samého, člověče! jsi podvodník a 
šmejd! Nejsi nic! Známe tvou hru!“ A tato skupina posílá další podobné myšlenky a 
slova tvým směrem, Petře. Právě teď velmi jasně slyšíš ve své mysli, jak ti našeptávají 
něco takového. Není to jako slyšení hlasů nebo něco takového, či jak se to popisuje ve 
vašich psychiatrických knihách. Je to více jako uvědomování si, že toto ti sděluje tvé 
vlastní já. Takto tato skupina působí. 
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Je pro tebe, Petře, načase, abys přijal fakt, že tvé zpytování v tomto ohledu a tvůj stav 
mysli taktéž slouží pozitivnímu účelu vedle jeho negativního spoluvýznamu. Je to 
preventivní prostředek před upadnutím do arogantního a duchovně nebezpečného 
postoje, že jsi zvláštnější, jedinečnější, důležitější, potřebnější či hodnotnější než někdo 
jiný kvůli své roli a pozici přenašeče Mého Nového zjevení a všeho s tím souvisejícího. 
Je to též prostředek prevence před tím, aby ses stal nějakým guru či něčím takovým. 
V okamžiku, kdybys přestal zpytovat pravdivost své role a pozice, stal by ses o mnoho 
větším terčem silám negativního stavu, než jsi nyní. Upadl bys do postoje neomylnosti, 
sebevýjimečnosti a sebeospravedlnění, která by ti znemožnila náležitě vnímat a chápat 
to, co se ti zjevuje přímo ode Mne. V tomto případě na místo příjmu těchto idejí ode 
Mne, přijímal bys je z negativního stavu - v Mém jménu ovšem. chápeš to, Petře? 

Peter: Ano, Pane, a znávám potřebu takového zpytování. Skutečně nechci nikoho 
včetně mne samého svést či podvést. 

Pán Ježíš Kristus: To vím a mohu tě ujistit, že tvůj zdravý a náležitý postoj v tomto 
ohledu může posloužit jako nejsilnější potvrzení, že to, co přijímáš a doposud jsi přijal, 
skutečně přichází a přicházelo ode Mne - Pravého Pána Ježíše Krista. Může být, že to 
není silné či žádné potvrzení z tvého hlediska či snad ze stanoviska kteréhokoli jiného 
čtenáře těchto Dialogů, ale je to tak ze stanoviska každého v pozitivním stavu. Takže 
pokračuj ve svém úsilí učinit to nejlepší za těchto neobvyklých okolností, jimž jsi 
vystaven kvůli tomu, kdo jsi a co pro Mne děláš. Je to nevyhnutelné, pokud jsi na 
planetě Nula v lidském životě. Nebude to pro tebe v tomto ohledu snadnější. Tak tomu 
má být, aby se zachovala jednota všech idejí, které Já skrze tebe sděluji. Teď by pro 
tebe bylo velmi obtížné, pokud ne nemožné, abys svou lidskou myslí chápal, proč tvé 
postavení v tomto ohledu přispívá k celistvosti a přesnosti Mých idejí sdělovaných 
skrze tebe. Postačí říci, že to má vztah k důležitým duchovním faktorům, které jsou 
mimo tvé pochopení, pokud žiješ na planetě Nula. Taktéž jsou na místě některá 
bezpečnostní opatření. Jestliže by ti byly k dispozici další duchovní důvody ohledně 
toho, proč je tomu tak, dávalo by to velmi mocný prostředek silám negativního stavu, 
aby narušovaly naši společnou práci. 

Peter: Plně a pokorně přijímám tuto potřebu. Máš pocit, že se má dnes učinit nějaké 
další objasnění či komentář? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, díky za optání. Rád bych se na chvíli obšírněji vrátil 
k vaší roli (myslím tím roli každého, nejen tvou osobní, Petře), kterou jste byli 
pověřeni Mnou jako Mí reprezentanti a již ne jako Mí agenti. Jak si pamatuješ z Dialogů 
dvacátého čtvrtého a dvacátého pátého, radí se vám, abyste spolupracovali 
s pseudotvůrci na zvládnutí a omezení renegátů; a zároveň, což je nejdůležitější, 
pracovali na realizaci toho, že se působí z pozice Mého pozitivního stavu a ze Mne 
osobně. Všechny vaše energie se mají vyslat tím směrem. Taková práce by měla být 
provedena vaším zvláštním duchovním postojem ke každému a všemu obecně a vaším 
způsobem myšlení, chtění, cítění a jinými duševními schopnostmi zvláště. 

Aby se toto zařídilo, radí se vám odstranit, jak je jen možné, vaše sklony zbytečně se 
zaneprázdňovat, trápit a zaobírat jakýmikoli politickými, ekonomickými, sociálními a 
podobnými událostmi a ději, které se neustále vyskytují na planetě Nula. Ano, je 
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správné a vhodné je zaznamenat i je krátce probrat, ale ne do nich zapadnout. 
Neplýtvejte ani na minutu svou energií na taková zaneprázdnění., zájmy a problémy. 
Vaše energie mají zcela vcházet do toho, abyste byli Mými představiteli se vším, co to 
obnáší ve vašem každodenním životě a chování. 

Je tu však jiná věc ohledně vaší role a pozice, která doposud nebyla zmíněna, které jste 
se však krátce dotkli ve vašem včerejším telefonním hovoru s Danem z New Yorku. 
Týká se členů Nového vesmíru, jejich role a pozice a vašeho zapojení s nimi. To bude 
třetí, velmi důležitý aspekt vašeho nového pověření. Členové Nového vesmíru mají 
velmi významnou, závažnou a nejdůležitější roli v celém procesu spolupráce s vámi, 
pseudotvůrci a veškerým pozitivním stavem, aby se přivodilo ovládnutí a porážka 
renegátů a odstranění negativního stavu v jeho celosti, jakož i uzavření tohoto 
časového cyklu. 

Jak si pamatujete z krátké rozpravy v Korolariích... ohledně zapojení členů Nového 
vesmíru s vámi, ti ve své relativní kondici představují a ztělesňují Absolutní Novou 
Přirozenost Pána Ježíše Krista a Mé Božské lidství. Vzhledem k této reprezentaci jsou 
jejím faktorem těmi jedinými pravými lidmi v čistě pozitivním spoluoznačení. Máš 
tomu rozumět tak, že jejich čistá lidskost se neodvozuje z povahy lidských tvorů 
projevované na planetě Nula - to by bylo nadbytečné a negativní - ale z Mé Přirozenosti 
Božského lidství, která neobsahuje nic negativního, zlého či nepříznivého či něco 
typicky lidského v jeho negativním spoluoznačení. Zpříkladňováním tohoto typu 
lidskosti členové Nového vesmíru ale nastavují velmi důležité rozpoložení, aby se 
zbytek lidstva osvobodil od veškerých negativních, zlých, zdeformovaných, falešných a 
jakýchkoli jiných protivných kondic, jimiž jsou lidští tvorové tak hojně zahrnuti. 
Zároveň nastavují rozpoložení pro vás všechny, kdo se stáváte od nynějška Mými 
opravdovými představiteli, abyste byli s to získat a prožít všechny aspekty povahy 
toho, že jste těmito Mými opravdovými reprezentanty, zatímco fyzicky pobýváte na 
planetě Nula a jste takříkajíc v lidské kůži. Otázkou zde je, co je vaším podílem na 
tomto úsilí při spolupráci s členy Nového vesmíru? Co a jak máte dělat? 

Především se dle vaší svobody a vůle s mou podporou vědomě obracejte na členy 
Nového vesmíru, kteří jsou ke každému z vás přiděleni osobně (od nynějška má 
každý z vás za tímto důležitým účelem přiděleno několik členů Nového 
vesmíru!), a ať si jejich přítomnost u vás svou vědomou myslí vědomě uvědomujete, či 
nikoli, pozvěte je od tohoto okamžiku k účasti ve všech aspektech vašeho života. 
Pozvěte je k tomu, aby se vaše osobní energie zkombinovaly s jejich nejen za účelem 
této velmi důležité práce, kterou je třeba vykonat ohledně následků negativního stavu 
a lidského života, ale též za účelem vám pomoci ustanovit životní styl odpovídající 
tomu, že jste Mými opravdovými představiteli - jak se uvedlo ve dvou předešlých 
Dialozích. 

Ještě jednou použijeme slovo ‚synergie‘. Kombinací těchto dvou zdrojů energie při 
spolupráci ruku v ruce se členy Nového vesmíru budete s to jako nikdy předtím 
znásobit své schopnosti k projevování pravé přirozenosti pozitivního stavu a jeho 
dopadu na lidský život a na vše ostatní. 
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Dostáváme se však o jeden krok dále. V této době nejen budete kombinovat své 
energie s energiemi těchto členů Nového vesmíru vám za tím účelem přidělenými, ale 
též zároveň s energiemi pseudotvůrců a členů Mého pozitivního stavu v Mém 
Duchovním světě. Takže zde budete mít zmnožující a ohromně aditivní účinek - vaše 
energie, energie členů Nového vesmíru, členů Mého pozitivního stavu a pseudotvůrců. 
Je to sedminásobná kombinace: vy a pseudotvůrci; členové Nového vesmíru a 
pseudotvůrci; vy a členové pozitivního stavu; členové Nového vesmíru a členové 
pozitivního stavu; členové pozitivního stavu a pseudotvůrci; vy a členové Nového 
vesmíru a kombinované energie všech těchto seskupení, a nad tím vším a čímkoli Já a 
vy všichni ve všech uvedených kombinacích. Taková situace jako tato nikdy předtím 
neexistovala. Je Mnou ustavena, aby se dosáhlo ohromně důležitého cíle Mého Velkého 
plánu spasení všech, kdo se lapili do tenat negativního stavu. Taktéž umísťuje do vaší 
dispozice jediné možné prostředky k tomu, jak držet na uzdě, zvládnout a omezit vliv 
renegátů. 

Problém s renegáty je velmi vážný a nad chápání kohokoli. Jak si pamatuješ, před 
několika lety vašeho času vám bylo oznámeno, že jsem stvořil Nový vesmír. Aby zrušili 
toto důležité stvoření a vyvážili zónu vymístění, pseudotvůrci tehdy po chvíli uspěli při 
fabrikaci jejich vlastního pseudovesmíru se všemi jejich vlastními stvořeními 
v souběžnosti se jsoucny stvořenými Mnou a umístěnými v Mém Novém vesmíru. A 
jak, Petře, víš, renegáti při jejich prohnané povaze neustále s pseudotvůrci soutěží. 
S čímkoli pseudotvůrci doposud přišli, renegáti ihned napodobují. Je tomu tak za 
účelem toho, aby každého, ale především sebe, což je nejdůležitější, přesvědčili, že jsou 
s to dělat totéž, a dokonce i o mnoho lépe než to, co dělají pseudotvůrci. 

Takže v tomto úsilí se renegáti snaží o to nejhorší, aby přišli s nějakými svými 
vlastními fabrikacemi srovnatelnými s těmi z pseudovesmíru pseudotvůrců. Od 
nynějška se jim podařilo zfabrikovat jakoby nový vesmír s mnoha monstrózními typy 
tvorů, které jdou použít ve své válce proti pozitivnímu stavu a pseudotvůrcům. 
Potřebovali provést něco takového, aby otevřeli zároveň dvě fronty ve válkách, které 
vedou - jednu proti pseudotvůrcům, druhou proti pozitivnímu stavu a Novému 
vesmíru jmenovitě. Renegáti mají zvláštní zájem o Nový vesmír, protože cítí, že 
z tohoto směru přichází největší nebezpečí úspěšnému provedení jejich plánu na 
ovládnutí a opanování planety Nula a veškeré zóny vymístění. 

Renegáti věří, že pokud mohou uspět při ovládnutí těchto dvou oblastí, budou v lepší 
pozici pro totální výpad proti silám pozitivního stavu a Mým představitelům na 
planetě Nula. Nikdo nemůže ani znát a ani rozumět tomu, co mají členové Nového 
vesmíru k dispozici a co je činí tak efektivními a úspěšnými při jejich úsilí porazit 
renegáty. I nyní nelze odhalit povahu této tajné zbraně či to, co to je. Renegáti se toho 
velmi obávají a snaží se o to nejhorší a obtěžují a napadají členy Nového vesmíru, jak 
jen mohou. 

Ovšem největší nebezpečí pro renegáty je nová aliance formovaná členy Nového 
vesmíru, členy Mého pozitivního stavu, Mými představiteli na planetě Nula a 
pseudotvůrci pod Mým přímým dohledem, vedením, předsednictvím a vládnutím. To 
je něco, co nikdo nikdy nebyl s to předvídat. Tímto spojenectvím a tím, jak se provádí, 
je položen velmi závažný a důležitý základ nejen pro porážku renegátů, ale též pro 
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konečné odstranění negativního stavu. Nemáte ve své lidské mysli ani ponětí, jak 
významné toto spojenectví je a jakou roli hraje v Mých plánech v tomto ohledu. 

Mezitím bude pro vás činnost renegátů na planetě Nula více a více zjevnou. Jsou to 
původci všemožných válek, jako v dřívější Jugoslávii, srbská frakce je jedním z jejich 
nejoblíbenějších nástrojů. Avšak určitě pochopte, prosím, že jednou ze slabin renegátů 
je jejich neschopnost pracovat pospolu ze stejného důvodu. Mají příliš mnoho 
uchazečů o trůn. Každý uchazeč má své kohorty a následovníky a ti bojují mezi sebou 
navzájem dodatečně k boji s pseudotvůrci a ostatními. Avšak v boji s pseudotvůrci a 
ostatními jsou s to se dát dohromady a zkombinovat své síly za tímto účelem. Jejich 
lokální půtky se projevují na planetě Nula takovými boji, jaké se odehrály mezi 
Srbskem a Bosnou a nyní mezi Srby a Kosovem - všechno jejich reprezentanty. Na vaší 
planetě existují dodatkem k ekonomickým vřavám, které jste prožili nedávno, další 
vroucí kotle, kde se projevuje jejich vliv a panství. 

Nedávno si však počali uvědomovat, že pokud nesjednotí své síly a nezkombinují je 
s kvazi-stvořeními, které zfabrikovali ve svém jakoby novém pseudovesmíru, nebudou 
s to uspět. Takže nyní vynakládají veškeré úsilí, aby překonali všechny tyto rozdíly 
mezi sebou navzájem a zkombinovali své síly, aby zrušili tuto nově zformovanou 
alianci. Malému kontingentu jejich sil je přidělena role neustále obtěžovat událostmi 
na planetě Nula - aby zlobili pseudotvůrce a lidi - což se projevuje různými příhodami 
na Balkáně, v Iráku, Íránu, Palestině, Izraeli, Rusku, Asii a na mnoha jiných místech vaší 
planety. 

Popsaná situace oznamuje pseudovítězství negativního stavu na planetě Nula a 
objevení se pseudotvůrců na ní - a to jejich frakce daleko napravo - během níž díky 
kombinovaným energiím a spojenectví budou s to ukončit svinčík stvořený renegáty, 
uvěznit je a prohlásit se za absolutní vládce a bohy. Všichni lidé a ostatní tvorové, kteří 
budou ještě přítomni na planetě Nula a jinde, je přijmou jako své stvořitele a bohy a 
tímto faktorem vypudí ze svých myslí a životů cokoli náležitě duchovní, opravdové, 
autentické a ryzí. Toto je jedna z možností, jak negativní stav pseudozvítězí. Ovšem 
není jediná. 

Důvodem toho, že se aliance zformovala bez ohledu na fakt, že povede k eventuálnímu 
vítězství negativního stavu na této planetě, je fakt, že to velmi účinně urychlí tento 
proces v podstatě nakrátko zkracujíc dobu, během níž pseudovítězství negativního 
stavu bude trvat. Tomuto sdělení máte rozumět tak, že dosažením svého cíle se 
odpovídající kontingent pseudotvůrců ocitne na slepém konci svého hledání závěrečné 
odpovědi na jejich existenční otázku. Jakmile dojdou do tohoto bodu, náhle si ve svých 
myslích uvědomí a nazřou, že jejich logika je kruhová a veškeré důkazy, které hledali 
metodami v tomto hledání použitými, nevedou nikam. V tomto případě dojdou 
k nevyhnutelnému závěru, že se zcela mýlili ve svém předpokladu, že pravý život je 
možný bez Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích duchovních principů. Vzhledem k tomu tedy 
není žádný pravý a ryzí život pozitivní povahy možný dle jejich vlastních předpokladů 
a pseudoduchovních principů. Ty vedou jen k tomu, co je lidský život a život renegátů a 
jejich obludností zač - což není vůbec žádný život. Proto lze jít jedinou cestou - 
konvertovat do pozitivního stavu. 
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Jak se uvedlo předtím, je životní styl renegátů nejzazším vyjádřením povahy 
negativního stavu, s nímž zůstává velmi málo k ilustraci a demonstraci či k poučení. 
Vykoupení renegátů samotných vězí v tomto faktu. Jsou těmi jedinými, kdo při svém 
nejkrajněji zlém životním stylu nakonec přesvědčí uvedený kontingent pseudotvůrců, 
že pravý život není nijak možný bez Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích duchovních 
principů. Vaše pozice a role jako Mých představitelů je v tomto ohledu velmi závažná. 
Jsouce integrální součástí tohoto spojenectví, svým novým životním stylem a postojem, 
působením z pozice pozitivního stavu, soustředěním se na pozitivní aspekty vaší 
přirozenosti, ovládnutím jejich lidských aspektů a dovolením, abych byl součástí 
vašeho života, opravdu přispíváte pozitivnímu následku všech těchto událostí. 

Peter: Děkuji mnohokrát za tyto informace. Je tu ještě něco, na co by se mělo zaměřit? 

Pán Ježíš Kristus: Potěšení je na Mé straně, Petře. Pro teď by to mohlo stačit. Můžeme 
se zaměřit na další aspekty této záležitosti později. Přeji pěkné odpoledne. 
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Dialog 27 

Dvacátý sedmý dialog 

 

24. ledna 1999 

 

Peter: Abych řekl pravdu, mám trochu starosti s první částí dvacátého šestého dialogu. 
zdá se být osobní a soukromou. Je to, jako bych odhaloval sebe samého a své problémy. 

Pán Ježíš Kristus: Oceňuji tvé starosti, Petře. Vezmi však v úvahu faktor důležitosti 
svého poslání a pověření, které máš ode Mne. Vzhledem k nim má vše, co prožíváš a 
pociťuješ, nějaký multiverzální význam odrážející něco, co je v zájmu každého. To je 
obzvláště pravdou, když se tvé starosti vztahují k něčemu, co probíhá v současnosti 
během našich dialogů a probíhalo v minulosti během tvého přenosu Mého Nového 
zjevení a jeho Korolarií... Takže vzhledem k tomu naneštěstí pro tebe, ale naštěstí pro 
nás, tvé takzvané soukromé záležitosti nelze považovat za příliš soukromé. Jsou tu 
ovšem určité aspekty tvého privátního života, které nelze probírat s nikým jiným než 
se Mnou. Mají zcela odlišný význam. 

Navíc nepřehlédni možnost, že tím, že se tvé osobní starosti, pochyby a nejistoty 
uvedou do pozornosti každého, ve vztahu k této záležitosti to může u čtenářů těchto 
dialogů velmi dobře vyvolat uvědomění něčeho, co může být pro ně v této době 
důležité. Jak vidíš, vše smí a může posloužit dobrému účelu. 

Peter: Nu dobrá, Pane, můžeme v tom případě pokračovat v další diskusi na včerejší 
téma, jak se odráží ve druhé části Dvacátého šestého dialogu? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, můžeme. Avšak předtím, než na tento předmět 
navážeme, rád bych, pokud smím, probral nejprve něco jiného. Včera byl v e-poště 
zaslané tobě z České republiky a následném telefonním rozhovoru s autorem této e-
pošty učiněn dotaz, kdo smí a nesmí obdržet tyto dialogy. Tato záležitost vyvstala 
předtím a nějaké odpovědi byly tehdy poskytnuty. Je však na pořadu více to 
propracovat. 

Především je zřejmé, že těmi jedinci, kdo je mají číst, jsou jedině ti, kdo čtou a 
praktikují Mé Nové zjevení a jeho Korolaria... Je zcela logické po případném čtenáři 
požadovat, aby splňoval tuto kritickou podmínku. Tyto dialogy jsou nedílnou a 
důležitou součástí, jakož i rozšířením Mého Nového zjevení. V jistém smyslu pro tuto 
dobu završují významný cyklus přenosu. Číst je nejprve bez znalosti, chápání či přijetí 
předešlých dávek Mého Nového zjevení by pro případného čtenáře nejenom nemělo 
smysl, ale by to také bylo duchovně velmi nebezpečné. Takže toto je první požadavek. 

Avšak starosti, které vyvstaly v této e-poště a které máš, Petře. i ty, se týkají nejen těch, 
kdo by četli tyto Dialogy bez předešlé znalosti a přijetí jiných dávek Mého Nového 
zjevení - což je velmi vzdáleně pravděpodobné - nýbrž i těch, kdo je znají a přijímají, 
ale jejich životní styl a pozorovatelné chování není v souladu s jeho principy a 
požadavky. Dle tvého hodnocení se někteří čtenáři zdají být podivní, snad duševně 
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nestálí, a dokonce duševně nemocní; někteří mísí ideje Mého Nového zjevení s ideami 
takzvaného pojetí a praktikování New Age a někteří k němu přistupují či ho používají 
kvůli svým vlastním osobním a nízkým důvodům bez jakéhokoli zřetele, aby se tak 
činilo kvůli principům samotným. 

Otázkou je, jak v takových případech postupovat? Vezměme například jedince, kteří 
takříkajíc hrají na obou stranách, čímž se myslí ti, kdo čtou a obdivují Nové zjevení 
Pána Ježíše Krista, ale zároveň se závažně zapojují do praktik New Age, ve velké míře je 
propagujíce a dokonce rozesílajíce jeho produkty ostatním. Kolikrát k tobě, Petře, 
s takovými produkty přistoupili ti ostatní, kdo četli a tvrdili, že praktikují to, co je 
obsaženo v Mém Novém zjevení? Jedinci této povahy si neuvědomují duchovní 
nebezpečí, jakému se vystavují takovou kombinací. Takzvané hnutí New Age bylo 
reakcí a rebelií proti židovsko-křesťanským náboženstvím a v některých případech 
proti náboženství islámu a proti jejich prázdným obřadům, zvnějškovatění, liberalizaci, 
dogmatizaci a zákazům. Ve své praxi však toto hnutí New Age vedlo k ještě 
extrémnějšímu zvnějškovatění, ritualizaci a podobným bláznivým a prázdným 
praktikám, které nevedou nikam s výjimkou pseudoduchovnosti, a k plnému panování 
negativního stavu v životě jeho následovníků a praktikantů. 

Takže kombinování čehokoli podobného s niternými, smysluplnými, živoucími a čistě 
duchovními ideami a pojetími Mého Nového zjevení je jako míchání smetany se sirným 
dehtem. Co se stane, když dáte dehet do smetany? Smetana se stane pro vás 
nepoživatelnou a jedovatou. Co se stane, když na straně druhé smetanu dáme do 
dehtu? Dehet smetanu pohltí, aniž by jí byl nějak významně ovlivněn. Ty, Petře, rád 
používáš příměr sudu medu a lžíce dehtu. Vmícháš-li lžíci dehtu do sudu medu, med se 
stane bezcenným a nepoživatelným. Vložíme-li však lžíci medu do sudu dehtu, dehtu se 
nic nestane. Je stále použitelný jak předtím. 

Tento příměr vám říká velmi důležitou věc. Míchání Nového zjevení Pána Ježíše 
Krista s takovými praktikami New Age či podobnými praktikami nakonec povede ke 
zkažení, otrávení a zanechání Mého Nového zjevení. Takový jedinec skončí pod 
totálním vlivem negativního stavu, aniž by si vůbec uvědomoval, že je tomu tak. 
Důsledek takové směsi může být velmi nepříjemný.  

Co tedy uděláte s takovými jedinci? Dáte jim tyto Dialogy číst? Chtěl bych, abyste si 
velmi jasně uvědomili, že určité věci se změnily i od té doby, kdy byl zaznamenán sám 
první dialog. Změna se vztahuje na některé z vás, abyste již nebyli Mými agenty, ale 
namísto toho se stali Mými reprezentanty. Tato změna vyžaduje rozlišování, 
přemístění a nové ustanovení loajality buď k Mé věci, nebo k některé jiné věci či 
někomu jinému. Jestliže to není k Mé věci, pak logicky je to k věci negativního stavu ve 
formě takové, či onaké. Současná duchovní situace vyžaduje, aby se toto rozlišení 
učinilo ohledně těch jedinců, kdož se stanou Mými pravými reprezentanty na planetě 
Nula a nedílnou součástí Velké aliance, od těch, kdo si zvolí zůstat ve svém vlastním 
negativním pojímání toho, co to vůbec je duchovní život a jaký má být. 

Tyto dialogy poslouží velmi dobře k provedení tohoto rozlišování. Od nynějška se mají 
poskytnout každému, kdo přečetl a původně přijal Mé Nové zjevení, kdo se ale 
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z vašeho pohledu od něho nějak odklání, je od něho odlákán nebo souběžně s ním 
praktikuje a propaguje ideje New Age či nějaká jiná podobná pojetí. 

V jednom důležitém smyslu tyto dialogy poskytnou takovým dotyčným čtenářům 
příležitost, důležitou závěrečnou možnost volby buď zanechat svých protivných 
praktik bez ohledu na to, do jaké míry si myslí, že jejich praktiky jsou v souladu, nebo 
přinejmenším ne v rozporu s principy Mého Nového zjevení, nebo se od nich úplně 
oddělit. Buď napraví své cesty, nebo zavrhnou Mé Nové zjevení a dají přednost něčemu 
jinému. V každém případě a následku tyto Dialogy poslouží svému důležitému účelu. 

Stojíme na velmi důležité křižovatce, v kritickém uzlu a v ohromně významné době. 
Každý čelí životnímu rozhodnutí a volbě, jakým směrem půjde. V tomto časovém bodě 
se má jeden rozhodnout či má volit, zda se stane buď Mým reprezentantem na této 
planetě, nebo se připojí k silám, které oponují Velké alianci a Mé nejzazší věci. 

Toto nás přivádí k záležitosti probírané ve druhé části dvacátého šestého dialogu. 
vztahuje se to k činnostem rozličných seskupení zmíněné Velké aliance a renegátů, 
jakož i rozličných frakcí v nich. 

Je třeba, aby se do vaší pozornosti dostala důležitá připomínka. Tím, že jste takříkajíc 
ve své lidské kůži, a tím, že máte stále sklon vnímat a hodnotit věci z vaší zevní pozice, 
mohli byste učinit nebezpečný závěr, že cokoli se v tomto ohledu zjeví, nejprve a 
výlučně na sebe vezme či již bere formu zevního projevu na planetě Nula. Jinými slovy, 
bralo by se to doslovně a vnějškově, a nikoli duchovně a niterně. 

Nejprve ať se jasně prohlásí, že většina událostí tohoto významu - všechny aspekty 
zmíněných válek, všech aktivit Velké aliance, jakékoli jiné činnosti frakcí renegátů či 
cokoli, co v tomto ohledu máte - se primárně a ve svém celku odehraje a završí v jiných 
dimenzích, a ne na planetě Nula. Velmi často budete překvapeni, až pocítíte, že se toho 
zevně ve vašich osobních životech na této planetě mnoho nestane. Důvodem toho bude 
fakt, že planeta Nula nebyla pověřena rolí cokoli jednotlivě originálně počínat, 
obzvláště nic takové velikosti. Vše se v tomto ohledu odehrává v nefyzických 
dimenzích, kde se používá jiný přístup než ten, který jste uvyklí nazírat či uplatňovat 
na vaší planetě. 

Ano, nakonec se některé důležité reakce na dění odehrávající se kdekoli jinde projeví 
nebo již projevují v událostech odehrávajících se na planetě Nula a v chování, postoji, 
vztazích, reakcích, životních stylech či v čemkoli, co máte, jejích obyvatel. Hlavní 
zápasy, nejdůležitější aspekty probíraných záležitostí, se odehrávají mimo dosah lidské 
vědomé uvědomělosti a vnímání. jestliže byste svou lidskou vědomou uvědomělostí 
mohli vnímat velikost a rozsah všech faktorů, které jsou v tom zapojeny, jak se vyvíjejí, 
jaké prostředky a zbraně se v tomto procesu používají, kdo je v tomto všem zapojen, 
jaký je pravý smysl a význam toho všeho, či cokoli jiného o tomto celkovém nastavení a 
postupech; nemohli byste přežít ani na zlomek vteřiny. Prostě řečeno, ve vaší současné 
kondici není vaše lidská mysl ani vzdáleně vybavena něčím, čím byste byli s to vnímat, 
chápat či rozeznávat cokoli, co se v těchto dimenzích odehrává. 
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Pro vás, jako Mé pravé reprezentanty, je dostatečné vědět, že takové věci se odehrávají 
a že hrajete v tomto velmi významnou roli, aniž si to vědomě uvědomujete nebo, lépe 
řečeno, aniž byste to vědomě vnímali. Svým vyvinutým intuitivním rozlišováním jste 
s to bez skutečného vizuálního či jiného typu vnímání vycházejícího z vašeho lidského 
vědomí pociťovat a uvědomovat si, že se v těchto dimenzích děje či odehrává něco 
krajně důležitého. Je to pro vaši vlastní ochranu, že nejste s to vnímat celost tohoto 
procesu událostí v jiných dimenzích vztahujících se k probíraným záležitostem. 

Mohu vás ujistit, že abyste byli úspěšní ve svém osobním přispění k této důležité věci, 
není pro vás nutné, abyste si svou lidskou vědomou myslí vědomě uvědomovali či 
vnímali to, co se odehrává ve zmíněných dimenzích. Avšak jiná vaše část, část 
pocházející ze Mne a která není vašeho typického lidského vybavení, má plnou znalost 
veškerých podrobností, které se odehrávají v procesu manifestování těchto událostí. 

Peter: Jsem zvědavý na roli tvorů původně zfabrikovaných pseudotvůrci v procesu 
jejich pseudostvoření nového pseudovesmíru. 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, původně byli stvořeni, aby anulovalo členy Nového 
vesmíru, kdož byli stvoření Mnou speciálně a obzvlášť z Mé Nové Přirozenosti. Jejich 
rolí v té době bylo podkopávat aktivity členů nového vesmíru všemi možnými 
prostředky majícími k dispozici. Nebyl to snadný úkol, protože při stvoření členů 
Nového vesmíru bylo použito něco zcela nového a do té doby nedostupného. Takže jak 
byste šli na to, aby se něco takového zrušilo, pokud nové součásti použité v tomto 
procesu jsou zcela imunní k vlivu či útočným schopnostem jakýchkoli starých metod či 
zbraní používaných negativním stavem a pseudotvůrci před jejich uvězněním? 

V procesu Mého tvoření členů Nového vesmíru byly použity zvláštní kombinace 
rozličných součástí z Mého Božského lidství a Lidského Božství a z úplnosti Mé 
Absolutní Přirozenosti byl vyvinut zvláštní prvek zvláštní ideje a včleněn do dotyčných 
členů. Tato kombinace a kondice, za níž byli stvořeni, jim poskytla zvláštní imunitu ke 
všemu, co je negativní stav s to použít ve své snaze anulovat činnost členů Nového 
vesmíru. 

Takže jak vidíte z tohoto popisu, pseudotvůrci tehdy čelili opravdu vážnému úkolu. 
Avšak jak zaznamenali rozdíl existující tehdy mezi Mými agenty a všemi ostatními, 
uvědomili si, že by snad mohli obejít potíže při vynalézání něčeho, co se dá srovnat 
s přirozeností členů Nového vesmíru. Takže se v procesu fabrikování těchto nových 
tvorů rozhodli experimentovat s novým materiálem, který jste jim v té době 
zpřístupnili vy, Mí agenti. V konečném výsledku tohoto pokusu byli s to fabrikovat 
tvory zcela odlišné od kohokoli a čehokoli, co byli s to zfabrikovat před svým 
uvězněním. To jim, jak věřili, dalo jakousi možnost být do jisté míry účinnými 
v podkopávání díla členů Nového vesmíru. 

Jak se však jejich situace změnila, tak se změnila role těchto tvorů. Především se 
v průběhu štěpení pseudotvůrců do tří hlavních skupin a jejich početných podskupin 
odpovídající tvorové taktéž rozdělili do tří skupin a byli pověřeni asistovat každé 
odpovídající skupině pseudotvůrců. Takže do čehokoli se každá skupina pseudotvůrců 
zapojí, tvorové jí přidělení jí v tomto díle pomáhají. 
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Jedním z úkolů, které tito tvorové původně měli, bylo pověření srovnatelné 
s pověřením členů Nového vesmíru, tj. být ve styku s rozličnými lidskými tvory. a 
agenty negativního stavu na planetě Nula, aby je ‚ochraňovali‘ před vlivem členů 
Nového vesmíru a vlévali do nich nový typ nepravd a deformací vztahujících se 
k chápání Mé Nové Přirozenosti, povahy nového vesmíru a transcendentní povahy 
pozitivního stavu. 

Máte si, Petře, a vy všichni, kdo čtete tato slova, uvědomit, že povaha pozitivního stavu, 
jak bylo uvedeno předtím, je ve stálém módu přesahování každého svého předešlého 
stavu. Takže když byli pseudotvůrci uvolněni ze své vazby, byli šokováni takříkajíc až 
k zbláznění, když si uvědomili, že struktura pozitivního stavu není tatáž, jaká bývala 
před jejich uvězněním. Fakticky nebyli vůbec schopni rozeznat cokoli, co byli zvyklí 
znát. Nic nebylo stejné a vše bylo odlišné, aniž to šlo nějak poznat. 

Při produkování tvorů jejich nového pseudovesmíru potřebovali tento faktor vzít 
v úvahu. Bylo nutné v nich ustanovit zvláštní rozpoložení, které by bralo v úvahu 
faktor této transcendence v povaze a životě pozitivního stavu. Takže byly vymyšleny 
nové typy nepravd a zkreslenin a dány odpovídajícím tvorům, s nimiž byly poslány na 
planetu Nula za účelem, aby se přidaly k různým obyvatelům obzvláště vybraným pro 
tento účel. Tito obyvatelé pak měli uskutečnit tyto deformace a nepravdy v zevním 
životě planety Nula účinně anulujíce ve svých myslích cokoli, co by přišlo ode Mne a 
z Mého Nového zjevení, a taktéž blokovat aktivity Mých agentů, kdož jsou nyní Mými 
hodnotnými reprezentanty. 

Avšak vzhledem k utvoření zmíněné velké aliance tito zvláštní tvorové již nemají tuto 
roli. Nyní podporují jim odpovídající skupiny pseudotvůrců v jejich válce proti 
renegátům. 

V tomto ohledu naneštěstí není situace pro vás žádným způsobem snadnější. Jaksi by 
mohla být i poněkud obtížnější - ale ne natolik, aby vás jakkoli odradila od vašeho 
významného díla. Jak si pamatujete, renegáti ve svém bláhovém úsilí napodobovat vše, 
co vykonali a nyní konají pseudotvůrci, zfabrikovali své vlastní kvazitvory. Dali jim 
přesně stejné pověření, které dříve patřilo tvorům nového pseudovesmíru. Tímto 
pověřením je blokovat vás, podkopávat vaše konání ve všech jeho aspektech a 
obzvláště vám překážet, jak je jen možné, ve vašem úsilí spolupracovat se členy 
Nového vesmíru, kteří vám za tímto účelem byli nedávno přiděleni. Jejich metody 
mohou v tomto ohledu být brutálnější a nesnesitelnější, než jaké proti vám používali 
tvorové pseudotvůrců. To ale vůbec neznamená, že tyto brutálnější metody jsou 
účinnější než ty, používané jinými tvory. Fakticky, vzhledem k mnohem menšímu 
důmyslu renegátů v tomto ohledu, bude úsilí těchto tvorů nakonec daleko méně 
účinné. Takže se neobávejte jejich dopadu na vás bez ohledu na to, jakkoli by se mohl 
jevit jako zlý. 

Peter: Děkuji mnohokrát za tuto informaci. Je tu ještě něco jiného, co bys dnes rád 
dodal? 

Pán Ježíš Kristus: Ne o tomto předmětu. Pro dnešek jsme v této oblasti diskuse 
skončili. Avšak pro zábavu, zasmátí a odpočinek bych rád sdílel se čtenáři něco, co se 
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událo před několika rány. Jak jsi časně ráno prováděl svou obvyklou svižnou chůzi a 
cvičení, během čehož jsme intenzivně rozmlouvali, míjel tě tvůj soused, který toho rána 
taktéž běhal a procházel se. Když jste se navzájem zdravili, ta ti řekl: „To je člověk, co 
má volný čas!“ - s odkazem na tvůj důchod. Srdečně jsme se tomu výroku zasmáli. 
Všichni z nás, kdo jsme byli tehdy s tebou, si mysleli: „Kdyby jen tento mladý muž 
věděl, jaký je Petrův volný čas, co je zač nebo co pro nás dělá! Je zaneprázdněnější, než 
byl před tím, kdy takzvaně neměl volno.“ Nuže toto jen pro zábavu. nyní můžeš jít 
k jídlu a dělat ostatní, co je třeba učinit. Měj dnes velmi pěkný den i s návštěvou Alana 
Jacobse. 

Peter: Děkuji velmi pěkně. Ano, bylo zábavné to slyšet od mého souseda. Ale jaksi 
cítím, že teď mám skutečně nádherné časy. 

Pán Ježíš Kristus: Ovšemže máš, Petře. A tak tomu má být. Takže si to užívej a měj se 
dobře.
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Dialog 28 

Dvacátý osmý dialog 

 

25. ledna 1999 

 

Peter: Než přejdeme k otázkám, rád bych Ti vyjádřil svou osobní vděčnost za to, že jsi 
inspiroval Olgu a Dana Barbu z New Yorku, Rosemary Fitzpatrickovou z Astorie a 
Toma Oudala z Texasu, aby mi věnovali tak pěkná povzbuzující slova poté, co přečetli 
Dvacátý šestý dialog týkající se mých starostí a obav. 

Pán Ježíš Kristus: Vidíš, Petře, jejich reakce a odezva jen potvrzuje to, co jsem ti řekl o 
tvých osobních problémech a jejich sdílení s ostatními. Nejsou tak osobní, jak by sis 
myslel, ale mohou být velmi nápomocné ostatním čtenářům při vyvolávání jejich 
pochopení, soucitu a přijetí či jakýchkoli pozitivních emocí a myšlenek, které mohou 
mít. 

Nezapomeň na velmi důležitý bezpodmínečný předpoklad každého následovníka a 
praktikanta Mého Nového zjevení - sdílení. Veškeré pojetí Mé Osobní Potřeby tvořit Mé 
Stvoření je založeno na principu vzájemného sdílení. Sdílíte jen vaše pozitivní, 
příjemné a rozkošné pocity a myšlenky? Velmi často mohou vaše nepříjemné stavy 
mysli přispět ostatním k pochopení záležitostí jejich osobního života více než ty 
příjemné. Konec konců komunikování se Mnou je vždy příjemnou událostí. Každý 
očekává, že je tomu tak. Takže nikdy nepodceňuj potřebu sdílení. 

Dovol Mi, abych do tvé pozornosti uvedl jednoho z členů tvé duchovní rodiny, kdož 
není lidského původu, ale je ti přidělen z místa a stavu, které jsou velmi vzdáleny 
vašemu pojímání. Pamatuješ si, co představuje ve tvém stavu niternosti? Cituji: „S 
nepodmíněnou láskou a rozlišující moudrostí sdílet vše, čím jsem a co mám, s každým, 
kdo chce sdílet a oplácet, aniž by se něco někomu vnucovalo, ale též bez toho, aby se 
házely perly sviním a to, co je svaté, se dávalo psům.“ Aby se tvé paměti ujasnilo, jak se 
ti naznačuje v Mém Novém zjevení, ‚svině‘ má duchovní souvztažnost s někým, kdo se 
ztotožňuje se zly (ďáblem a zlými duchy), a ‚psi‘ s někým, kdo se ztotožňuje 
s nepravdami (Satan a negativní duchové). Toto srovnání je ovšem určitým způsobem 
téměř pohana pro ubohou svini a ubohého psa, protože nemohou být nikdy takovými, 
jako jsou poskoci pekel a jejich lidští souputníci. Svině a psi jdou za svým instinktem, 
ne dle svobodné volby, a konají to, co je pro ně náležité a správné udělat, protože je to 
nedílně obsaženo v jejich povaze být takovými. Agenti negativního stavu a jejich lidští 
přisluhovači na druhé straně mají svobodu volby a konají zlé skutky, protože je chtějí 
dělat ze své svobodné vůle, kterou svině a psi nevlastní. 

Jak vidíš, když sdílíš něco s těmi, kdož jsou Mými reprezentanty, nebo s těmi, kdo jsou 
dle vašeho intuitivního vnímání vhodnými pro takové sdílení, naplňuješ jeden 
z nejdůležitějších závazků jako Mých reprezentantů reflektujících pravou povahu 
nejen Mého pozitivního stavu, ale, a což je nejdůležitější, Mou Absolutní Přirozenost 
mající kořeny v takovém sdílení a vzájemném oplácení. Konec konců, co je účelem 
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života, každého života? Sdílet, dávat, přijímat, oplácet a konat vše, aniž by se očekávalo 
něco na oplátku; jak se říká, dělat to kvůli samotnému principu. I negativní stav rád 
sdílí svá vlastní zla a nepravdy. Jak jinak by mohl udržovat svůj vlastní pseudoživot? 

Vašim závazkem jako mých pravých představitelů je ilustrovat a projevovat tento 
princip sdílení z pozice Mého pozitivního stavu. Potřebuje se srovnat se sdílením 
něčeho, co je pozitivní a dobré - odvozující se z Mé Absolutně Dobré a Absolutně 
Pozitivní Přirozenosti - a se sdílením něčeho, co nevychází ze Mne, ale z relativního 
negativního stavu a jeho zel a nepravd. 

Peter: Děkuji, Pane, za toto včasné připomenutí. Někdy takové důležité věci mají sklon 
sejít z mysli. Víme o nich, ale ne příliš často na ně myslíme. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, toto je typické rozpoložení vaší lidské povahy. Proč si 
myslíš, že je nutné z času na čas vám připomenout rozličné záležitosti, zopakovat 
mnohokrát některé údaje, zas a znovu opětovně vyslovit určité důležité principy a 
mnohé jiné věci? Nezapomínej, že váš lidský mozek a nervový systém byly speciálně a 
geneticky uvinuty tak, aby pro vás bylo velmi obtížné zachovat ve své vědomé mysli 
cokoli vztahujícího se k tomuto druhu záležitostí. Jak jinak by se negativní stav mohl 
v lidském životě a jinde plně zachytit a projevit? Řekni Mi, Petře, co si lidé tak snadno 
pamatují a jsou schopni okamžitě vyvolat? Nebo co se jako první naučí v nějakém 
jiném jazyce, zatímco jiná slova a rčení snadno zapomínají? Kolikrát jsi žasnul, když jsi 
objevil, že si jasně pamatuješ některá hloupá, nevýznamná a bezvýznamná slova či 
fráze, nebo slova používaná jako nadávky? A pociťuješ marnost, protože jsi snadno 
zapomněl a nejsi schopen si vzpomenout na něco velmi důležitého, obsaženého 
například v Bibli nebo v Mém Novém zjevení nebo v něčem jiném, co je velmi 
významné a důležité. 

Jak vidíš, Petře, toto je dobrá ilustrace toho, jak negativní stav uvinul váš mozek, abyste 
si ve většině případů jasně pamatovali jen to, co je negativní povahy; a snadno 
zapomenuli to, co má pozitivní spoluvýznam. Zabere to daleko více úsilí, aby se naučilo 
něco, co má tuto pozitivní konotaci, než to, co má konotaci negativní. 

Toto je jedním z hlavních důvodů, proč je v Mém Novém zjevení, jeho Korolariích... a 
v těchto Dialozích obsaženo tak mnoho opakování a připomenutí. Takže si nestěžuj, 
pokud shledáváš, že mnohé během našich dialogů reprodukuji a opakuji. Je to velmi 
nutné a potřebné k tomu, aby se obešlo původní vinutí vnucené vám povahou 
negativního stavu a lidského života. 

Peter: Dokonale rozumím tomu, co je třeba. Hovoříme-li o vinutí, připomíná mi to 
otázku položenou Danem z New Yorku během našeho telefonního hovoru včera večer. 
Událo se při těchto změnách rolí a pozic od bytí Tvými agenty ke stávání se Tvými 
reprezentanty nějaké převinutí ve vztahu k těmto významným změnám? 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, jakákoli změna takových rozměrů vyžaduje 
přemístění všeho obsaženého ve vaší přirozenosti a k tomu souvztažnému fyzickému 
rámci. Tomu procesu máte rozumět tak, že se nedělá nic chirurgického - v typicky 
fyzickém smyslu, ale ve smyslu toho, že se určité oblasti vaší mysli a jim souvztažná 
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místa ve vašem mozku otevřou či aktivují a jiná se zavřou či zatlačí do pozadí vaší 
mysli. Jak si pamatuješ z Korolarií..., ve vašem případě bylo dodatečně na vaše typicky 
lidské vinutí uloženo vinutí odlišného typu. Toto vinutí jsem do vás umístil přímo Já. 
Podstatná oblast Mého vinutí ve vás byla dřímající či potlačená, aby se vaší typicky 
lidské přirozenosti dala příležitost ustavit se nejprve. Jen velmi malá její dávka byla 
aktivní, aby se vám dostalo pocitu toho, jaké je to být Mými agenty či agenty Mého 
pozitivního stavu. Tato malá oblast fungovala také jako ochrana před úplnou zkázou a 
ovládnutím negativním stavem prostřednictvím vaší typicky lidské povahy. 

Musíte si velmi jasně pamatovat, že pokud byste byli ponecháni zcela vaší lidské 
povaze, aniž byste měli toto periferní vinutí naložené na vaši lidskou povahu, podlehli 
byste zcela a úplně negativnímu stavu. Byli byste jím ovládnuti bez jakékoli myšlenky 
na to, že bylo možné něco jiného nebo že byste mohli být jiní. Toto vinutí nebo jeho 
malá část fungovalo jako stálá připomínka pro vás, že existuje něco jiného, 
opravdovějšího, reálnějšího, lepšího a spravedlivějšího atd. než to, co máte a zakoušíte 
ve svém typické, lidském životě. Bez takové znalosti či přinejmenším intuitivního 
pocitu byste nikdy nemohli přijít na tak důležitý závěr. V takovém případě byste se 
stali plnokrevnými otroky negativního stavu. 

Výše uvedený popis lze považovat za definici vašeho bytí agenty pozitivního stavu. 
Byla to zásadní a základní funkce agentů pozitivního stavu uvědomovat si tento fakt, že 
život je více než život negativního stavu a v negativním stavu. Vy, jako Mí agenti, jste 
donedávna byli mimo jiné stálou připomínkou všem lidským tvorům a ostatním 
tvorům jinde, že existuje jiný život a že život negativního stavu není jediným životem 
v jsoucnu a bytí, ale je přechodný, dočasný a ve své podstatě a formě nereálný a 
iluzorní. Vaše role byla absolutně nezbytná v tom ohledu, aby se takové uvědomění 
ustanovilo v lidském vědomí, ve většině případů v jeho nevědomých částech, takže by 
se jednou mohlo využít k tomu, aby se lidé vyvedli z jejich prokletého života. 

Avšak před nedávnem vaše role agentů Mého pozitivního stavu skončila. Se 
zakončením této role ta oblast vašeho vinutí, která byla do vás umístěna Mnou, je 
v procesu deaktivace a uváděna do dřímajícího stavu a jiná, větší oblast tohoto vinutí 
vztahující se k vašemu stávání se Mými opravdovými představiteli, se aktivuje a uvádí 
do dominantního aktivního módu. 

Ty jsi, Petře, tento proces prožil nedávno ve svém osobním životě, když sis náhle 
uvědomil to, co ti předtím nikdy nepřišlo na mysl. Toto uvědomění nebo lépe řečeno 
tato aktivace ti umožní, abys založil nový typ vztahu se Mnou vedoucí k těmto 
důležitým rozhovorům a zaznamenávání toho, co mezi Mnou a tebou vyšlo najevo. 
Taktéž Dan a Olga, když nedávno prožili faktor vyjmutí z kondice časoprostorové 
vázanosti do rozpoložení duchovního stavu. 

Zážitky této povahy se budou projevovat a již se u některých z vás projevují ve vašem 
náhlém uvědomění si, jak vzdálení, cizí, odlišní a nereální jsou jiní lidé a jak 
malicherné, nedůležité, nevýznamné a nesmyslné jsou jejich každodenní starosti a 
hádky. Tento zážitek neznamená, že je máte ponižovat, vysmívat se jim nebo se jim 
jakkoli vyhýbat. znamená jen, že si budete stále více vědomi reálného stavu dění 
lidského života zvlášť a života negativního stavu obecně. Bude tomu tak proto, a to si 
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zapamatujte, prosím, že již nebudete nazírat na lidský život a negativní stav z jejich 
vlastní pozice, ve které jste byli jako Mí agenti, ale z Mé pozice a pozice Mého 
pozitivního stavu, do něhož jste umístěni jako Mí praví představitelé. Pohled bude 
zcela odlišný. 

Snášet tento nový pohled bude pro vás jaksi obtížnější než dříve. Avšak tato obtíž se 
bude projevovat jen, pokud k tomu přistoupíte z pozice lidské povahy. Jestliže by se 
něco takového dělo, a zajisté bude, máte okamžitě přepnout na vaši nově aktivovanou 
oblast, aktivovanou Mnou a vztahující se k vašemu bytí Mými reprezentanty. 

Chci, abyste si nyní uvědomili, že aktivace této oblasti a její uvedení do dominantního 
aktivního módu ve vašem životě je zdlouhavý proces. nestane se to náhle nebo za 
jeden den.  Je to pomalý a postupný proces. Určitým způsobem a u některých z vás to 
bude téměř nepostřehnutelným procesem. Zabere čas, dlouhý čas. Náhlá plná aktivace 
této oblasti uvnitř vaší mysli by byla nebezpečná pro její lidskou část. Jako lidé byste 
nemohli přežít takovou náhlou či rychlou aktivaci. Dopad plného otevření jejího 
obsahu a ohromné vlny pozitivní energie v ní obsažené a uvolněné během této 
aktivace by náhle zabily váš lidský mozek. Fyzicky byste zemřeli. Takový následek by 
nebyl z naší pozice žádoucí, protože je vás velmi třeba v této nové roli, zatímco jste 
stále na planetě Nula a ve svém lidském životě. 

Takže buďte velmi trpěliví a nezoufejte a nemějte pochyby - pokud by se po dlouhou 
dobu nekonaly žádné vnímatelné změny ve vašem životě. Různí jedinci mezi vámi mají 
různá nadání, odolnost, úroveň uvědomění, potřeby a odlišnou úroveň co do rozsahu, 
jakým lidská část jejich mysli a mozku panuje jejich životu, ať pro jakýkoli účel, či 
důvod. Vzhledem k tomu bude pro každého jednotlivého jedince potřeba odlišný 
časový rámec, v němž se tato aktivace odehraje. Avšak ve většině případů s výjimkami 
velmi, velmi mála jedinců mezi vámi nebudete prožívat žádné zevní změny ve svém 
životě. Většina těchto změn se odehraje na vaší niterné, duchovní úrovni, kde mají 
nejenom platnost, ale kde jsou nejvíce potřeba. 

Toto uspořádání je též potřeba za účelem vaší vlastní ochrany a z bezpečnostních 
důvodů. Jedním důvodem je to, že pokud byste si svou lidskou vědomou myslí plně 
uvědomovali všechny tyto důležité niterné změny, váš lidský život na planetě Nula by 
se stal zcela a úplně nesnesitelným. Pamatujte, že plný dopad všech ohavností a 
ošklivostí negativního stavu a jeho lidského života by v jejich maximálním možném 
rozsahu zachvátil vaši lidskou část s takovou ohromnou silou, že by ji zničil. Proč? 
Kvůli ohromnému pocitu viny za to, že jste lidmi a chováte se jako lidští tvorové po 
veškerý svůj život na planetě Nula, a za to všechno, co jste učinili i neučinili v jeho 
průběhu. Ten by vás přemohl do té míry, že byste se cítili zcela a úplně nehodni Mé 
Milosti, Odpuštění a Soucitu. V takovém případě byste nebyli schopni ani ochotni je 
přijmout. Takový osud by byl v rozporu s Mou Vůlí. Stále vás tudíž ochraňuji před tím, 
aby se vám nic takové povahy nestalo - nikdy! - tím, že aranžuji záležitosti tak, abyste 
dostali buď dost času přizpůsobit se jakýmkoli změnám, které se během tohoto 
procesu aktivace odehrávají, nebo se v potřebném rozsahu zahalí jejich dopad na 
niternou úroveň vašemu vědomému uvědomění; a abyste měli jen velmi malý pocit 
jejich dopadu na vaše zevní lidské chování a na vaši lidskou duši obecně. Jedinou věcí, 
kterou někteří z vás budou s to pociťovat, je větší stupeň touhy být pozitivnější, více 
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milující, moudřejší, laskavější, rozvážnější, odpouštějící, milosrdnější, soucitnější, více 
chápající a více, více akceptující jiné takové, jací jsou, bez očekávání čehokoli od 
kohokoli. A to je přesně to, čeho je od vás jako Mých reprezentantů zapotřebí. 

Peter: Děkuji ti mnohokrát za toto krásné a smysluplné vysvětlení. Přivádí nás to 
k otázce položené Tomem Oudalem z Texasu. On, jakož i já bychom rádi znali rozsah, 
pokud je nějaký, našeho zapojení s renegáty a jakou formou by to bylo. 

Pán Ježíš Kristus: Situace je u renegátů značně složitější a ošidnější, než si kdo z vás 
může představit. Tento faktor nikdy nepodceňujte. Nevíte, s čím máte co do činění. 
Nezapomeňte, co vám bylo řečeno včera, jakož i předtím, že renegáti představují 
finální, nejhorší a nejnegativnější tvář negativního stavu v jeho celistvosti, mimo niž již 
nebude v povaze negativního stavu existovat nic, co se ještě neukázalo nebo je třeba 
ukázat. Vzhledem k tomuto faktoru si můžete být jisti, že tato fáze odhalení jeho 
povahy se může považovat za duchovně nejnebezpečnější a nejbrutálnější. Je to fáze 
odhalení povahy negativního stavu, která se ve tvé biblické terminologii, Petře, nazývá 
Velké soužení.  

Renegáti jsou ztělesněním této fáze. Kvůli tomuto faktu během doby tohoto odhalení a 
poznání všichni z nich potřebují být na místě, kde jsou nyní. Proto pokud je tato fáze 
v procesu své manifestace, nikdo z renegátů nebude způsobilý konvertovat do 
pozitivního stavu - dokonce i když to chtějí a ukazují nějakou touhu tak v této době 
učinit. 

Ó ano, přijdou k vám, a v některých případech již přišli a žádají, abyste jim pomohli 
konvertovat do pozitivního stavu. Ani na vteřinu tomu nevěřte. Nikdy to tak nemyslí. 
Z jejich strany je to prohnaný postoj, aby se vkradli do vašeho života a do života 
pozitivního stavu, který představujete a z něhož fungujete, aby především rozvrátili 
váš život, jak je to možné; a za druhé poznali tolik, kolik jsou s to poznat, o tom, jak 
pozitivní stav funguje a jaké zbraně a nástroje používá, aby mohli tyto informace 
přinést zpět svým vůdcům za účelem nalezení účinného způsobu anulování účinku 
těchto zbraní a nástrojů na ně a jejich věc. Za třetí chtějí vědět, jak početní, silní, 
nebezpeční a mocní jsou členové Nového vesmíru, kdož jsou pověřeni být s vámi, aby 
je mohli porovnat se svými vlastními počty, aby je blokovali či pro ně učinili velmi 
obtížným spolupracovat s vámi. Tyto renegáty lze považovat za zvědy a špiony ve 
prospěch jim odpovídajících kontingentů, kteří předstírají svou ochotu konvertovat do 
pozitivního stavu, aby obdrželi výše popsané informace. 

Jedinou rolí, kterou v tomto ohledu máte, je láskyplně, moudře a rozhodně jim 
připomenout, že víte přesně, co je účelem jejich pobytu s vámi, a že jste si zvolili 
nedávat jim žádné informace a nepodlehnout žádným jejich výhrůžkám. namísto toho 
jim přečtete jejich práva a výsady a vaše práva a výsady být prosti jejich ovlivňování a 
následně je odkážete ke členům Nového vesmíru, kteří jsou s vámi. Ti se o ně postarají 
a odstraní je z vaší duchovní sféry a atmosféry. 

V tomto bodě bych rád do vaší pozornosti uvedl následující skutečnost: konec poslední 
fáze odhalení tváře negativního stavu je vzhledem k jeho krajně nebezpečnému obsahu 
zdlouhavým procesem. Taktéž způsob jeho ukončení může být velmi překvapující. 
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Jednou z možností by mohlo být, že objevení se pseudotvůrců v jedné části planety 
Nula by mohlo doprovázet objevení se renegátů v části jiné. Nemáte ani ponětí, co by 
se stalo, pokud by se tato jednotlivá možnost zvolila všemi, kdo by byli v pozici volit. 
Mohlo by to skutečně vést ke zničující fyzické válce nesmyslných a nepředstavitelných 
rozměrů. Pokud by se to stalo, všichni mí představitelé by byli odvoláni z planety Nula 
krátce předtím, než by došlo k tomuto bodu. Jinou možností je, že se objeví jen 
pseudotvůrci. To by znamenalo, že renegáti byli úspěšně poraženi a uvězněni. Jinou 
možností stále je, že se objeví jen renegáti. To by znamenalo, že všichni pseudotvůrci 
konvertovali do pozitivního stavu. 

Existuje mnoho jiných možností, které by se mohly naplnit. Já mám však jednu 
v rezervě, jejíž podstatu nelze zjevit kvůli její Absolutní povaze. Jediné, co lze říci, že by 
to bylo něco, co by vám nikdy nepřišlo na mysl ani v nejdivočejších snech a 
představách. Bylo by to něco tak zcela a úplně překvapujícího, že nikdo, nikdy a nikde 
by bez ohledu na to, jak by byl duchovně vyvinutý, ani nepomyslel na to, co to je. A to je 
vše, co lze o tom či o čemkoli jiném dnes říci. Měj se dnes pěkně, Petře. 

Peter: To byl velmi zajímavý dialog. Děkuji velmi pěkně za vše. 
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Dialog 29 

Dvacátý devátý dialog 

 

26. ledna 1999 

 

Peter: Bylo by vhod Tě dnes ráno požádat, abys, pokud je to možné, byl obšírnější na 
téma Dvacátého osmého dialogu - jeho posledního odstavce - který pojednává o 
některých možnostech toho, jak by mohl nastat konec negativního stavu a typického 
lidského života? 

Pán Ježíš Kristus: Jen do určité míry. Avšak než začneme toto téma, zabývejme se 
některými záležitostmi, se kterými přišel Dan při vašem telefonním rozhovoru. 
Především se zabývejme záležitostí, jak je pro vás nebezpečné pracovat 
s pseudotvůrci, obzvláště s krajně pravicovou skupinou, a jaký je její status 
v současnosti? Zmíněná skupina je značně početná. mají stále spadeno na opanování a 
převzetí všeho všude včetně pozitivního stavu. Avšak některé změny v jejich agendě 
nastaly. Počali si uvědomovat, že zničení pozitivního stavu není proveditelné či možné, 
a tudíž je marné směřovat veškeré energie tímto směrem. Kvůli tomu předefinovali 
hlavní cíl svého úsilí. Namísto soustředění se na toto zničení přesměrovali své energie 
na zoufalou snahu prokázat, že dobrý a pozitivní život je možný bez Pána Ježíše Krista 
a Jeho/Jejích Duchovních principů - vedle života pozitivního stavu. Aby tak učinili, jak, 
Petře, víš, postupují ve své snaze zfabrikovat tvory srovnatelné se sentientními 
entitami pobývajícími v pozitivním stavu, s nimiž, jak doufají, mohou tohoto cíle 
dosáhnout. Ačkoli bylo zfabrikováno několik odlišných typů tvorů a umístěno do jejich 
nového pseudovesmíru za účelem testování jejich hypotézy, doposud nikdo z nich se 
nedostal ani do blízkosti kohokoli z pozitivního stavu. 

Takže se snaží. Avšak jak jste byli Mnou předešle informováni, jejich úsilí ohromně 
překáží civilní válka s renegáty. Veškerá jejich úsilí a zdroje jsou v současnosti 
zaměřeny na porážku a uvěznění renegátů. Vzhledem k tomu zastavili své 
experimentování v tomto ohledu. Čím dříve budou s to uspět ve svém boji s renegáty, 
tím dříve budou moci obnovit své experimenty.  

Vaší rolí v tomto procesu je skrze vaši účast ve Velké alianci jim pomáhat porazit a 
uvěznit renegáty. Je i pro vás výhodné, pokud budou s to obnovit své experimentování 
co možná nejdříve. Čím dříve je dokončí, tím dříve si uvědomí, že život pozitivního 
stavu není opravdu možný bez Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích Pravých Duchovních 
Principů. Bez ohledu na to, co děláte, kolik úsilí do toho vkládáte, kolik variet a jaký 
počet tvorů zfabrikujete, beze Mne a Mých Duchovních Principů skončíte v přesně 
stejné situaci a šlamastice jako u lidských tvorů na planetě Nula - ačkoli nyní by 
vzhledem k použití odlišného genetického materiálu extrahovaného z bývalých agentů 
pozitivního stavu mohl být následek daleko horší a více destruktivní, než jak tomu bylo 
u samotných lidských tvorů. Takže, jak z této situace vidíte, aby se urychlil čas 
potřebný k tomuto účelu, je kritické a životně závažné jim v tomto ohledu pomáhat, 
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aby toto důležité uvědomění u nich nastalo co možná nejdříve a aby se následně 
úspěšně završila eliminace negativního stavu. 

Znajíc, že vaše spolupráce a podpora v tomto úsilí je velmi důležitá, tato skupina 
pseudotvůrců se nebude vměšovat do vašich jiných činností pozitivní povahy, protože 
je jim jasné, že je i pro vás výhodné obdržet závěrečné a rozhodující odpovědi na jejich 
existenciální otázku. Konec konců čím dříve obdrží své odpovědi, tím dříve lze 
negativní stav odstranit. Aby se zopakovalo znovu, je nemožné eliminovat negativní 
stav, dokud se nezískají takové finální odpovědi a neetablují se pro všechny. Tudíž, 
vzhledem k tomuto faktoru a protože úzce spolupracujete se členy Nového vesmíru 
pod Mým patronátem, dozorem, předsednictvím a vedením, nejste při spolupráci 
s nimi na tomto důležitém úkolu v žádném nebezpečí. Fakticky s nimi již od začátku po 
nějaký čas spolupracujete, aniž jste si vědomě uvědomovali (na lidské vědomé úrovni), 
že je tomu tak. 

Druhá záležitost nastolení Danem se vztahuje k praktikám, které vám bylo doporučeno 
činit v minulosti. Tato rada byla zaznamenána v Korolariích... (v závěru Doplnění 20). 
Vztahuje se k potřebě opětovné přeměny negativních energií, následující po vaší očistě 
a vyčištění od nich, do energií pozitivních a jejich přemístění zpět do pozitivního stavu, 
z něhož byly původně ukradeny. Princip, na který se zde odkazuje a který je jedním 
z nejdůležitějších v celém Mém Novém zjevení, je zákon neustálého pokročení, změny, 
růstu, modifikace, doplňování novým, vylepšení, přizpůsobení, přemístění a 
podobných faktorů patřících a včleněných do samotné struktury a podstaty 
pozitivního stavu. Jinými slovy, do jaké míry se vám stále doporučuje pokračovat tak 
činit, jestliže se vše změnilo a není stejné? 

Tato záležitost má dva aspekty. Jeden se vztahuje k vaší odlišné pozici a roli jako Mých 
reprezentantů. Jiný se vztahuje k tomu, že jste stále v lidské kůži a jste stále 
ovlivňováni umělou lidskou přirozeností. V prvním případě tím, že jste umístěni 
vprostřed pozitivního stavu, nepotřebujete již vynakládat všezahrnující vědomou 
snahu o opětovnou přeměnu a přerozdělování, protože se dějí automaticky samy 
sebou kvůli faktu, že jste v pozitivním stavu. Je postaráno o cokoli, co si s sebou 
přinášíte z vaší lidské povahy, tím, že jste obklopeni světly Mého pozitivního stavu a 
Mnou, kdož vás pohlcuje Svou Novou Přirozeností obzvláště za tímto účelem. Tento 
proces sám a to, jak se provádí, se vám nemůže odhalit a nemůžete to pochopit, pokud 
jste v lidské kůži.  

V druhém případě jsouce v lidské kůži a majíce tuto lidskou přirozenost, činí vás to 
předmětem neustálého bombardování rozličnými myšlenkami, pocity, emocemi, 
chováním atd., které jsou negativní povahy a neslučitelnými s čímkoli povahy pozitivní. 
Nezapomínejte, že vaše lidská přirozenost byla zfabrikována z idejí zel, nepravd a 
všemožných zkreslenin. Vzhledem k tomu přitahuje zlé a negativní duchy, kteří se z ní 
napájejí. Proces tohoto napájení prožíváte jako strach, obavy, pochyby, nejistotu, 
zmatek, pocit viny, depresi, těžkost, unavenost, bezmocnost, beznaděj, bídu, 
podrážděnost, zlobu, nepřátelství a mnohé jiné podobné negativní stavy a rozpoložení. 
Kdykoli prožíváte tyto typy stavů mysli a života, můžete si být jisti, že tito negativní a 
zlí duchové se napájejí z vaší lidské přirozenosti. 
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V takovém případě musíte převzít zodpovědnost za aktivní a vědomé rozlišování toho, 
co se vám děje procesem zmíněného napájení, a toho, co je Mým nadělením ve vás - 
vaší pravou přirozeností. Přeměňujete a přerozdělujete opětovně něco této povahy? 
Ačkoli původně přicházely energie, které byly využívány v procesu aktivace 
negativního stavu, z pozitivního stavu, jakmile se ustanovil pseudoživot negativního 
stavu, začal produkovat své vlastní energie mimo čehokoli obsaženého v původních 
energiích pozitivního stavu. Takže pseudoživot negativního stavu procesem svého 
pseudojsoucna a pseudobytí uvolňuje své vlastní energie používané k produkci výše 
uvedených nepříjemných stavů. Jak se umísťujete doprostřed Mého pozitivního stavu, 
o původní energie pozitivního stavu, které byly přeměněny do negativních energií a 
rozporcované do negativního stavu, nyní pečuji Já osobně. Ostatní energie, které 
můžeme nazývat pseudoenergiemi, nejsou použitelné pro cokoli pozitivního, protože 
jsou výsledkem druhotné produkce a derivace za účelem udržování a zvěčňování 
pseudoživota negativního stavu. Je nutno je uložit do odpadní jímky negativního stavu 
do té doby, než se negativní stav eliminuje. Protože tyto pseudoenergie jsou 
neoddělitelné od povahy negativního stavu, mají jen dočasnou pseudohodnotu, která 
pomine se zmizením negativního stavu. 

Takže kdykoli si ve své mysli a lidské psychice uvědomíte tyto negativní emoce, 
myšlenky, pocity či cokoli, použijte Mé Světlo, aby vás pohltilo a zatlačilo je zpět do 
výše uvedené odpadní jímky, kam patří. Aktivně a vědomě vyslovte, že nejsou vaše, že 
jsou čistě vnucené a že nedovolíte žádnému negativnímu či zlému duchovi se z nich 
napájet jen proto, že máte tuto umělou lidskou přirozenost. „“Tato přirozenost“, 
můžete říci, „je neskutečná a nemá v sobě a o sobě žádný život, a je tudíž iluzí si i jen 
myslet, že se z ní může odvozovat cokoli, co by mohlo mít nějakou podobnost 
opravdového života a bylo s to udržovat a zvěčňovat pseudoživot negativního stavu 
v jakékoli formě či podobě.“ 

Následně poté velmi silně opětovně potvrďte, zkonfigurujte a ustanovte vaši totožnost 
jako Mých pravých reprezentantů a váš závazek usadit se ve své ryzí a původní 
přirozenosti, která vyvěrá přímo ze Mne. 

V tomto procesu vám budou asistovat členové Mého Nového vesmíru, kdož jsou velmi 
dobře zběhlí v efektivním a úspěšném konání této práce. Takto konat je pro ně 
přirozené. Jedním z důvodů, proč vám byli přiděleni, je pomáhat vám v tomto procesu. 
Problémem zde je to, že když jste uprostřed prožívání dopadu napájení se vaší umělou 
lidskou přirozeností, je obtížné si uvědomovat cokoli jiného než to, co prožíváte - což je 
negativní. Během takové doby máte sklon ztrácet perspektivu toho, kým skutečně jste, 
a je tu silné ztotožňování se s vaší lidskou přirozeností, a nikoli s tou vaší pravou. 
Konec konců když máte takové silné negativní emoce, jak můžete i jen uvažovat, že jste 
někým jiným než tím, co v tom okamžiku prožíváte? 

Takto se do vás negativní stav dostává. Říká vám něco jako toto: „Ty blázne, jak by sis 
mohl i jen myslet, že nejsi jedním z nás, jestliže máš tak výrazné a nepříjemné typicky 
lidské prožitky?“ Toto jsou doby, kdy musíte být na stráži a přivést do vašeho 
vědomého uvědomění, že jste v Mých světlech, ve světlech pozitivního stavu a 
obzvláště a konkrétně ve světlech Nového vesmíru, která do vás září skrze členy, kteří 
jsou vám přiděleni za tímto účelem. Toto je též odpovědí na třetí záležitost, nastolenou 
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Danem, ohledně vašeho zapojení se členy Nového vesmíru, aby vám pomohli být 
opravdovými a ryzími lidmi bez negativní konotace typicky lidské přirozenosti. Jinými 
slovy být jako oni, jak je to jen možné, protože odrážejí Mou Absolutní Přirozenost ve 
svém rozpoložení, které taktéž zahrnuje lidskou přirozenost v jejím pozitivním 
spoluoznačení. 

Rozdíl mezi starými a novými způsoby je ve faktu, že zatímco při starých způsobech 
jste se museli modlit, aby se to stalo, nebo prosit o pomoc, aby se to mohlo dít neustále, 
u nového způsobu potřebujete posunout své vědomé uvědomění ke Mně, Mému 
pozitivnímu stavu, členům Mého Nového vesmíru a k vaší pravé přirozenosti a ke 
skutečnosti, že jste nyní umístěni uprostřed pozitivního stavu. Tím, že to takto nově 
učiníte, opětovně potvrdíte, že jste Mými opravdovými reprezentanty. Během vašich 
dřívějších rolí jako agentů Mého pozitivního stavu tím, že jste byli umístěni uprostřed 
negativního stavu a včleněni do vaší umělé lidské přirozenosti, bylo pro vás nutné 
z vlastní svobodné vůle a volby Mě aktivně žádat o pomoc a ochranu. vzhledem 
k povaze této pozice a role by vše, co by vám bylo dáno bez požádání, bylo vnucené, a 
nikoli dle svobodné volby. Jak víte, negativní stav není zakořeněn v žádné svobodě 
volby, ale ve vnucování. Ve vašem případě jste potřebovali jako agenti pozitivního 
stavu ilustrovat životní styl, který je dle svobodné volby bez jakýchkoli vnucujících 
činitelů. Jinak, z pohledu negativního stavu, pokud byste o to nežádali, ale bylo vám to 
vnuceno, jaký je rozdíl mezi pozitivním stavem a negativním stavem? konec konců oba 
dva fungují na principu vnucení! Vidíš ten základní rozdíl? 

Peter: Velmi jasně. 

Pán Ježíš Kristus: Na druhé straně, jakmile jste umístěni doprostřed stavu 
pozitivního, dle jeho samotné povahy tím, že pozitivní stav je v sobě a sebou stavem 
úplné svobody, nezávislosti a volby, kvůli tomuto faktu již nepotřebujete o nic žádat, 
ale prostě si uvědomovat, že jste opravdu v něm. To, že jste uprostřed pozitivního 
stavu, konstituuje automatickou reakci na vše, co v jakémkoli ohledu potřebujete, a to 
je vám poskytnuto, kdykoli a pokud to potřebujete. Zde máme faktor úplného a 
nepodmíněného spoléhání se na Mne a Mé zaopatření všeho pro vás, co ve všech 
aspektech vašeho života potřebujete. Jakmile ve své mysli ustanovíte takové spoléhání 
se, nepotřebujete již nikoho či nic žádat o pomoc, protože taje vám stále zde 
k dispozici, kdykoli k ní posunete své vědomí. 

Peter: Děkuji mnohokrát za toto jasné a výstižné vysvětlení. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo. Petře. Obraťme se nyní k tvé otázce, Petře, 
pojednajíce obšírněji o možných scénářích a možnostech, které existují pro ukončení 
negativního stavu. 

Jeden z možných scénářů a možností nebyl včera zmíněn. Zahrnuje to, že ani 
pseudotvůrci, ani renegáti by se fyzicky na této planetě neobjevili, jak všichni 
očekáváte. Důsledkem této možnosti by bylo, že by se provedl velmi bezkonfliktní, 
bezbolestný, laskavý a mírný přesun všech zapojených v negativním stavu do stavu 
pozitivního. V takovém případě by neexistovala žádná fyzická potřeba pro takové 
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objevení se. Zóna vymístění by se stala zónou umístění ve stvoření bez jakékoli zevní 
vřavy či holokaustu. 

K této možné volbě existuje a mohla by se zvolit jedna alternativa. Na planetě Nula by 
se neobjevili ani pseudotvůrci, ani renegáti, ale vřava, holokaust a Velké soužení by se 
odehrálo v jiných dimenzích, obzvláště v jejich doméně v peklech, v jiných oblastech 
zóny vymístění a v jejich novém pseudovesmíru a v novém kvazinovém vesmíru 
renegátů. Z této pozice by byli s to způsobit dopad těchto událostí na planetě Nula a 
v lidském životě tak, že by se vítězství negativního stavu odehrálo přímým 
pseudoduchovním vlivem do lidské mysli bez potřeby jejich fyzického objevení se. 
Faktor jejich fyzického objevení se by v tomto scénáři byl uvažován jen druhotně, 
pokud by chtěli převzít kontrolu všech lidských záležitostí z jejich vlastní úrovně. 
Jistým způsobem by preferovali to učinit takto. 

Nyní se podívejme na možnou alternativu, která zahrnuje to, že jak pseudotvůrci, tak i 
renegáti by se fyzicky nebo nějakou jinou hmatatelnou a vnímatelnou formou objevili 
na vaší planetě. Co by se pak stalo? Renegáti by se řekněme kupříkladu objevili 
v Rusku a v zemích jejich věrných spojenců jako například v Iráku, Srbsku a u 
některých jiných arabských či nearabských národů a v dřívějších republikách 
zrušeného Sovětského svazu. Na druhé straně řekněme, že pseudotvůrci by se objevili 
v USA a v zemích jejich věrných spojenců v Evropě a kdekoli jinde. Protože navzájem 
divoce bojují ve své vlastní civilní válce, ihned by tyto země zapojili do své věci. 
V takovém případě by tuto planetu soužila zničující válka s takovým 
nepředstavitelným následkem, že by bylo sotva možné, aby ji někdo přežil. Toto je 
jeden způsob, jak by negativní stav na této planetě zvítězil - totálním zničením a 
záhubou. Konec konců je v samotné jeho povaze, aby byl takový. Někteří vnímaví 
jedinci na vaší planetě, kdož jsou s to se vpojit do některých aspektů, které se konají 
jinde, se začetli do tohoto možného scénáře a následku a předpovídají, že se tak stane. 
Majíce tuto informaci z negativního stavu, jsou s to předpovědět jen pohromy a soudný 
den. Nevědí o ničem jiném. Odtud odpověď, že třetí světová válka by měla začít dne 4. 
července 1999 mezi Ruskem, Íránem, Irákem a ostatními na jedné straně a USA a jejich 
spojenci na straně druhé. 

Druhý scénář, který se bere v úvahu, je objevení se jen pseudotvůrců fyzickým 
způsobem čili viditelně lidským fyzickým očím. Jak se uvedlo včera, takové objevení se 
by znamenalo, že o renegáty bylo postaráno a pseudotvůrci teď ovládají veškeré 
oblasti ve svém panství. V případě, že by se takový scénář zvolil, pseudotvůrci by se 
objevili jako bohové a tvůrci lidstva vyvracející existenci Boha či Pána Ježíše Krista 
nebo jakékoli jiné nadpřirozené bytosti či božstva. Fakticky by ze svého vlastního 
postavení produkovali napodobeniny těchto božských osob. Prováděním tohoto a 
přesvědčováním lidí o pravdivosti svých tvrzení by negativní stav mohl na planetě 
Nula vyhrát. 

Stále může být zvolen scénář jiný, v němž by se objevili fyzicky nebo v jakékoli jiné 
viditelné a hmatatelné formě jen renegáti. Jestliže by se zvolila tato možnost, mohlo by 
to znamenat dvě věci: pseudotvůrci prohráli a jsou uvězněni zpátky ve svých 
příslušných peklech - to je krajně vzdálená možnost! Nebo že všichni konvertovali do 
pozitivního stavu a zcela zanechali renegátům cyklus pseudojsoucna a pseudobytí 
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negativního stavu a finální manifestaci jeho nejhroznější, nejošklivější a nejohavnější 
podoby - poněkud pravděpodobnější scénář. 

V tomto případě, s plnou vládou renegátů zde, by se na planetě Nula plně vyvolaly a 
projevily veškeré aspekty obsahu a významu Velkého soužení apokalyptických 
rozměrů. Vládli by této planetě a lidským tvorům tím nejbrutálnějším, diktátorským a 
krvavým způsobem, jaký si jen můžete představit, či ve skutečnosti si nemůžete vůbec 
představit, jak hrozné by to bylo. Jediné, co vám mohu o tomto scénáři či možnosti říci, 
je - modlete se, aby se nikdy nestal nebo nebyl zvolen. 

A nakonec nejtajemnější a nejskrytější scénář si držím takříkajíc ve Své osobní rezervě. 
Jak se uvedlo včera ve Dvacátém osmém dialogu, tento scénář nelze odhalit, protože je 
Absolutní Povahy. Vzhledem k tomu, i když by bylo možné popsat některé jeho menší 
aspekty, vaše mysl či mysl jakékoli relativní sentientní bytosti by nemohla chápat ani 
rozumět žádnému z nich, ať by se o to snažila sebevíce. Pokud by se však tato možnost 
zvolila, v procesů její manifestace, jakmile by byla namístě, byste začali chápat její 
povahu a to, proč bylo nutné a životně závažné ji zvolit. Nejlepší na této možnosti by 
bylo, že je tak nádherné povahy, že v ničí mysli neexistuje nic, co by se jen vzdáleně 
přibližovalo tomu, co to je a jaké by to bylo. Takže tímto skončeme. 

Peter: Děkuji mnohokrát za toto vysvětlení. Máme pokračovat, či pro dnes skončit? 

Pán Ježíš Kristus: Doporučoval bych pro dnes skončit a zítra začít, pokud to bude 
třeba a možné, s Třicátým dialogem. Mezitím se ve zbytku dne měj pěkně. 
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Dialog 30 

Třicátý dialog 

 

27. ledna 1999 

 

Peter: Jak víš, náš poslední dialog (29) způsobil mnoho zmatku. Tou částí dialogu, 
která vskutku zmátla Dana a Rosemarii, byl údaj o rozličných scénářích ukončení 
negativního stavu. Je zřejmé, že se jedná o citlivé téma. Dle Dana scénář, kdy se na této 
planetě neobjeví ani pseudotvůrci, ani renegáti vyvrací či popírá to, co bylo uvedeno o 
těchto záležitostech v Kapitole 7 Nového zjevení Pána Ježíše Krista. V této kapitole je 
jasně řečeno, že fyzické objevení se pseudotvůrců musí být, aby se naplnily určité 
nutné požadavky pro eliminaci negativního stavu a vykonání závěrečné fáze Tvého 
Druhého příchodu. Navíc má Rosemarie otázku na význam posledního scénáře, který 
vylučuje všechny ostatní a který vychází z Tvé Vlastní Absolutní Úvahy o tom, jak by to 
mělo skončit. Toto jsou otázky, které, jak jsem již dříve řekl, mi způsobují tolik mučivě 
bolestivých pochyb a panické reakce. V okamžicích, jako je tento, si především přeji, 
abych nikdy nesouhlasil být v takové pozici a roli - přenašeče Tvého Nového zjevení; a 
za druhé, aby lidé, kteří mají takové zvídavé a platné otázky, se mohli dostat do mé 
kůže a prožívat, čím procházím pokaždé, když přijdou s něčím podobným. 
Zaznamenávám v těchto dialozích něco, co je výsledkem mého vlastního myšlení dle 
přání či představ, nebo fantazie mého vlastního bláznivého srdce a mysli? Jak tento 
problém urovnáme? Jak říká Dan, něco jsme opomněli? 

Nebylo by pro mne daleko hezčí, když jsme byli v období před započetím dialogů a kdy 
každý měl klást své vlastní otázky a obdržet své vlastní odpovědi bez mého přímého 
zapojení? Toto je pro ně příliš snadné. A já si myslím: „Nechme je se popasovat s tím, 
jak dostávají své vlastní odpovědi a mají své vlastní pochybnosti a nejistoty o tom, zda 
to, co dostávají, je pravda či nikoli.“ Právě nyní se obávám i jen napsat do dalšího 
odstavce Tvé jméno v odpovědi na tyto otázky, aby se nepředpokládalo, že Ty jsi Ten, 
Kdo na ně odpovídá, pokud nějakou náhodou jsem to já, který na to přišel v souladu 
s mými vlastními bláznivými domněnkami. Velmi se za to vše omlouvám, a pokud 
nemám v jakékoli domněnce v tomto ohledu pravdu, prosím Tě o odpuštění. 

Pán Ježíš Kristus: A máš ho mít, Petře. V určení, zda to jsem, či nejsem Já, Kdo s tebou 
rozmlouvá, musí každý učinit své vlastní rozhodnutí založené na jeho vlastní osobní a 
soukromé intuici. Odpovědnost za určení tohoto důležitého faktoru spočívá na každém 
případném čtenáři. Nikdo, včetně tebe, Petře, není ovšem nucen věřit, že jsem to Já - 
Pán Ježíš Kristus, Kdo s tebou rozmlouvá. Avšak vaše reakce v tomto ohledu je 
pochopitelná a bere se na vědomí. 

Mohou a měli by stále pokračovat v kladení svých vlastních otázek a získávání svých 
vlastních odpovědí, ale kvůli jejich pozici a roli a tomu, co každý z nich představuje 
z jiných úrovní, by takové odpovědi byly ohraničeny pouze na jejich sféru a na to, co 
představují a co dle dohody dělají. Nemohly by obsahovat jakoukoli jinou úroveň. 
jejich odpovědi by tedy nemohly mít multiverzální význam. Tento faktor je velmi 
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důležitý a měli byste ho mít vždy na mysli. Jak vidíš ze svých okamžitých fyzických 
symptomů, upadnutím do této léčky, Petře, jsi trochu pootevřel dveře skupině 
negativních entit, která je ti přidělena, aby bránila tvým dialogům se Mnou a jejich 
zaznamenávání. Vzhledem k tomu právě teď prožíváš fyzickou závrať a znechucení. 
Přejde to ovšem velmi brzo spolu s tím, jak přestanou jejich útoky prostředky tvého 
současného fyzického rozpoložení. 

Zabývejme se nyní záležitostí rozpornosti. Zapomněli jste na něco? Zapomněli jste na 
výrok, který byl taktéž učiněn v Novém zjevení Pána Ježíše Krista, a jeho následné 
důležité uvědomění, že je tu nekonečná rozmanitost voleb a možností, které jsou 
k dispozici všem na výběr. Mít některé volby, ale vyloučit některé jiné by logicky 
omezovalo, ohraničovalo a brzdilo sentientní entity v jejich úsilí si vybírat. Všechny 
volby musí být přítomny v univerzalitě všeho, aby se zajistila úplná svoboda volby a 
vůle, jakož i nezávislost všech zapojených do tohoto procesu vybírání. Život každého 
závisí na tomto činiteli. to ale vůbec neznamená, že všechny volby se aktualizují, 
realizují nebo se přidají k zevní realitě. Nezapomeňte, že každý, u koho je na místě se 
rozhodnout, jak volit, je též vybaven logickými procesy odůvodnění, které mu říkají, 
které volby nejsou vhodné či potřebné. Zajisté mu ale poskytnete tyto plně 
vyčerpávající možnosti. Jinak by vždy něco chybělo. Zvídavá mysl těchto entit by, jak 
jsi, Petře, řekl, ihned poznala, že v zásobárně všech k dispozici jsoucích možností voleb 
něco chybí. V tomto případě by ovšem nebyly přítomny všechny dostupné volby. 
Pokud by se to stalo, sentientní entity by skončili tak, že by neučinily vůbec žádný 
výběr, protože by nemohly v tomto ohledu učinit náležité rozhodnutí bez znalosti toho, 
jestli by nebylo logicky vhodnější či rozumnější zvolit některé jiné možnosti volby, 
které nejsou k dispozici, než ty, které k dispozici byly. V tomto případě by byly stále 
bombardovány uvědomováním si, že vně odsud existují některé jiné volby než ty, které 
mají, které by bylo vhodnější učinit. 

Takže hovoříce o scénářích či možnostech volby, jak by se mělo odehrát ukončení 
negativního stavu, je nutné se zmínit taktéž o těch, které by se nemohly nikdy zvolit, 
protože by bylo zcela nelogické, iracionální a nerozumné je zvolit, protože by nevedly 
k eliminaci negativního stavu, ale k jeho opětovnému potvrzení. Kvůli argumentaci ale 
na okamžik předpokládejme, že by jak pseudotvůrci, tak i renegáti učinili volbu 
neobjevit se fyzicky či jakoukoli viditelnou formou - velmi nepravděpodobný scénář. 
V takovém případě by se započalo nějaké jiné nastavení, které by naplnilo nutné 
požadavky pro eliminaci negativního stavu a vykonání závěrečné fáze Mého Druhého 
příchodu, jak se líčí v zmíněné 7. kapitole Nového zjevení Pána Ježíše Krista. 
Například přístup k univerzalitě všeho by se otevřel a byl učiněn souběžně dostupným 
pro všechny. Každý by byl umístěn doprostřed samého procesu aktivace negativního 
stavu od A do Z. V takovém případě by každý opětovně prožil takříkajíc na své vlastní 
kůži, jak byl negativní stav aktivován. Každý by se stal plně znalým všech aspektů 
tohoto procesu a vývoje, povahy pseudotvůrců, jejich uvěznění, propuštění, toho, jak 
by přijímali své experimentování, co učinili doposud, do okamžiku záznamu těchto 
dialogů, a vše ostatní včetně jejich takzvaného druhého příchodu a jak by se projevil a 
jaké by byly jeho následky. Všechny tyto faktory by se staly pro vás zjevní nejen slovně 
či tak, jako při sledování filmu, ale zažili byste je nanejvýš realistickým způsobem 
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majíce zážitky nyní-a-zde. Následně po těchto prožitcích by byla vykonána poslední 
fáze Mého Druhého příchodu a uskutečnila se eliminace negativního stavu. 

Nezapomeňte, prosím, na velmi důležitý fakt: V univerzalitě všeho neplatí ani čas, ani 
prostor. Minulost, přítomnost a budoucnost a všechny možnosti, jakož i jejich 
manifestace a následky, jsou v ní plně obsaženy a mohou se plně prožívat ve svém 
plném projevu, jako byste byli opravdu uprostřed nich. Aktuálně to není ‚jakoby‘, 
protože když jste umístěni v univerzalitě všeho, jste plně účastni v těchto událostech, a 
nikoli jako by se děli mimo vás. fakticky jsou to reálné události. Je to jako cestování 
v čase. Cestujete do minulosti, abyste prožili všechny její události nejenom jako 
pozorovatel, ale jako přímý účastník. Pak cestujete do budoucnosti a prožíváte všechny 
potřebné události a všechny jejich možnosti ve všech jejich možných modech realizace, 
aktualizace, manifestace a následků; opět nikoli jako pozorovatel, ale jako přímý 
účastník. toto pojetí nečasového a neprostorového získávání zkušeností, jež jsou 
potřebné ke splnění logických požadavků toho, co bylo popsáno v Kapitole 7. velké 
knihy, jak ji můžeme nazvat, by bylo pro některé z vás krajně obtížné pochopit. Lidská 
mysl je omezena na myšlení v prostoro-časových pojmech, lineárně, a nikoli způsobem 
stavů nastávajících souběžně a současně. Avšak toto pojímání je důvěrně známé 
některým vašim nejvyvinutějším teoretickým fyzikům. 

Jak z tohoto popisu vidíte, kdyby i tento jednotlivý scénář měl být zvolen, ani by to 
neporušovalo, ani nevyvracelo požadavky v Kapitole 7. Nového zjevení Pána Ježíše 
Krista. 

Podobný příklad lze použít na všechny ostatní možné či nemožné scénáře a možnosti 
volby. Ať by se zvolilo cokoli, nikdy by to nic neporušovalo či nevyvracelo anebo by to 
nebylo v rozporu s ničím, co se vyžaduje pro náležitý, logický, racionální a nejvhodnější 
sled ukončení negativního stavu a všech toho se týkajících faktorů. Každý z možných či 
nemožných výběrů by se nějak přizpůsobil těmto požadavkům. Opakuje se znovu, 
existují nekonečné možnosti takových modů a způsobů, z nich lze volit aktualizaci, 
projev a realizaci této důležité potřeby a požadavku. 

Každý se tedy uvolněte, neobávejte se, že bych porušil jakékoli z Mých Slov. Jak vidíte 
z tohoto příkladu, forma projevu či objevení se všech těchto událostí je ovšem fluidní, a 
ne fixní. Potřebují se pseudotvůrci objevit lidem ve vší své pseudoslávě, se vší 
‚nádherou‘? Takto se to může, ale nemusí stát - jak se též uvádí v téže zmíněné sedmé 
kapitole, kde bylo jasně uvedeno, že je to jen jeden z mnoha možných scénářů. 

Byli byste všichni z vás překvapeni poznáním, že ve skutečnosti mnozí pseudotvůrci, 
jakož i mnozí renegáti již kráčí po planetě Nula, anonymně, inkognito, bez toho, že by si 
někdo uvědomoval, kým skutečně jsou. Jsou za scénou, tajně a tiše ovlivňujíce a 
nastavujíce všechny události na vaší planetě v přípravě na jejich skutečné objevení se. 
Dle jimi získaných zkušeností se rozhodnou o způsobu, metodě či formě, v jaké se 
zjevně objeví lidem. Jejich přítomnost můžete jasně rozeznat v mnoha faktorech 
lidského života, jako například v klonování, počítačové vědě, televizních programech, 
filmech a ve všech ostatních aspektech lidského života. Jste svědky zřejmého 
neobvyklého vzedmutí se všemožných technologických výdobytků, které by byly 
nemyslitelné jen několik let předtím. Mohu vás, Petře, ujistit, že bez jejich přítomnosti, 
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zapojení a vlivu by lidé nikdy nebyli s to dosáhnout čehokoli v tak krátkém časovém 
údobí. Takže jak vidíte z tohoto všeho, nic se neděje tak, jak by nemělo. Avšak 
potřebujete se trénovat, abyste mysleli jako Mí praví reprezentanti, a ne jako typičtí 
lidé. v procesu tohoto tréninku jste vystaveni rozličným opcím, scénářům, možnostem, 
jakož i nemožnostem, abyste se naučili myslet, jak to činí opravdoví obyvatelé mého 
pozitivního stavu, a nikoli jak myslí lidé svým jednostranným, zúženým a omezeným 
způsobem. Je velmi nebezpečné lpět jen na jednom způsobu vnímání ohledně možných 
následků čehokoli bez uvědomění si toho, co ostatní je zapojeno, či jak mnoho úrovní 
veškerého jsoucna a bytí, jakož i pseudojsoucna a pseudobytí je zapojeno v procesu 
rozhodování se a konání voleb. 

A to nás přivádí k Rosemariině otázce. Její otázkou je, zda Já, jako absolutně znalá 
Absolutní Bytost, vím, jaká volba se pro ukončení negativního stavu učiní a jaké budou 
následky všeho tohoto ohledně pseudotvůrců a renegátů. Ovšem, že ano. To je otázka! 
Důrazně se doporučuje, abyste si osvěžili paměť opětovným přečtením Zákona Božské 
Prozřetelnosti zaznamenaného v Kapitole 10. Nového zjevení Pána Ježíše Krista. 
Jasně definuje, jak taková Absolutní Znalost působí. 

Předpokládejme však, že bych měl sklon zjevit dopředu volbu, která se v tomto ohledu 
učiní. Můžete si představit okamžité výsledky takového nebezpečného zjevení? 
Především by to okamžitě znehodnotilo veškeré výsledky pokusů v životě negativního 
stavu. V takovém případě by nikdo nemohl přijmout žádné náležité a konečné poučení 
o jeho povaze, protože by neexistovaly žádné důvody v něm pokračovat - pokud znáte 
výsledek dopředu. Vše by se zastavilo, aniž by se dala možnost či příležitost odhalit a 
poznat jiné, snad i důležitější aspekty negativního stavu. 

Za druhé by to každého dostalo do možnosti nemít žádnou možnost volby, protože kdo 
chce vyvracet to, co říkám, předvídám či předpovídám? Kdo by chtěl diskutovat o 
čemkoli, co se sděluje z Absolutního Stavu? Dopad toho, co přichází z uvědomění, že je 
to z Absolutní Znalosti, aniž by jeden byl s to k tomu dojít vlastním úsilím, by anuloval 
tvořivé úsilí každého. V tomto případě by se každý stal impotentním učinit cokoli 
produktivního, konstruktivního, invenčního či tvořivého, vysedávaje, očekávaje, že ho 
budu krmit lžičkou jako malé dítě; a nejenom to, ale to by odmítalo jakýkoli podnět 
k životu vůbec. Za třetí by to každý pociťoval jako nátlak bez jakékoli šance učinit 
jakýkoli krok dle svého, z vlastní svobodné vůle a volby. A byly by tu další mnohé 
možnosti ohromně ničivých a svobodu ubíjejících následků. Jak vidíte z tohoto 
stručného vysvětlení, taková událost by odporovala Mé Přirozenosti zakotvené 
v Absolutní Svobodě a Nezávislosti. 

Co se týče Rosemariina požadavku na poskytnutí nějaké analogie v lidských pojmech 
k tomu, jakou povahu by měl scénář, který mám ve Své Absolutní Rezervě, žádná 
analogie neexistuje nejenom v lidském percepčním a zkušenostním módu, ale ani u 
nikoho jiného kdekoli a kdykoli. Jinak by nebyla Absolutní. Avšak mohu vás ujistit 
jednou věcí, že tento neobvyklý a nádherný způsob by obsahoval vše potřebné, aby se 
naplnily všechny požadavky toho, jak se musí eliminace negativního stavu a Můj Druhý 
příchod odehrát - jak je popsáno například v 7. kapitole Nového zjevení Pána Ježíše 
Krista. Doufám, že předešlé vysvětlení tě zbaví tvé paniky a úzkosti, Petře, a uspokojí 
taktéž tazatele. 
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Peter: To nevím, ale cítím se trochu klidnější a pokojnější, ačkoli stále zažívám závrať 
a mdlo. Vím, že to brzy pomine. Mám další otázku od Dana, ale též ode mne, kterou 
bych rád položil. Smím? 

Pán Ježíš Kristus: Ovšem. Dej se do toho. 

Peter: Existuje nějaká rozumná a spolehlivá cesta, jak rozlišit či rozpoznat, kdo je kdo, 
v procesu komunikování se členy našich pravých duchovních rodin, během nichž se 
může objevit mnoho negativních entit z mnoha pozitivních, ale i negativních důvodů? 

Pán Ježíš Kristus: Tato otázka, Petře, byla nějakým způsobem zodpovězena ve tvém 
telefonním hovoru s Danem. Avšak kvůli ostatním čtenářům proberme toto téma šířeji. 
Nejdůležitějším nástrojem pro takové rozlišování je ovšem vaše intuice. V tomto 
ohledu ti, kdo jsou nyní v roli a pozici Mých reprezentantů, jsou uvedeni do stavu 
daleko většího obohacení své intuice, než tomu bylo předtím. S tímto novým 
obohacením nebudete mít žádné těžkosti rozpoznat, kdo je kdo a co od vás skutečně 
chce nebo účel jeho objevení se vám. Jak víte, existuje mnoho negativních entit či 
duchů. Především tu máte pseudotvůrce, renegáty, rozličné jiné reprezentanty 
odlišných skupin a frakcí jak pseudotvůrců, tak i renegátů, rozličné další tvory pekel 
náležející k jedné či oné příslušné skupině, a nakonec jsou tu takzvaní potulní duchové, 
kteří nepatří k žádné jednotlivé skupině, ale potulují se okolo, dělajíce potíže komukoli 
nebo přidávajíce se kdekoli ve své snaze napájet se negativitou všech jedinců pro tento 
účel dosažitelných. 

Každá z těchto skupin, jakož i skupina potulných duchů, má poněkud jiný dopad na 
vaši psychiku, a nepatrně odlišný zjev pro ty, kdo jsou s to vizualizovat si jejich 
přítomnost. Pseudotvůrci a jejich příslušní přisluhovači již u nikoho nevyvolávají 
žádný teror či obavy - jak to činili krátce po svém propuštění. Prostě pozorují a 
komunikují, pokud je třeba, chladně, vědecky a nezaujatě. Renegáti a jejich rozliční 
poskoci a následovníci se rádi jeví jako krutí, brutální a hroziví, ale někdy též velmi 
prohnaní a v odchylných formách včetně takových stavů jako teror, strach a zmatek. 
Potulní duchové obvykle vyvolávají pocity obav, nejistoty, rozpaků a rozličných 
fyzických symptomů, které doprovázejí stavy úzkosti. Existují další rozličné jemnosti, 
jimiž se manifestují, které patří k odlišnostem jejich vlastní jedinečné povahy a k tomu, 
co vyžadují postupy jejich rozličných seskupení a frakcí. 

Takže v podstatě je to vaše zdokonalená intuice, která vám přesně řekne, z které 
skupiny či frakce k vám přicházejí. Vaší povinností v tomto ohledu je se jich dotázat 
bez bázně a bez toho, že byste je zavrhovali. Nezapomínejte, že mnozí z nich k vám 
přicházejí za účelem konverze do pozitivního stavu. Protože však neznají jiné chování 
či přístup, ale to, co mají a co nabyli od svých fabrikátorů, přicházejí k vám typicky 
negativním způsobem. Tento způsob je určen povahou skupiny či frakce anebo 
odpovídajících pekel, ke kterým patří či ze kterých pocházejí. Tudíž pokud se vám 
objeví v poněkud výhružné podobě, vždy tomu není tak, že vám chtějí tak či onak 
vyhrožovat, ale protože nemají nic jiného ve svém repertoáru chování. V takových 
případech, jakmile se jich začnete dotazovat, bude vám velmi zřejmé, že jejich objevení 
se je za účelem konverze bez ohledu na to, jaké by mohlo být jejich zevní chování. 
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V ostatních případech, když je zjevné, že jejich záměrem objevení se u vás není nic 
dobrého či pozitivního, a jestliže se snaží vás jakkoli ohrožovat či napadat, nemusíte se 
jich naprosto obávat, ale prostě prožívat, že jste stále, čtyřiadvacet hodin denně pod 
Mými ochrannými křídly a pod Mým ochranným štítem, a prostě je na Mne odkažte. Já 
se o ně postarám. Mohu vás ujistit, že nikdo odkudkoli z jejich domény vám nemůže 
způsobit žádnou škodu, obzvláště nyní ve vaší pozici Mých reprezentantů. 

A v tomto bodě, Petře, bych doporučoval pro dnes skončit, protože to byl pro tebe 
velmi těžký den. jdi na slunko, medituj a odpočívej. pohovoříme později, pokud bude 
nutno. 

Peter: Děkuji mnohokrát. Velmi rád přijmu Tvou radu. 
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Dialog 31 

Třicátý první dialog 

 

28. ledna 1999 

 

Peter: Především cítím, že se musím omluvit Tobě, Danovi a Rosemarii za mé včerejší 
rozpoložení mysli a za mou reakci na Danovy a Rosemariiny otázky. V té chvíli jsem 
cítil, že to musím ze sebe dostat ven. 

Pán Ježíš Kristus: Bylo na místě dostat to ven, Petře. Jinak bys to držel v sobě, čím bys 
poskytl daleko větší a škodlivější příležitost skupině negativních entit, přidělených 
k tobě za tím účelem, aby tě docela odstrčily od našich dialogů a způsobily ti 
nepotřebnou duševní úzkost. V tom případě bys utekl do své samoty, jak to rád činíš 
v takových situacích, efektivně zavíraje dveře do stavu své niternosti a přestávaje 
komunikovat se svými přáteli jak v tomto světě, tak i ve světě vašem. Vidíš, Petře, tohle 
je přesně to, čeho by ty negativní entity rády u tebe docílily. Kdybys nemluvil o tom, co 
cítíš v tomto ohledu, specificky ohledně věcí Mého Nového zjevení a těchto dialogů, 
pak by se jim podařilo tě zablokovat na dlouhou dobu. Nechceme, aby se to stalo za 
žádnou cenu. Jak jsi měl ve zvyku říkat svým profesionálním studentům: ‚normální 
reakce na abnormální stav je abnormální‘, což znamená, že je normální reagovat na 
abnormální podmínky abnormálním způsobem. 

V našem případě se nad tebou vznášel vážný problém, vztahující se na možnou 
nesrovnalost, ba i rozpor mezi tím, co vám bylo předloženo v Novém zjevení Pána 
Ježíše Krista a v těchto Dialozích. Kdyby tomu tak bylo, kdyby ty nesrovnalosti 
skutečně existovaly, pak bys ovšem zpanikařil, neboť bys měl za to, že buď údaje ve 
Velké knize nebyly ode Mne, nebo dialogy neprobíhají se Mnou. Můžeš si představit 
následky, kdyby to byla pravda? Bylo by to zničující pro tebe i pro všechny, kdo přijali 
Mé Nové zjevení jako Mé Pravé Slovo. Na druhé straně, podívej se, coby se stalo, kdyby 
tvoje reakce byla něco jako tohle: ‚No co, to je toho, nebudu si s tím lámat hlavu. Ať si 
tento problém vyřeší sami, aniž by mě obtěžovali. Nebudu marnit svůj čas na 
zpochybňování nebo na ověřování pravdivosti tohoto údaje. Budu se nadále tvářit, jako 
by se nic nestalo.‘ V tom případě bys podlehl efektivně duchovní aroganci a výsledně 
bys upadl pod vliv té negativní skupině, jež ti byla pro tento účel přidělena. Takže je 
velmi důležité, aby vše, co bylo řečeno a zaznamenáno během našich dialogů, jakožto i 
během všech jiných našich interakcí, bylo doprovázeno simultánním neustálým 
ověřováním za účelem zajištění pravdivosti, autenticity a ryzosti jejich zdroje. A nejen 
to, ale aby každý případný čtenář těchto Dialogů činil toto skrze svou intuici. Činit tak 
je duchovní zodpovědností každého čtenáře. 

Podíváš-li se, Petře, na to, co vzešlo z včerejší události, pak budeš moci velmi jasně 
vidět, jak bylo důležité obrátit tvou pozornost na záležitost možné rozpornosti a 
nesrovnalosti. Dovolilo to, aby se řádně nabídlo klíčové, multiverzálně důležité 
vysvětlení s objasněním pro každého, kdo je do toho zapojen na všech úrovních a ve 
všech dimenzích. To, co bylo uvedeno v Třicátém dialogu, poskytne všemu náležitou 
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perspektivu; v podstatě anuluje každou pochybnost ohledně možné nesrovnalosti a 
rozporu. A nejen to, ale jasně to vyznačí fakt absolutní nutnosti mít nekonečnou 
rozmanitost voleb s tím, aby se každý ujistil, že ať si zvolí cokoliv, jeho volba bude ta 
pravá, neboť každá jiná volba by nevedla ke stejně žádoucímu, logickému a 
rozumnému vyznění. Mohu ti říci velmi jasně, Petře, že tím, že všechny sentientní 
entity bez ohledu na to, kde jsou umístěny nebo jak dalece se duchovně vyvinuly, 
nejsou absolutní, ale relativní, a že dokonce i jim je třeba občas připomenout, jaká je 
jejich přirozenost. Není to pouze výsadou lidských tvorů. Ovšem lidé už tím, čím jsou, 
mají téměř stálou potřebu, aby se jim připomínalo všechno, ale zvláště duchovní věci. 

Takže zde jsou otázky a pak zase další otázky. Na objasnění: otázky, které položili 
včera Dan a Rosemarie, mají multiverzální význam. Potřebují odpověď, jež by zahrnula 
a uspokojila všechny, a to nejen lidské tvory, v tomto případě Dana, Rosemarii nebo 
tebe, Petře. Pro svou povahu a velikost jejich významu musí být zodpovězeny skrze 
tebe, Petře. Konec konců jsi to ty, kdo je zaznamenává a předává všem 
zainteresovaným. Proto je logické a náležité, aby ses ujal zodpovědnosti na ně dát 
odpověď. 

Na druhé straně si vezmi jako příklad otázku, položenou před třemi dny o poměru, 
existujícím mezi tebou a tvým zaměstnavatelem. Je správné používat čas a prostředky 
tvého zaměstnavatele pro své vlastní potřeby, nemající co činit s tvou předepsanou 
prací? Tento druh otázek tedy nezapadá do výše uvedené kategorie multiverzálního 
významu. Je to něco, co je mezi tebou a tvým zaměstnavatelem, jakožto i mezi Mnou a 
tebou. Existují různé situace, rozliční zaměstnavatelé, různé dohody a různé možnosti, 
mající docela rozličnou konotaci případ od případu v závislosti na přijatých postupech 
či zásadách toho kterého zaměstnavatele. Duchovní význam vašeho chování na místě 
vašeho zaměstnání je úplně individualizován a zosobněn, takže jen vy můžete 
odpovědět na tu otázku pomocí svého vlastního rozlišení a skrze svou intuici a přímým 
spojením se Mnou - způsobem, jaký máte k dispozici. Příčinou tohoto faktoru nemohou 
být otázky tohoto typu zodpovězeny skrze tebe, ani vlastně přes nikoho jiného, ale 
pouze samotným tazatelem. 

To je důvod, proč je tolikrát zdůrazněno, jak je důležité, aby se každý z vás naučil klást 
vlastní otázky a dostávat vlastní odpovědi jakýmikoliv vám dostupnými prostředky, a 
nikoliv spoléháním se na tebe, Petře, nebo na kohokoliv jiného. Nechceme, aby 
kdokoliv byl závislý na tom, co řekneš ty, Petře, nebo co je řečeno skrze tebe, neboť by 
to skončilo ve stavu naprosté pasivity tazatele a v jeho/její duchovní impotenci, 
jakožto i ve vyhýbání se odpovědnosti, jakou má v tomto ohledu. Skončit takto 
znamená podlehnout negativnímu stavu. Pouze otázky, týkající se všeho v Mém Novém 
zjevení a obsahu těchto Dialogů, jakožto i otázky multiverzálního významu, jsou 
vhodné a vyžadují, aby byly zodpovězeny skrze tebe, Petře, neboť v tom je tvá role a 
tím jsi byl pověřen. V předešlých Dialozích jsme již vysvětlili, proč je tomu tak. 

Peter: Mluvě o otázkách, jak se Ti dnes líbí komentář, učiněný dnes ráno Dr. Ardyth 
Noremovou z Arizony v jejím e-mailu o tom, že Ti říkám ‚Sir‘ (Pane)? Cítí, že když se na 
Tebe obracím jako k Pánu, snad zanedbávám ženský aspekt Tvé přirozenosti 
zdůrazňováním Tvého mužského aspektu. Z mé strany ovšem to, jak jsem to tehdy cítil, 
bylo spíše navyklým reagováním, jako bych byl býval mluvil s mým mužským 
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představeným, jsoucím hodně vysoko nade mnou v typicky lidském smyslu. Ani 
v nejmenším nebyla míněna žádná neúcta, ani nešlo o úmysl méně zdůraznit Tvůj 
femininní aspekt, když jsem Tě tak nazval. 

Pán Ježíš Kristus: Ačkoli je pravda, že z tvého osobního stanoviska to bylo jaksi 
návykovou odezvou, ve skutečnosti však doopravdy byl důvod, proč jsi byl téměř 
nutkán tak se na Mě obrátit, a to v tom, že především to vypadalo, jako by jeden muž 
mluvil s druhým mužem; za druhé, okolnosti, za jakých se to stalo, vyžadovaly, abys 
Mne vnímal jako svého Nebeského Otce. Současně logická a intelektuální disputace 
v Dialozích způsobila, že bylo pohodlnější oslovit Mne ‚Sir‘, ježto jde o Mou typickou 
Absolutní Maskulinní Přirozenost. Nicméně budiž všem známo, že v procesu tohoto 
rozhovoru Absolutní Rovnost Mé Absolutní Maskulinity a Mé Absolutní Feminity byla a 
vždy bude na místě a nezáleží na tom, jaké bude oslovení. Je to pravda i ohledně toho, 
jak jsem vnímán ve tvé mysli, Petře. 

Takže žádná urážka vůči Ardyth, a je to dobře, že ti připomněla tento fakt, ačkoli ji 
mohu ujistit, že ve tvé mysli, Petře, nebyl nikdy sklon, přání nebo tendence zanedbávat 
nebo podceňovat nebo považovat ženské aspekty jako méně hodnotné nebo méně 
důležité než aspekty mužské. Opak je pravdou: mohu svědčit o tom, že ty, Petře, jsi byl 
velmi progresivní v tomto ohledu před mnoha lety (před 46 lety), kdy jsi ještě byl 
uvězněn v bývalém Sovětském svazu. Pamatuješ si, co jsi napsal ve svém filosofickém 
deníku, který byl zabaven členy KGB - sovětskou tajnou službou? S nesmírnou vášní jsi 
prohlašoval a bránil záležitost úplné rovnosti mužů a žen a to, jak jsou stejně hodnotní 
a potřební a proč jedno pohlaví nemá být vyvyšováno na úkor druhého. A pamatuješ si, 
Petře, jak během soudního přelíčení byly čteny ty pasáže a jak tři soudci - vesměs muži, 
ovšem - se ti vysmívali za tak pošetilý nápad? Pouze zapisovatelka, která byla ženou, 
na toto téma opatrně a ustrašeně prohodila úštěpek na tvou ochranu. Jak víš, v té době 
nikdo nezpochybňoval tak zvanou nadřazenost mužů nad ženami. Takže v tomto 
ohledu jsi byl na tu dobu o hodně dál, Petře. 

Peter: Tak jak tak má Ardyth pravdu a já napříště budu pořádně opatrný. V tomto 
bodě bys rád probral něco jiného, jak jsi naznačil během mé ranní procházky, meditace 
a dialogů s Tebou? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře. Téma, které by se mělo oslovit dnes, se týká konceptu 
předpovědí a možností. V lidské povaze a v povaze negativního stavu existuje tendence 
obecně vnímat vše jako permanentně zafixované, nemodifikovatelné a neměnitelné. 
Vracíme se k této záležitosti, protože je ji třeba připomínat, aby bylo možno se vyhnout 
negativním reakcím pro případ, že by se věci nepřihodily tak, jak každý očekával, že se 
stanou, ježto byly buď předpověděny, nebo byly považovány za uskutečnitelné. Takže 
si nestěžujte na přebytečnost nebo opakování v tomto ohledu. 

Vezměte, dejme tomu, biblické předpovědi proroků ve starém zákoně a v Apokalypse 
Nového zákona, jakožto i v jiných Mých vlastních předpovědích, jak byly zaznamenány, 
na příklad v Evangeliu Matouše, kapitoly 25-4-25 a jinde. Každý, kdo je čte, považuje za 
samozřejmé, že se splní doslovně v tom kterém čase na vaší planetě a nikde jinde. 
konec konců, jestliže Bůh - Já něco předpoví, pak se to musí splnit přesně tak za každou 
cenu, jako by Bůh - Já nebyl/nebyla či nebyla/nebyl s to si to rozmyslet a do puntíku - 
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bez ohledu na kohokoliv a cokoli - provádí to, co předpověděl nebo nařídil. Na příklad, 
Moji učedníci si byli tak jistí, že vše, co jsem řekl, předpověděl nebo určil, se mělo 
splnit během jejich života na planetě Nula, že když přišli do duchovního světa a 
uvědomili si svůj omyl v této věci, jakožto i v mnoha jiných záležitostech, byli šokováni, 
až takříkajíc přišli o rozum a nějakou dobu jim trvalo, než se přizpůsobili faktu, že věci 
nejsou vždy takové, jak se zdají být. V tom případě se můžete ptát, proč byste chtěli, 
aby se přes kohokoliv něco předpovídalo? Důležitost těch biblických předpovědí či 
podobných předpovědí v minulosti tkví v jejich funkci, a ne tolik v tom, co obsahují 
nebo praví. Byly míněny jako varování za tím účelem, aby poskytly šanci všem 
zaangažovaným napravit své cesty, uznat nutnost změny a ustanovit jiný způsob 
života, což by jim umožnilo obejít nebo úplně anulovat potřebu, aby se předpovědi 
splnily. 

Jak víš z předešlých údajů, každé chování nebo každá volba, jakou jedinec učiní pro 
zavedený životní styl podle duchovních zákonů nese své důsledky, výsledky i následky. 
podle Absolutního Zákona Mého Absolutního Bezpodmínečného Milosrdenství a 
Odpuštění je nutno především vylíčit všechny možné následky každého chování nebo 
všech voleb a současně předložit rozličné alternativy pro rozličná chování a různé 
volby, jež by mohly být provedeny za účelem vyhnutí se nebo anulování čehokoliv, co 
bylo obsaženo v takových předpovědích. Takhle to tedy je, tečka. To je způsob 
uspořádání věcí ve veškerém jsoucnu a bytí a v pseudojsoucnu a pseudobytí. 

Takže v tomto smyslu se můžete dívat na jakékoliv předpovědi jako na možnosti, jež se 
mohou a také nemusí uskutečnit v závislosti na alternativních volbách, jaké se mohly 
učinit těmi, co jsou osloveni, či komu jsou takové předpovědi adresovány. To je jeden 
z nejdůležitějších důvodů, proč v Mém Novém zjevení (jako v kapitole 7, na příklad) 
jsou takové předpovědi či předvídavé údaje vždy doprovázeny sdělením, že toto je 
jeden z mnoha možných scénářů, podle nichž by se věci mohly stát, a že jsou mnohé 
jiné možnosti, jak by se takové věci mohly projevit nebo objevit. Proto na základě 
těchto faktorů ať vás nikdy nenapadne lpět pouze na jedné možnosti nabídnuté jen 
jako příklad, jak by se věci mohly stát, a ne zda se stanou přesně tak, jak byly popsány. 
Mohou a nemusí se tak stát. 

Jak jsi sám před časem řekl, Petře - když je vám něco dáno jako příklad toho, jak se věci 
stanou, v našem konkrétním případě, jak proběhne ukončení negativního stavu, pak 
lze mít podezření, že tak se to nestane. Je-li v rámci multiverzálního faktoru řečeno, že 
se něco stane tak a tak, pak se to v ne-prostorovém a ne-časovém stavu a kontinuu již 
odehrává. Když se to tak či onak naplňuje a je uloženo do univerzálnosti všeho, pak je 
zřejmé, že nějaký jiný scénář nebo volba, které se ještě neudály, jsou vzaty v úvahu. 
Musíte zde rozumět velmi důležitému pravidlu, které podle lidského aspektu své mysli 
jen dost těžko pochopíte: Kdykoliv se vám něco nabízí ve formě předpovědi nebo 
předvídavosti, a takové předpovědi či předvídavosti jsou doprovázeny popisným 
příkladem, jak by se to mohlo stát, pak díky faktoru, že to bylo vysloveno, se to v ne-
prostorové a ne-časové dimenzi skutečně tak děje. Jak jsem řekl, tento údaj velmi těžko 
pochopíte. Na druhé straně, co si musíte jasně uvědomit a co uniklo dokonce Mým 
vlastním učedníkům, pokud ještě žili na planetě Nula po Mém odchodu, že kdykoliv 
jsou učiněna taková sdělení, vždy se vztahují k multiverzálnímu stavu věcí a velmi 
zřídka mají fyzickou zevní relevanci k čemukoliv na planetě Nula. Obvykle to nemá 
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dopad na planetu Nula tak moc na fyzické úrovni, jako spíš na úrovni mysli lidí a jejich 
životního stylu. Takže dopad je pro svou povahu raději duchovní a mentální, než 
fyzický a zevní. Fyzické a zevní aspekty se mohou změnit následkem duchovních a 
mentálních změn, ale vždy se vlečou pozadu - někdy dokonce po tisíciletí. 

Jak víte, naneštěstí pro lidské tvory byla jejich zevní mysl zcela odpojena od všech 
jiných úrovní, zvláště a konkrétně od jejich duchovní úrovně. Z toho důvodu nejsou 
schopni vnímat události, dění či stav věcí na žádných jiných úrovních a dimenzích 
multivesmíru. Přesto jsou podle různých aspektů své mnohovrstevnaté mysli na ně 
napojeny všechny, aniž by si vědomě uvědomovali, že tomu tak je. A nejen to, ale plně 
se účastní všech událostí v jiných dimenzích, aniž by o tom měli sebemenší tušení. 
Důvod pro tuto neuvědomělost tkví ve faktu, že bylo nutné odpojit jejich vědomou 
mysl tak, aby neměli žádný spoj jak s jinými úrovněmi své mysli, tak i s jinými 
dimenzemi. Jak bylo řečeno několikrát dříve, toto bylo provedeno proto, aby lidští 
tvorové byli uvedeni do pozice svobody volby, a tak aby byla anulována nutnost být 
negativním podle donucení sil negativního stavu. Namísto toho si smějí vybrat tak, či 
onak podle své svobodné vůle a volby. Kdyby byl spoj jejich lidské vědomé mysli ke 
všemu a všem jiným nechán neporušen, pak by díky faktu, že lidští tvorové jsou 
stavěni tak, aby byli svou náturou závislí na někom či něčem jiném, došlo k tomu, že by 
byli neustále pod vlivem jiných z jiných dimenzí, kteří podle jejich názoru mají daleko 
nadřazenější vědomost a schopnost, než mají oni. Takže by lidé dělali jen to, co by jim 
bylo řečeno, a ne to, co by dělali podle své vlastní svobody volby. Avšak v takovém 
případě by jim žádný z jejich činů a skutků nemohl být přivlastněn, jelikož v konečném 
součtu by nebyly jejich. V takovém případě by lidští tvorové navždy zůstali ve stavu 
nemohoucnosti a nemohli se řídit podle svých vlastních výběrů z vlastní svobodné 
vůle. Kdyby k tomu došlo, pak by negativní stav nemohl být nikdy odstraněn, neboť 
někdo někde tam - máme na mysli lidské tvory - by nebyl v postavení dělat nějaké 
volby sám od sebe. Díky faktu, že povaha negativního stavu je zakotvena v životě 
nátlaku, byste museli dočista eliminovat lidské tvory z jakékoliv modality života bez 
možnosti je spasit, a tak dovést negativní stav k jeho konci navěky. Pokud je jakýkoliv 
život podle donucení a nátlaku, negativní stav si lebedí a rozpíná se. To je jeden 
z hlavních důvodů, proč bylo nutné přetrhnout spojení lidské zevní mysli od všech a 
všeho jiného v jiných dimenzích. Jak víte, tohle bylo uskutečněno primárně během 
Mého Prvního příchodu. Jak si vzpomínáte, před tím byli lidští tvorové schopni vidět 
bytosti z jiných dimenzí, jak chodí mezi nimi. 

A tohle nás přivádí k jiné možnosti uspořádání věcí, kdyby se bylo zvolilo, aby se 
pseudotvůrci ani renegáti fyzicky neobjevili na planetě Nula. Když už je jednou 
vnímáno, že lidští tvorové jsou založeni a zakotveni v životě své svobody volby, pak 
postupně a pomalu - aby se zabránilo nebezpečnému šoku - znovu obnovíte napojení 
jejich zevní vědomé mysli na ostatní části jejich mysli a na všechny jiné dimenze tím, že 
vybudujete stálou přímou linku ke všem z nich. V tomto novém rozpoložení budou 
schopni nejen vnímat vše, co tam probíhá, ale budou s to aktivně komunikovat se 
všemi příslušnými obyvateli. Takto bude ustanoveno fyzické spojení s jinými světy a 
planeta Nula bude pohlcena jejich sférou. V takovém případě lidé budou moci 
pozorovat a rozpoznávat, jak pseudotvůrci, renegáti a jejich pochopové činili to, co 
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činili; jak došlo k aktivaci negativního stavu; jak sami byli zfabrikováni; kdo byli jejich 
praví ‚stvořitelé‘; a všechny jiné věci mající k tomu vztah. 

Pseudotvůrci tímto zvláštním způsobem přijdou k lidem, zjeví se jim, přesvědčí je, že 
oni jsou jedinými stvořiteli a bohy atd., aniž by se doopravdy fyzicky objevili na planetě 
Nula. Nicméně, jelikož by nyní planeta Nula a lidská zevní vědomá mysl byla pohlcena 
ve sféře jiných dimenzí, pak díky tomuto faktoru by byli s to plně se účastnit v konečné 
fázi druhého příchodu pseudotvůrců. Následně poté by se tímto samým způsobem 
zúčastnili závěrečné fáze Mého druhého příchodu. A takto by byly na místě všechny 
faktory pro splnění všech požadavků na ukončení negativního stavu, jak bylo vylíčeno 
na příklad v sedmé kapitole Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Vidíš, Petře a vy 
všichni, co čtete tato slova, jak by bylo možné provést vše, co má být provedeno 
v tomto ohledu? A jak je možné mít mnoho různých scénářů, aniž by došlo k porušení 
nebo odmítnutí jakýchkoliv požadavků pro jejich uskutečnění? A Já jsem uvedl jenom 
dva příklady: jeden včera a jeden v tomto dialogu. Ujišťuji tě, že jsou možné mnohé 
jiné. Ale pro tentokrát toto postačí k tomu, abyste náležitě pochopili, o čem je řeč. 
Z toho důvodu bych doporučoval, abychom to pro dnešek ukončili s přáním velmi 
příjemného dne. 

Peter: Mnohokrát Ti děkuji za Tvá vysvětlení. Bylo to pro mne velkým potěšením. 
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Dialog 32 

Třicátý druhý dialog 

 

29. ledna 1999 

 

Peter: Dnes ráno nemám specifické otázky nebo něco, na čem by zvláště záleželo. 
Avšak rád bych Tě poprosil, zda máš něco, co bys nám chtěl sdělit.  

Pán Ježíš Kristus: Díky, Petře, že se ptáš. Ano, mám něco, co bych rád prodiskutoval. 
Většina z toho bude ve formě připomenutí a zopakovaného sdělení. Nicméně, byl bych 
nerad, abys cítil, že se jakoby opakuji. Každé takové zopakování má určitý důležitý 
význam, primárně na jiných úrovních, a ne pouze na lidské úrovni; vždyť lidští tvorové 
mají křehkou, nespolehlivou a děravou paměť.  

Začněme věcí důležitosti všeho, co bylo řečeno během našich dialogů. Někdy mohou na 
první pohled z vaší lidské perspektivy určité údaje vypadat, jako by pro vás měly 
menší důležitost. Dobrým příkladem takové perspektivy je první dojem, jaký může mít 
kdokoliv po přečtení Třicátého prvního Dialogu. Ovšem, po opětovném pozorném 
přečtení jeho obsahu se přijde na to, jak trefně poznamenal Dan, jak hluboký a 
revoluční význam má. 

Přesto na moment předpokládejme, že z vašeho lidského nazírání mají některá sdělení 
v těchto Dialozích menší důležitost nebo nemají vůbec žádnou. pouze lidští tvorové je 
mohou tak pojímat. Proč? Jelikož, jak bylo mnohokrát uvedeno dříve, jejich nazírání je 
hrubě ohraničeno vzhledem k tomu, co jsou schopni rozeznat, vidět, slyšet nebo 
pociťovat. Jejich vnímání je omezeno jen na to, co jim zevní smyslové orgány dovolí 
vnímat a/nebo přijmout. Vše, co je nad a mimo jejich dosah, jim úplně uniká. Lidští 
tvorové jsou tak ochuzeni o vnímání a přijímání věcí, jež se odehrávají jinde v jiných 
dimenzích. 

Uvaž toto: Když Já, Pán Ježíš Kristus, komunikuji, hovořím či rozmlouvám s tebou, 
Petře, tehdy v procesu našich dialogů díky tvému postavení, tvé roli a tvému pověření 
jako přenašeče Mého Nového zjevení, všechny dimenze v multivesmíru, jakožto i 
v jejich příslušných světech naslouchají tomu, co říkám. Ač pravím cokoliv, bez ohledu 
na to, jak to vnímáte vy svou lidskou zevní myslí - zda to má nepatrnou důležitost, 
nebo vůbec žádnou - pro vnímání a rozsah chápání jiných nepozemských bytostí má 
každé slůvko, každičké znaménko a každá tečička nesmírnou důležitost a ohromný 
význam. Dívají se na to ne jako lidští tvorové ve své omezené schopnosti, odkázané jen 
na svůj zevní svět, nýbrž multiverzálně, na mnohých úrovních a multistrukturálně.  

Tato záležitost má však ještě i jinou velmi důležitou stránku. Vztahuje se k jednomu 
nanejvýš důležitému aspektu současně nastávajícího posunu. Jaký mají dopad tyto 
dialogy jednotlivě a v celistvosti Mého Nového zjevení obecně na obyvatele zóny 
vymístění a na veškeré jejich příslušné pseudosvěty a všechna pekla? Toto má také 
vztah k tomu, proč je tyto údaje třeba uvádět znovu a opakovaně. 
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Jak víš, Petře, naše dialogy se linou ve formě konverzace, jako když si dva lidé sednou a 
klidně rozmlouvají jeden s druhým, diskutujíce o rozmanitých tématech společného 
zájmu. Toto je něco nového nejen pro každého v Mém Stvoření a jeho multivesmíru, ale 
také pro členy negativního stavu celkově. Ačkoliv se určité prvky tohoto typu 
konverzace objevily poprvé v Korolariích..., jedinečnost našich dialogů je ve faktu, že 
v tomto procesu žádný zevní prostředník není užíván. Nepoužívám ničí hlasivky, ústa 
či řeč, abych mluvil s tebou, jak tomu bylo v Korolariích..., aspoň v některých z jejich 
Doplňků (třetím, patnáctém, dvacátém a ve dvou soukromých konverzacích). 
Tentokrát se vše děje ve tvé mysli. Dokonce i právě nyní při zaznamenávání této 
konverzace můžeš jasně slyšet, jak k tobě mluvím v tvé mysli. 

Jaký je význam tohoto typu nebo způsobu konverzování bez přímého zapojení 
kohokoliv do tohoto procesu nebo do toho, jak se odehrává? Jsme zde jen Já a ty. Každý 
jiný bedlivě naslouchá bez přerušování nebo zasahování. Na druhé straně taková 
konverzace uniká členům negativního stavu, když probíhá ve stavu zde-a-nyní. 
Nicméně ve chvíli, kdy znovu a pozorně pročítáte každý dialog několikrát, nebo jak to 
činí Dan z New Yorku za účelem redigování, pak se jim obsah těchto Dialogů stává 
dostupným také.  

Avšak tím, že jde o konverzační formu těchto dialogů, při jejich opětovném pročítání 
zní Můj hlas jasně ve vaší mysli, jako by to probíhalo zde-a-nyní.  

Tento faktor je velmi důležitý, důležitější, než si kdo z vás dovede představit. 

Co se stane, když je znovu čtete a celek všech členů negativního stavu slyší čtený 
materiál? Můj hlas, který nyní plně poznávají jako hlas Pána Ježíše Krista, zní přímo i 
v jejich myslích. Není to tak, jako bys to četl ty, nebo Dan nebo nějaký jiný čtenář anebo 
jako by to oni četli v knižní formě, ale je to komunikování mysli k mysli Mým osobním 
hlasem. Díky tomuto monumentálnímu faktoru nemůže nikdo v peklech či jinde v zóně 
vymístění zasahovat do procesu nebo vnucovat jakékoliv deformace toho, co slyší. 

Tento životně důležitý a rozhodný faktor buduje konečný základ pro uvedení všech 
v negativním stavu k poznání pravé přirozenosti pozitivního stavu a, což je 
nejdůležitější, k poznání Mé Pravé Přirozenosti. 

Jak víte, členové negativního stavu byli udržováni v husté temnotě ohledně Mé 
Přirozenosti a povahy Mého pozitivního stavu. Ano, měli k dispozici Mé Nové zjevení a 
jeho Doplňky; avšak jejich pravý neporušený a nezfalšovaný obsah byl ukryt před 
lidem v jejich doméně vůdci příslušných pekel. Namísto toho jim byla předložena 
přepsaná verze, v níž každé slovo bylo přeměněno v naprosté nepravdy a deformace. 
Takže neměli žádný přístup k neposkvrněnému obsahu Mého Nového zjevení. 

V té době vše, co bylo přenášeno v Mém Novém zjevení, neznělo v jejich myslích ve 
formě Mého Božského Hlasu. Jak víte, tehdy bylo třeba, aby informace obsažené v Mém 
Novém zjevení byly přístupné a čteny nejdříve členy Mého pozitivního stavu. Mezitím 
byli členové negativního stavu udržováni v temnotách ohledně všeho, co se dělo 
kdekoliv jinde. 
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Nicméně, se současným posunem je Můj pozitivní stav umístěn přímo uprostřed 
negativního stavu velmi rozdílně ve srovnání s tím, jak to bylo v době, kdy Mé předvoje 
byly rozestaveny v peklech. Tento nový způsob zajištění nové polohy se uskutečňuje 
prostřednictvím těchto Dialogů, což uschopňuje členy negativního stavu slyšet Mne 
rovnou v jejich myslích bez jakéhokoliv zasahování. Díky tomuto činiteli, když se něco 
v těchto Dialozích zopakuje, znovu sdělí nebo znovu uvede, pak se to děje nejen ve váš 
prospěch, ale primárně a vrcholně důležitým způsobem i v jejich prospěch. Různé 
oblasti, různé skupiny a různé společnosti jejich domény jsou zapojeny do tohoto 
procesu v různém čase. Slovo ‚čas‘ je velmi ubohou aproximací toho, o čem mluvím 
v tomto ohledu. Jejich různý stav a různé rozmístění jim dovoluje napojit se do tohoto 
procesu na velmi různé úrovni. Když převedeš tuto úroveň na lidskou úroveň, pak se 
to na vaší úrovni projeví jako různost času. Odtud pochází potřeba opakování., 
opětného sdílení a uvádění údajů z vaší lidské úrovně. 

Dřívější tendence vládců pekel skrývat před svými následovníky cokoliv, co přicházelo 
z pozitivního stavu s následným překrucováním a falšováním všeho, co jim bylo 
předkládáno, má analogii s katolickou církví na vaší planetě. 

Jak víte, po mnoho století zakazovala katolická církev čtení Bible pod pohrůžkou 
potrestání nebo i smrti upálením. Kdykoliv kněz četl něco z Bible, bylo to vždy v latině, 
takže obyčejný lid neměl ponětí o tom, co se četlo. Namísto toho jim byl dán 
katechismus, který neobsahoval nic jiného než samé zkrouceniny a nepravdy o Mé 
Přirozenosti a o všem vztahujícím se k pozitivnímu stavu. Takto udržovala katolická 
církev své následovníky v temnotě. Po dlouhou dobu nebyl k dispozici žádný jiný 
překlad Bible než v latině nebo staroslovanštině, obojí nepřístupné prostému lidu. 

Teprve když Luther započal hnutí Reformace, stala se Bible dostupnou jiným lidem, a 
nejen kněžím. Byl to Luther, kdo poprvé přeložil Bibli do němčiny. Podle jeho příkladu 
se postupně objevily ve velké hojnosti překlady Bible do jiných jazyků. Nicméně ještě i 
nyní jen rozmrzele dovoluje katolická církev vykonávat mši ve svých církvích 
v pochopitelném jazyce se čtením biblických veršů v řeči dané země. Papež však ještě 
stále vykonává mši v latině. Takže se vám velmi jasně říká, kdo má na starosti 
katolickou církev. 

V jiných ne-katolických denominacích křesťanských církví musel negativní stav 
přijmout zcela jiný přístup. Díky tomu faktu, že síly negativního stavu nebyly déle 
schopny bránit lidským tvorům a jiným ve čtení Bible ve své rodné řeči, obešly tento 
problém velmi účinně a úspěšně tím, že navedly lidské tvory a jiné k tomu, aby vše 
obsažené v Bibli a podobných tak zvaných Svatých knihách vnímali v zevním 
doslovném smyslu. 

Tak se stalo, že i nadále byla před nimi ukrytá pravda týkající se pravé povahy 
negativního stavu, jakožto i povahy stavu pozitivního a Mé Pravé Přirozenosti. Jak víte, 
ze stanoviska duchovního nemá doslovný smysl vůbec žádný smysl. 

Takže z perspektivy negativního stavu nebyla učiněna žádná škoda, když se jim 
dovolilo různě překládat Bibli. Ve skutečnosti si uvědomily ohromný potenciál, které 
jim takové překlady poskytly. Odporující si údaje v Bibli a jiných podobných knihách 
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byly použity k tomu, aby se nadále vše rozpitvávalo a aby docházelo k rozštěpení a 
frakcionalizaci všech náboženských systémů, existujících na planetě Nula. 

Avšak nynější situace je naprosto jiná. Přítomně probíhající posun dovoluje totálně jiný 
přístup ke všem záležitostem života, a zvláště duchovním věcem. Díky formě, v níž se 
nesou tyto Dialogy - ve formě konverzace - i když jsou ještě psány kvůli lidským 
tvorům a některým jiným (kdo jsou ti jiní, bylo vysvětleno v jednom z dřívějších 
dialogů), jejich obsah, ideje a cokoliv říkají, zní jako Můj hlas přímo v mysli každého 
bez jakéhokoliv zprostředkování ze strany kohokoliv. 

Tak jak ty, Petře, slyšíš Mne odpovídajícím a s tebou mluvícím přímo ve tvé mysli, tak 
je to i s každým v pozitivním stavu, jakožto i ve stavu negativním. A to se děje 
simultánně a synchronně u každého v pozitivním stavu v tomtéž okamžiku, kdy si 
povídáme; a v negativním stavu, kdykoliv jsi v procesu opětného pročítání, když Můj 
hlas zní znovu ve tvé mysli. 

Tento důležitý fenomén bude prožíván každým případným čtenářem na této planetě. 
Vždy, když čtete Mé odpovědi, sdělení, objasnění nebo propracování otázek kladených 
buď tebou, Petře, nebo přes tebe kýmkoliv jiným, budou znít ve vaší mysli Mým 
hlasem, přizpůsobeným osobní, jedinečné a individualizované struktuře vaší mysli. 
Kdykoliv zakoušíte takovou modalitu sdílení, v tomtéž okamžiku každý, kdo je 
přítomný s vámi z oblasti nebo sféry vlivu negativního stavu, to uslyší Mým hlasem ve 
své vlastní mysli. 

Důležitost opětovného pročítání těchto Dialogů a následného opakovaného čtení 
Nového zjevení Pána Ježíše Krista a jeho Korolarií, a to zas a znova, do kola, tkví ve 
faktu, že pokaždé, když to činíte, k vám bude připojena různá skupina členů 
negativního stavu, která bude uschopněna slyšet to, co je řečeno, ve své vlastní mysli 
Mým hlasem. 

Kombinované čtení všech tří zdrojů Mého Nového zjevení je v tomto časovém bodě 
nesmírně závažné. 

Předtím nebyla vybudována žádná základna k tomu, aby se podniklo toto čtení v této 
modalitě. Ačkoliv během vašeho předešlého pročítání Nového zjevení Pána Ježíše 
Krista a jeho Korolarií byli také přítomní členové určitých skupin negativního stavu; 
četli s vámi a skrze vás, ale průběžně neslyšeli Můj hlas ve své mysli. Díky tomuto 
faktoru mohli interpretovat čtený materiál buď z pozice vašeho chápání, nebo z pozice 
donucení ze strany pekelných překladatelů, kteří vše přeměnili v čisté falešnosti a 
zvrácenosti. 

Nicméně v přítomné době díky tomuto zcela novému činiteli v pozici čtení těchto tří 
pramenů Mého Nového zjevení vy, jako Moji opravdoví představitelé, budete s to 
rozeznat Můj hlas ve své mysli, takže to nebude čtený materiál, který vám tyto věci 
předkládá, ale jsem to přímo Já, kdo vám to povídá v centru vaší vlastní mysli. 
Současně bude Můj hlas znít velmi jasně v myslích negativních duchů, kteří k vám za 
tímto účelem budou připojeni, kdykoliv budete číst. Takto budou slyšet Mne, a ne vás 
ani kohokoliv jiného z jejich domény. 
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Můžete vidět ohromnou důležitost povahy tohoto posunu v tomto ohledu? 

Postupně a pomalu nebudou členové negativního stavu ve svém celku déle dostávat 
pouze falešnosti a pokrouceniny, což se dosud stávalo, ale zcela poprvé budou dostávat 
čistou Pravdu v její nezkreslené a nezaneřáděné formě. Toto bude monumentální 
výkon. Jak z tohoto faktu vidíte, položí to základ, na němž se možnost a potenciál pro 
konverzi každého v negativním stavu a věčnou eliminaci samotného negativního stavu 
stane uskutečnitelnou realitou. 

Z této rozmluvy budete schopni vydedukovat, jaký je rozdíl mezi vaší minulou funkcí 
jako Mých agentů a nynějším postavením jako Mých reprezentantů. 

Dokud jste fungovali jako Moji agenti z pozice planety Nula a negativního stavu obecně, 
bylo nutné poskytovat negativnímu stavu patřičnou informaci o jakýchkoliv 
významných příhodách formou zevního chování a přínosu bez Mého přímého 
vnímatelného zapojení, a to pouze okrajově. V té době to bylo nutnou podmínkou, ježto 
vaší prvotní funkcí bylo poskytovat důležitou informaci o životě v negativním stavu a 
v lidském životě členům pozitivního stavu. 

V této době je však vaše role obrácená. Nyní jako Moji praví představitelé poskytujete 
informaci o povaze pozitivního stavu a o Mé Pravé přirozenosti členům negativního 
stavu. Z toho důvodu má čtení tří zdrojů Mého Nového zjevení jako Mí reprezentanti 
zcela rozdílný význam, pojetí a spoluoznačení, než tomu bylo v době, kdy jste je četli 
jako Moji agenti. 

Tentokrát toto bude co do obsahu, idejí a principů přímým přínosem, jdoucím rovnou 
do myslí všech členů negativního stavu Mým osobním hlasem, přizpůsobeným jejich 
perceptivním a receptivním schopnostem. 

Takže tyto nové okolnosti odvrátí jakoukoliv možnost zásahu ze strany negativního 
stavu zablokovat někoho tak, aby náležitě nepochopil, co slyší a co potřebuje přijmout 
a aplikovat. Díky této skutečnosti budou moci členové negativního stavu poprvé 
porovnat život a význam pozitivního stavu se svým vlastním životem a s významem 
negativního stavu, jenž nemá žádný význam. A víš velmi dobře, Petře, kam povede toto 
porovnání. To ti říkat nemusím. 

Peter: Jaké to krásné zjevení! Mnohokrát Ti za něj děkuji. vždy jsem překvapen, když 
zjistím, o kolik je toho víc, co má být zjeveno, než jsem si myslel. Kdykoliv začnu 
s těmito Dialogy, myslím si: „Tím to končí; už nic jiného neexistuje, co by se mělo 
zjevit.“ Jsem tak šťasten, že tomu tak není. Moje bláhová omezená lidská mysl vždy 
očekává nějaký druh ukončení. 

Pán Ježíš Kristus: Toť dobrý příklad toho, Petře, jaké to bude v pozitivním stavu po 
jeho plné aktivaci. Nebude v něm nikdy existovat okolnost nebo stav, kdy bys mohl 
přijít k závěru, že „tak tohle je vše, už nic více nemůže být! Konec příběhu!“ Takové 
věci jsou v Mém pozitivním stavu totálně nepředstavitelné. 

pokud bych směl, rád bych nabídl několik krátkých vysvětlení. Jedno z nich se týká 
důležitého jevu změny vztahující se k Mé Vlastní Přirozenosti. 
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možnost bláhové domněnky, že Já jsem neschopen si něco rozmyslet nebo změnit 
rozhodnutí, je propagována samotným negativním stavem proto, aby udržoval své 
členy navždy v své doméně. 

Kdyby byla nějaká domněnka pravdivá, pak by nikdy nemohlo dojít ke změnám stavů, 
podmínek, modifikací. Všichni a všechno by bylo uzamčeno v jednom rozpoložení, 
stavu a ve stejné situaci navždy, aniž by bylo možno se z toho dostat ven nebo to 
modifikovat. V takovém případě byste docela dobře mohli spáchat existenciální 
sebevraždu, neboť by zde nebyla žádná naděje na změnu, ať byste cokoliv dělali, nebo 
nedělali. vidíte bláhovost této myšlenky? Jsem-li neschopen si něco rozmyslit, pak by 
nikdo jiný nebyl s to totéž učinit. Konec konců, odkud by kdo měl schopnost volit a 
měnit se, ne-li ode Mne? Z nějakého jiného pramene? To by předpokládalo existenci 
nějaké jiné Absolutní Bytosti. V tom případě by byl absolutní stav anulován. Nemám-li 
Sám něco, jak bych to mohl dát někomu, koho jsem stvořil? Vždyť jsem stvořil Své 
sentientní entity Sám a ze Sebe. Dal jsem jim v jejich relativním postavení jenom to, co 
je obsaženo v Mé Absolutní Přirozenosti. Jsou-li schopny změnit své myšlení, 
modifikovat svá chování a zvrátit svá rozhodnutí, pak ta dovednost přichází přímo ode 
Mne, odrážejíc Mou Absolutní Schopnost dělat to, co považuji za vhodné. Musím vám 
připomínat příběh Jonáše a velikánské ryby? 

A konečně bych ještě pro dnešek rád připomněl něco, co pro vás bylo naznačeno 
v Mém Novém zjevení a bylo poněkud zapomenuto, když byla uvedena věc možného 
rozporu mezi tím, co bylo řečeno v jednom z dřívějších Dialogů a kapitolou 7 Nového 
zjevení Pána Ježíše Krista. Jde o jev předpovídání a jeho platnosti. 

Na začátku první kapitoly této knihy, na samém konci stránky 7 a na stránkách 8-9, 
v druhém bodě [pozn. překl.: v anglickém originálu] při srovnávání rozdílu mezi 
Starým zjevením a Novým zjevením, je uvedeno a Já cituji: „Staré zjevení ve svých 
symbolismech a souvztažnostech zvěstovalo budoucí vývoj kroku, zahájeného Pánem 
Ježíšem Kristem... Na druhé straně Nové zjevení se zabývá budoucností pouze ve smyslu 
důsledků a následků aktivování negativního stavu. Jsou předvídány jako možnosti, jež se 
mohou nebo nemusí zmaterializovat.“ Byl by to dobrý nápad znovu přečíst celý bod č. 2 
té kapitoly pro osvěžení paměti každého z vás. Toto zjevení bylo učiněno hned na 
začátku přenášení Mého Nového zjevení, obsaženém ve Velké knize, aby byl každý 
případný čtenář varován před upadnutím do léčky nebo do zvyku očekávat, že vše se 
odehraje tak, jak to bylo popsáno ve formě rozmanitých scénářů. Vždy jsou dány jenom 
jako možnosti, a ne jako nezměnitelná absolutní nutnost, aby se takto udály. Mějte na 
paměti tento důležitý faktor. 

Na závěr tohoto Dialogu a jako odpověď těm čtenářům, kteří jsou znepokojeni a mají 
pocit viny z toho, že přestali číst Nové zjevení Pána Ježíše Krista a jeho Korolaria, ježto 
je jejich všechen čas věnován čtení těchto Dialogů, bych rád všechny ujistil, že čtení 
těchto Dialogů zahrnuje čtení Mého Nového zjevení. Jsou rovněž Mým Novým 
zjevením. V tomto časovém bodě je dobrým nápadem soustředit se na jejich čtení za 
účelem důkladného seznámení se s jejich obsahem, a tak utvořit podmínky pro 
uvedení jejich idejí do osobních životů a poskytnout příležitost členům negativního 
stavu slyšet Můj hlas v jejich myslích během vašeho čtení a slyšení Mého hlasu ve vaší 
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mysli. Jakmile se pevně uchytíte ve významu a obsahu těchto Dialogů, čtení tří zdrojů 
Mého Nového zjevení by mělo být obnoveno.  

Důvod této potřeby byl vylíčen výše. Tohle je tedy vše, co jsem chtěl dnes říci. Všem 
přeji krásný den. 

Petr: Mnohokrát děkuji za přínos ke všem těmto záležitostem. 
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Dialog 33 

Třicátý třetí dialog 

 

30. ledna 1999 

 

Peter: Víš, s naší lidskou povahou je to legrační. Včera jsem byl po skončení záznamu 
Třicátého druhého dialogu povznesen jeho obsahem a tím, jak krásně mi to osobně 
vyznělo. Ovšem nějakému jinému čtenáři to nemusí vyznít stejně. Ale o to nejde. 

Dnes brzy ráno však, když jsem vstal, jsem byl naplněn starostmi, obavami, úzkostmi a 
nejistotou ohledně obsahu tohoto konkrétního dialogu. Způsob našeho komunikování 
či dialogů, jak je tam popsán, a taky způsob, jakým se navrhuje jiným čtenářům 
postupovat během jejich čtení, zněl příliš jako slyšení hlasů. Z toho si někdo může 
učinit závěr, že já jsem přišel o rozum, stal jsem se duševně nemocným nebo něco 
podobného. Jak se Ti tohle zamlouvá? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, toto je vedlejší účinek tvého klinického vzdělání a 
mnoholeté práce jako klinického lékaře na poli duševního zdraví. Učiní-li někdo závěr, 
že jsi duševně nemocen nebo že slyšíš hlasy a že také donucuješ jiné čtenáře, aby tě 
následovali, a tak se stali rovněž duševně nemocnými, pak je to jejich výsada tak cítit 
nebo myslet. To jen znamená, že jim naprosto a dokonale ušlo, co se vlastně vám všem 
sděluje nejen ve Třicátém druhém dialogu, ale ve všech z nich. 

Rozebereš-li důkladně obsah toho Dialogu, a jak jsem řekl to, co jsem v tomto ohledu 
řekl, pak si povšimneš, jak veliký je rozdíl mezi tím, kdo slyší hlasy a někým, kdo 
komunikuje z mysli do mysli. 

Osobě slyšící hlasy připadá, jako by zvuk v jejích uších přicházel odněkud zvenčí. Na 
příklad, co myslíš, proč si halucinující paranoidní schizofrenik při slyšení hlasů ucpává 
uši? Aby je neslyšel. 

V našem případě je situace docela jiná. Slova zní ve vaší hlavě. Je to něco, jako když jste 
zahloubáni do myšlenek nebo probíráte v duchu nějakou veledůležitou věc, děje se to 
hluboko uvnitř vaší mysli. Slyšíte vlastní hlas, jak pronáší slova nebo ideje, dává 
odpovědi, pomáhající činit důležitá rozhodnutí, nebo ať je to cokoliv. Je to, jako byste 
se zabývali něčím, co vám v té chvíli hodně leží na srdci. Nepovažujete tento svůj stav 
za symptom nějaké duševní choroby. Děje se to normálně v každodenním životě 
každého z vás. Jinak by nikdo a nikdy nemohl učinit řádná rozhodnutí nebo přijít 
k požadovaným závěrům. Jsou to tyto stavy mysli, kdy vaše intuice pracuje nejlépe. 

Když věnujete pozornost zevním událostem mimo sebe, vaše hloubavé myšlení a 
intuice jsou na tu dobu vypnuty. Nicméně, v okamžiku, kdy se zahloubáte do sebe za 
účelem proanalyzování těch událostí, vaše intuice je plně aktivována a může k vám 
promlouvat ve vaší vlastní mysli. Projevuje se jako tichý hlas ve vaší mysli, hlas, který 
může znít jako váš vlastní hlas. Neslyšíte to svýma ušima, ale svou myslí. V tom je 
fundamentální rozdíl. 
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V tvém případě, Petře, tím, že jsi byl ve svém životě zvyklý být neustále pohroužen do 
svého nitra, vždy jsi měl sklon přemýšlet ve své mysli a slyšet každou odpověď spíše 
v mysli než ze zevnějšku. Takovým ses narodil, abys spoléhal jedině na to, co přichází 
z tvého nitra, a ne z vnějšku. Tak se tvá intuitivní pronikavost rozvinula do nejvyšší 
míry. Toto byl nutný a životně důležitý trénink, abys byl připraven stát se přenašečem 
Mého Nového zjevení. Naše konverzace vždy probíhala z mysli do mysli. Tento způsob 
komunikace je v průběhu rozmluvy krajně životně závažný, protože obchází veškeré 
uvědomění kýmkoli v negativním stavu a také zabraňuje všem, aby cokoliv svého 
vlastního vložili do tvé mysli. 

Když se soustřeďuješ na Mne, na Mou přítomnost ve své mysli, ve své Duchovní mysli, 
a z té pozice také na všech úrovních své mysli - z nitra na zevnějšek, pak Mne slyšíš 
velmi jasně, jak ti říkám všechny tyto věci. 

Ve chvíli, kdy se přestaneš soustřeďovat na Mne a odkloníš svou pozornost na nějaké 
zevní úkoly, o něž má být postaráno, Můj hlas ustoupí do pozadí tvé mysli, aby ti dal 
příležitost postarat se o nadcházející zevní záležitosti.  

Takže zde se jedná o schopnost posunovat pozornost v tvé mysli od naprostého 
soustředění se na Mne a Mou přítomnost ve tvém nitru, podle potřeby a nutnosti, 
k něčemu, co se nevztahuje k našemu zapojení se v tomto rozmlouvání, na příklad. 

Jak se tato záležitost uplatní u každého případného čtenáře? 

Navrhlo se, že je během čtení těchto dialogů - když čtou ty části obsahující Mé 
odpovědi - radno, aby se soustředili na Mne a Mou přítomnost uvnitř své vlastní mysli. 
To upevní jejich schopnost rozeznat, zda jsem to Já, kdo promlouvá v jejich myslích 
během čtení. V procesu jejich soustřeďování se Já přizpůsobím jejich vlastní jedinečné, 
zosobněné a individualizované schopnosti a úrovni vnímání, přijímání, vyjadřování a 
dojímání tak, že Můj hlas bude znít jako jejich vlastní hlas. V některých případech budu 
těm, co mají taktéž zrakový a sluchový přístup ke stavu svého nitra, znít zcela rozdílně, 
avšak hlasem důvěrně známým, laskavým a přátelským. Ať tak, či onak, budu to Já, kdo 
bude s vámi rozmlouvat se sdělováním toho, co je zaznamenáno v těchto Dialozích. 

Ovšem od nynějška se tato situace uplatní nejen během čtení těchto Dialogů, ale také 
během čtení Nového zjevení Pána Ježíše Krista a jeho Korolarií... Toto je nový 
požadavek jako důsledek povahy současného posunu, aby se dala příležitost všem 
členům negativního stavu účastnit se v tomto procesu za účelem, který byl jasně 
nastíněn v Třicátém druhém dialogu. 

Tedy schopnost ustanovit takový způsob komunikace se Mnou prostřednictvím těchto 
tří zdrojů Mého Nového Zjevení se bude lišit od jednoho čtenáře ke druhému. Někteří 
z vás budou s to tak činit téměř okamžitě bez jakýchkoliv potíží. Jiní budou potřebovat 
nějaký čas, aby si zvykli na tento způsob. Zase u jiných to bude vyžadovat hodně úsilí a 
tréninku, aby uskutečnili tento důležitý úkol. Ať si to vyžádá cokoli, každý případný 
čtenář toho bude schopen docílit, pokud bude chtít. 

Nezapomeňte, že jsem přítomen v každém. Jinak byste nemohli žít nebo přežít. Vše, co 
máte dělat, je silně se soustředit na Mou neustálou přítomnost ve své mysli. 
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Někteří lidé jsou povahou své extrovertní osobnosti navyklí vždy se dívat navenek od 
sebe. U takových lidí je nutno podniknout důkladný výcvik, aby se účinně naučili 
věnovat také pozornost tomu, co se děje uvnitř jejich osoby, a ne pouze zvenčí. 

Pokud se u některých z vás nemůže ustanovit niternější způsob komunikace, pak vše, 
co máte dělat při čtení Mého Nového zjevení, je myslet na Mne a na Mou přítomnost ve 
vás. Mohu vás ujistit, že během takového čtení - pokud k tomu přistupujete 
s pozitivním a dobrým úmyslem a kvůli principům - pak Moje přítomnost bude s vámi 
velmi výrazně. 

Vaše intenzivní myšlenky o Mně a o Mé přítomnosti během takové chvíle budou mít 
stejný účinek na naslouchající skupiny negativních entit k vám za tím účelem 
připojených, jako kdybyste slyšeli Můj hlas v nitru své mysli. V tomto případě bude 
vaše myšlení promítnuto do jejich myslí jako Můj hlas, jejž budou moci slyšet velmi 
jasně. 

Takže jak vidíte, nepotřebujete mít vizuální či sluchové či jakékoliv jiné způsoby 
prožívání Mé přítomnosti v sobě, abyste byli schopni sloužit v této velmi důležité 
funkci jako Moji představitelé, když Mi pomáháte v procesu sdílení Mých 
nezkreslených a nezfalšovaných Pravd dotyčným skupinám. Každý je plně schopen 
naučit se, jak tohle dělat. Vše, co máte učinit, je ukázat svou ochotu posloužit Mi v této 
životně důležité funkci. 

Ovšem, vše, co je vám v tomto ohledu navrhováno, nesmí být považováno za něco, co 
se vám ukládá. Nikdo není nucen, ani se od něj neočekává, aby dělal něco, co nechce 
dělat. To je důvod, proč se klade důraz na ochotu být svolný tak učinit. Jediným 
přípustným přístupem ke každému z těchto návrhů jako vždy je, dle vlastní svobodné 
vůle a volby je přijmout, nebo odmítnout. 

Nicméně, mějte prosím na mysli, že se nacházíte na jedné z nejdůležitějších křižovatek 
v celé historii aktivace a manifestace života negativního stavu a lidského života. 
Situace v tomto ohledu je taková, že vyžaduje nové postavení ve schématu událostí 
každého všude a ve všech dobách. Všichni čelí potřebě učinit nejdůležitější volbu ve 
svých životech. 

Ve vašem zvláštním případě jste před volbou být či nebýt Mými opravdovými 
reprezentanty.  

Nemohu vám uložit tuto novou roli, aniž si nezvolíte ji přijmout ze své svobodné vůle a 
volby. Jinak by to nemohlo fungovat. Pokud by se někdo z případných čtenářů v této 
důležité roli necítil pohodlně, pak se v žádném případě nežádá, aby ji na sebe vzal. 

Uvědomte si však, že ani nemůžete pokračovat ve svých dřívějších rolích jako agenti 
pozitivního stavu. Ta funkce a role, jak bylo jasně naznačeno v jednom z předešlých 
dialogů, skončila s příchodem a pokračováním nynějšího posunu. Pokračovat v tom by 
bylo nadbytečné a déle neužitečné. 

Takže tak či onak jste v postavení, které vyžaduje, abyste učinili jakousi volbu. Já vám 
nabízím volbu stát se Mými pravými reprezentanty a sloužit Mi v té funkci způsobem a 
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cestou popsanou ve včerejším dialogu, shora a předtím. Ale přijetí této nové role a 
pozice musí být z vaší svobodné vůle a volby. Jinak by vám nic z výsledků, 
vyplývajících ze služby v té funkci nemohlo být přivlastněno nebo připsáno podle 
multiverzálního zákona svobody volby podle principu - jak byl definován v Novém 
zjevení Pána Ježíše Krista v kapitole 10, str. 241 [anglického originálu]. Ten zákon 
nemůže být porušen. 

Avšak abyste vhodně volili, potřebujete vědět, oč běží, jakožto i to, jaké alternativy jsou 
vám k dispozici. Není-li vás již zapotřebí v postavení agentů pozitivního stavu a jestliže 
si zvolíte nepřijmout ode Mne roli a pozici stát se Mými pravými představiteli, pak co 
jiného máte na výběr? 

Můžete se vrátit do stavu typického lidského tvora, jehož jedinou každodenní starostí 
bude, jak přežít na vaší planetě. V takovém případě se stanete otrokem negativního 
stavu. Anebo se můžete připojit k agentům negativního stavu a nechat se tahat za nos 
do doby, kdy negativního stavu nebude již více a vy se zachráníte z jeho drápů jako 
každý jiný. 

Ať si zvolíte v tomto ohledu cokoliv, vše bude Mnou plně a bezpodmínečně přijato a 
respektováno bez jakéhokoliv soudu nebo odsouzení z Mé strany. Ve skutečnosti ať je 
vaše volba jakákoliv, bude to jasně znamenat, že je vás zapotřebí v postavení vámi 
zvoleném. 

Nutnost učinit novou volbu se neuplatní jenom u vás. Smím vám připomenout Mé 
Nové zjevení, v němž je jasně naznačeno, že vždy, když nastává životně důležitý 
kritický krok nebo kdykoliv se ocitnete na křižovatce duchovní dráhy, jíž se ubíráte, vy, 
jakožto i každý jiný, jste uvedeni do postavení, kdy si musíte zvolit, jakou cestou 
půjdete. 

Mezi krokem odcházejícím a nadcházejícím je přechodné období, v němž jsou 
prováděny tyto volby, založené na všech přístupných informacích o povaze možností 
voleb a jaké by mohly být jejich důsledky, výsledky a následky. Nikdo nikde a v žádné 
době není z tohoto procesu vyloučen.  

Nadcházející krok či nové údobí nebo éra - ať je to cokoliv - nemohou být uskutečněny 
nebo uvedeny do pohybu, aniž by byly všemi dotyčnými nebo angažovanými v životě 
obecně a ve svých individuálních životech zvláště provedeny náležité volby. Tímto 
faktorem potvrdí potřebu dozrání nového kroku, nové éry, epochy či čehokoliv. 

Vy se nacházíte uprostřed tohoto přechodného období, jak se odráží v probíhajícím 
posunu. Proces posunování nemůže být ukončen, pokud každý ve jsoucnu a bytí, 
v pseudojsoucnu a pseudobytí a v lidském životě nezavrší své volby ze své vlastní 
svobodné vůle a svobodného rozhodnutí v duchu nepodmíněné svobody a nezávislosti, 
bez jakýchkoliv donucujících faktorů ze strany kohokoliv a odkudkoliv. Toto pravidlo 
platí multiverzálně. 

Jakmile bude každý hotov ve svém úsilí dokončit volby, bude zavedena nová kvalita 
života a uvedena do procesu aktualizace, realizace a implementace. 
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V negativním stavu a v lidském životě na planetě Nula je tato přechodná perioda 
manifestována v úpadku všech hodnot a podmínek jejich pseudoživota, což jeho 
členům a lidským tvorům naznačuje, že věci nemohou jít dále tak, jak šly až do tohoto 
bodu. Každý si uvědomuje, že se něco musí stát. Ovšem nikdo neví s jistotou, co je to, co 
se má přihodit, nebo jak se to stane. 

Tato situace plodí nesmírné množství dohadů, spekulací, hádanek a rozličných 
jasnovideckých předpovědí. 

Bude v roce 2000 s počítačovým selháním narušena normálnost všech aspektů 
lidského života až do stupně povšechné katastrofy? Začne třetí světová válka, 
iniciovaná na příklad Araby, nebo bude vyvolána někým jiným, což zapříčiní konec 
lidského života, jak ho známe? Uhodí nějaké jiné neštěstí, které uvrhne všechny 
existující kontinenty do masy zemí, neschopných udržovat v chodu vůbec jakýkoliv 
život? Objeví se mimozemské rasy ve svých hvězdných korábech, aby zachránily 
lidstvo před definitivní zkázou a totálním zmatkem ve všech lidských systémech? 
Objeví se křesťanský Ježíš Kristus nebo židovský Mesiáš či nějaký jiný duchovní vůdce 
islámu, buddhismu nebo hinduismu, atd. a ukončí konec všemu tomuto chaosu, jejž 
každý prožívá a cítí takřka ve svých kostech? 

Anebo se stane něco jiného, jehož povahu nikdo nedovede uhodnout; ale co buď 
každého zachrání, anebo učiní jednou provždy konec lidskému životu, jakožto i 
jakémukoliv životu na planetě Nula? 

Nikdo to neví s určitostí. Ale ví se, že něco se musí stát, neboť každému je jasné, že věci 
nemohou pokračovat tak, jak se děly doposud. 

Toto je znamením, že započalo něco kriticky velmi rozhodného, doposavad nikdy 
nikým neprožívaného jak v pozitivním stavu, tak i ve stavu negativním či v lidském 
životě na planetě Nula. V tomto časovém bodě v průběhu tohoto přechodného údobí 
nikdo nesmí vědět, co to ‚něco‘ je, co se sebou nese, jaká by mohla být jeho povaha, jak 
se projevuje a jaký bude jeho důsledek, obsah a jaká kvalita. 

Zřejmý důvod pro toto neznámo tkví ve faktu, že každý je nyní v postavení konečné 
volby, vztahující se k tomuto ‚něčemu‘. Proces volení obecně je definován jako něco, co 
má rozhodnout v prospěch nebo v neprospěch života v pozitivním stavu; pro nebo 
proti životu v negativním stavu; pro nebo proti pokračování lidského života na planetě 
Nula a jinde. Než může být v tomto kritickém a životně důležitém volícím usilování 
provedeno konečné rozhodnutí, musí být dovršeno důkladné ohodnocení všech 
aspektů života v pozitivním stavu, pseudoživota v negativním stavu a typicky lidského 
života. 

Toto hodnocení je prováděno za účelem určení stupně užitečnosti každého 
jednotlivého života a pseudoživota. Zůstalo ve způsobech některých životů něco 
užitečného, co by ospravedlňovalo jejich pokračování? Jsou ještě s to sloužit nějakému 
účelu či být dobrými subjekty pro poučení? Je možné použít nějakou z těchto modalit 
života pro něco, co by mohlo všem posloužit v růstu a zlepšení, jakožto i pro duchovní 
pokročení vůbec? 
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Jakmile je toto hodnocení ukončeno, pak tehdy a jenom tehdy může být povaha tohoto 
nového ‚něčeho‘ zjevena, dostat se do pozornosti každého, každým zvolena a uvedena 
do pohybu v souladu se zákonem duchovního pokročení. 

Velikost a důležitost tohoto hodnocení a potřeba vyčerpat všechny jeho aspekty 
vyžaduje dlouhé časové období ze stanoviska časoprostorových požadavků, jak je 
pojímají například lidští tvorové. Z toho důvodu bylo dříve jasně uvedeno, že posun, 
jaký v přítomnosti prožíváte, není něco, co skončí brzo. Bude to zdlouhavě probíhající 
proces, než bude ono hodnocení dovršeno ke spokojenosti všech. 

Během této časové periody vás potřebuji v pozici Mých pravých představitelů, pokud si 
to zvolíte ze své vlastní svobodné vůle a volby, abyste každému v negativním stavu 
činili Mou Absolutní Pravdu dostupnou v jejím nezkaženém a nezfalšovaném stavu, 
aby tak členové negativního stavu mohli činit náležité a správné volby, založené na 
znalosti toho, co je skutečná Pravda. 

Jakmile poznají, co je skutečná pravda, pak by jejich zřejmá volba mohla být v zájmu 
konverze do pozitivního stavu, a to ne z donucení, ale na základě jejich svobodné vůle a 
volby, založené na objektivním srovnání života pozitivního stavu s jejich 
pseudoživotem v negativním stavu. Bez takového závažného vědění a porovnání by 
nemohli učinit náležitou volbu. V takovém případě by si zvolili pokračovat 
v pseudoživotě negativního stavu. 

Způsob, jakým se můžete dostat k tomuto cíli, byl popsán v předešlém dialogu a shora. 
Opakuji: projekcí vašich myšlenek na Mne v průběhu čtení tří zdrojů Mého Nového 
zjevení a v tomto procesu umožňujícímu komunikaci mezi vámi a Mnou myslí k mysli 
učiníte možným, aby členové negativního stavu slyšeli Mne a Můj hlas přímo uprostřed 
své mysli. To je jeden z nejmocnějších způsobů, jakým budou schopni poznat 
skutečnou Pravdu bez pokroucenin či zfalšování. A to je uvede do postavení, v němž 
učiní správnou volbu. Chápeš to, Petře? 

Peter: Ano, jasně. Pro mne to má dokonalý smysl. Je ještě něco jiného pro dnešek? 

Pán Ježíš Kristus: Nyní to bude vše. Co bych však ještě rád navrhl, je to, dát si delší 
přestávku, třebas několik dní nebo dokonce i několik týdnů nebo i déle, aby se 
každému, kdo čte tyto Dialogy, dala příležitost je důkladně prostudovat, asimilovat 
jejich obsah a uskutečnit, cokoliv má být v jeho životě v důsledku tohoto čtení 
uplatněno. Taky aby se poskytl čas začít s překládáním do jiných jazyků. 

V průběhu jejich studování budou čtenáři uvedeni do pozice potřeby učinit své vlastní 
volby, zda se stanou Mými pravými reprezentanty, nebo zda odmítnou tyto Dialogy 
jako integrální část Mého Nového zjevení. 

Současně může jejich četba vyvolat nějaké jiné otázky multiverzálního významu, jaké 
mohou být zodpovězeny v druhé části těchto dialogů, což může započít v budoucnu. 
Nicméně, povstane-li potřeba pokračovat v těchto dialozích dříve, než je naznačeno 
shora, obnovíme je co nejdříve. Na závěr této první části bych rád vyjádřil Mé osobní 
ocenění a poděkování tobě, Petře, Danovi a každému, kdo čte tyto dialogy, jakožto i 
případným budoucím čtenářům za veškeré usilování v tomto ohledu a za vaši ochotu 
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plnit Mou vůli ve všech aspektech svých životů. Přijměte, prosím, Mou Nepodmínečnou 
Lásku vůči všem vám. 

Peter: Mnohokrát děkuji za všechna Tvá překrásná a smysluplná slova. 
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Dialog 34 

Třicátý čtvrtý dialog 

 

4. února 1999 

 

Peter: Rád bych uvedl do Tvé pozornosti několik otázek, položených Dr. Beth Ann 
Voienovou. Nejprve prosí o objasnění pojmů ‚náklonnosti‘ a ‚návykovosti‘. Ze svého 
profesionálního stanovisky by ráda poznala, jaké jsou mezi těmito dvěma pojmy 
rozdíly, pokud nějaké jsou. 

Pán Ježíš Kristus: Ačkoliv její prosba vychází z jejího profesionálního zájmu, přesto 
má otázka multiverzální význam. Vztahuje se na strukturu a dynamiku typické lidské 
přirozenosti a jak byla propojena v procesu fabrikace lidského mozku a jeho nervové 
soustavy. Hned na počátku této rozpravy můžeme souhlasit s definicí Beth Ann, která 
naznačuje, že návykovosti jsou extrémní formou náklonnosti. 

Rozpracujme více tuto záležitost. Náklonnost může a nemusí vést k návykovosti, to 
záleží na povaze a předmětu náklonnosti. Na druhé straně návykovost vždy končí 
v nějaké formě buď mentální, nebo fyzické závislosti, nebo v obou. Duchovní faktor zde 
spočívá ve faktu, že lidští tvorové byli zfabrikováni tak, aby se v nich snadno vyvinula 
nějaká forma závislosti na zevních vjemech, což je odvádí od možnosti objevit cokoliv 
vnitřního, pocházejícího z jejich vlastního nitra. Bylo nutné vytvořit takové 
rozpoložení, aby se mohla aktivovat plnost negativního stavu a jeho životního stylu, 
který je zakořeněn v zevní závislosti. 

Jak víš, Petře, slovo ‚návykovost‘ se již nepoužívá v Diagnostickém statistickém 
manuálu, v jeho čtvrtém vydání (DSM-IV), vydaném americkou psychiatrickou 
společností. Toto není náhodné. Ačkoliv autoři DSM-IV toho moc nevěděli o duchovním 
důsledku, týkajícím se změny v těchto termínech, je zřejmé, že se v nich odráží 
duchovní posun v průběhu té změny. Pojem ‚návykovost‘ neodráží plně svůj smysl a 
duchovní nebezpečí ve srovnání s termínem ‚závislost‘. Ačkoliv DSM-IV mluví jenom o 
chemických látkách a o jejich zneužívání a závislosti na nich, v našem pojímání tohoto 
termínu to není omezeno jen na takové návykové substance. Má to daleko širší 
význam. Může se vyvinout závislost na mnoha věcech, nejen na chemických látkách, 
jako jsou například alkohol, opiáty, nikotin, povzbuzující látky, látky vyvolávající 
depresi a co všechno ještě máte v takové hojnosti na vaší planetě. Může vzniknout 
závislost na jiných lidech, domácích miláčcích, na jídle, na sexu, na televizi, na 
internetu a na mnohých jiných zevních faktorech. 

Bez ohledu na to, jaký typ závislosti vznikne, její duchovní důsledek je velmi jasný: 
odvádí od spoléhání se na sebe a od pocitu nezávislosti a vnitřní svobody. Jeden se 
stává otrokem nějakého zevního objektu, který vládne nad jeho životem ve všech 
aspektech a podrobnostech. Léčka byla nastavena negativním stavem. Dveře byly 
zavřeny pro vědomí pravé duchovní reality jedincova života a života vůbec. Čili, 
v některých případech, látky pozměňující mysl uzavřely dveře před pravou duchovní 
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skutečností a otevřely je pro falešnou čili pseudoduchovní pseudorealitu. Věc, kterou si 
musíte v tomto ohledu uvědomit, je ta, že jakékoliv umělé zevní prostředky, jimiž se 
někdo pokouší hledat smysl života obecně a života vlastního zvlášť, vede k uzavření 
dveří před pravdivými odpověďmi, vznikajícími v pozitivním stavu, a k otevření dveří 
pro falešné odpovědi, jež pocházejí z negativního stavu. Toto pravidlo platí 
univerzálně. Toť způsob, jakým byla zformována struktura Stvoření. 

Jak si pamatujete z Mého Nového zjevení, v procesu aktivace negativního stavu a jeho 
uvedením do stavu dominance bylo nutno vymyslet něco, co by bylo naprostým 
opakem všeho toho, na čem je pozitivní stav vybudován. Takže byl-li pozitivní stav 
založen na principu svobody, nezávislosti, spoléhání se na sebe, na zvyku odvozovat 
veškeré poznání z vlastního nitra, kde je Moje sídlo, tedy přímo ode Mne, pak bylo 
třeba, aby byl negativní stav založen na principu závislosti a spoléhání se na někoho 
jiného nebo na něco jiného ze zevnějšku, na otroctví a na vyvozování veškerého 
poznání z toho, co je navenek od něj, a ne ze Mne. Aby se tohoto cíle dosáhlo, bylo 
nutné objevit všemožné zevní přitažlivé věci různorodých rozmanitostí, aby se lidé 
upadli do pasti tím, že věří, že význam života netkví v niterné duchovní realitě, ale 
v těch přitažlivých předmětech a látkách. 

Na příklad, díváte-li se na televizní programy většinu svého volného času, budete 
dostávat všechny informace a vědomosti o čemkoliv z nich, a ne ode Mne ve vás. 
Hledáte-li odpovědi na otázky života, nebo se snažíte opomíjet, nebo se vyhýbáte 
problémům ve svém životě tím, že budete ovlivňovat své vědomí drogami, vzatými 
zvnějška, pak ztratíte schopnost naslouchat odpovědím, obsaženým ve vašem nitru. 
Lidský život byl účelově a geneticky uspořádán tak, aby se pro lidi učinilo velmi 
snadným věnovat svou pozornost pouze zevním faktorům a zároveň aby bylo velice 
obtížné věnovat pozornost faktorům niterným. Vzhledem k této strukturální 
podmíněnosti kdykoliv by někdo tam venku chtěl objevit, co se děje v jeho nitru, je to 
nastaveno tak, že takovou cestu je možno podniknout zevními prostředky použitím 
látek ovlivňujících mysl. Takto lidé, co tak činí, jsou uváděni do přesvědčivé iluze, že se 
ocitli v pravé realitě svého nitra nebo že objevili duchovní skutečnost života a nanejvýš 
slastný a příjemný život pozitivního stavu. A poté, co prožili takový uměle navozený 
slastný požitek a objev, po vypršení vlivu použité látky/drogy a po zjištění, že se 
nacházejí znovu v realitě svého typicky lidského života, intenzivně zatouží znovu 
prožít předešlý stav. Tato situace vede k začarovanému kruhu, kdy vládne touha mít 
takovou zkušenost stále častěji. Zároveň, jak víš, Petře, po delším užívání takových 
látek/drog přestanou mozkové buňky produkovat chemické látky, které jsou nutné 
pro normální činnost lidského těla a duševna. Nyní spoléhají na podněty zvnějška, a ne 
ze své niternosti, jak tomu bylo dříve. Vidíš zde duchovní souvztažnost, Petře? 

Peter: Ano, velmi jasně. 

Pán Ježíš Kristus: Pokračuje-li takové užívání či zneužívání po delší dobu, pak se tento 
stav - kdy mozkové buňky přestanou vyrábět ony chemické látky - může stát 
nenávratným po zbytek uživatelova života na této planetě. V takovém případě není 
vyhnutí, než aby se pokračovalo v životě úplné závislosti na příslušné látce. 
V okamžiku, kdy se přestane s jejím užíváním, dojde k tak silným a trýznivým 
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abstinenčním fyzickým příznakům a duševní tísni, že se život stane naprosto 
nesnesitelným. Tehdy mnoho z nich spáchá sebevraždu. 

Zde mluvíme o těžkých případech návyku či závislosti. Ale co si máme myslet o tak 
zvaných zdánlivě ‚neškodných‘ či ‚nezhoubných‘ zvycích, příchylnostech, návycích či 
závislostech? Jeden z nejnebezpečnějších stavů, jaký všichni míváte, je tendence 
považovat něco v životě za slastné, příjemné, normální, vhodné a nutné, přitom vám 
nikdy nepřijde na mysl zpochybnit jejich možný negativní dopad na váš duchovní, 
duševní a fyzický stav zdraví.  

Uvažovali jste někdy o návyku, ba dokonce o pravé závislosti, do jaké většina členů 
lidstva upadla? Vezměte na příklad zvyk vypít denně několik šálků silné černé kávy, 
plné kofeinu se silným stimulačním účinkem. Jednou dojde k tomu, že se bez své 
kofeinové dávky nebudou cítit schopnými normálně fungovat. Jak víš, Petře, badatelé 
v této oblasti na vaší planetě Jasně dokázali, že vypijete-li dva a půl i víc šálků kávy 
denně po dlouhou dobu, dojde u vás k fyziologické a psychologické závislosti. 
V okamžiku, kdy ji přestanete pít, prožijete podobné abstinenční příznaky, jako když 
vysadíte heroin. A kouření cigaret vyvolá stejný stav ve vašem mozku, jako je užívání 
kokainu. 

Najednou zjistíte, že jste neschopni žít a fungovat bez nich. Stali jste se otroky svých 
zvyků. Negativní stav nad vámi vyzrál prostřednictvím takových zvyků a návyků. 
Takže v tomto ohledu může být řečeno, že lidstvo na planetě Nula podlehlo epidemicky 
závislosti na něčem nebo na někom. Pro všechny se zde naskýtá v jsoucnu a bytí 
duchovní faktor k studování života s totální a úplnou závislostí na zevních faktorech 
bez jakéhokoliv přispění z nitra. Problémem v této situaci je skutečnost, že jakmile 
podlehnete takovému typu života, ten postupně a pomalu způsobí zakrnění vaší 
schopnosti putovat do nitra, a jestliže se pokusíte jít do nitra, zatímco užíváte takové 
látky či cokoliv toho druhu, shledáte, že jste ve styku s falešným pseudo-nitrem a 
s entitami, přicházejícími z negativního stavu. Naneštěstí se stává velmi často, že vaše 
zkušenosti v tomto ohledu mohou být zdánlivě pozitivní. Zpočátku jsou takto 
narafičeny, aby vás polapily do návyku a závislosti a abyste ztratili pravou duchovní 
uvědomělost a vyměnili ji za falešné vědomí. V tom bodě se ocitnete pod vlivem iluze, 
že vám nic není a že jste i nadále ve spojení se svou pravou Duchovní myslí, se Mnu a 
se členy své pravé duchovní rodiny. Když to dojde až sem - a Já vás mohu ujistit, že 
k tomu definitivně dojde, budete-li trvale užívat zmíněné látky - vaše opravdová a 
počáteční schopnost dorozumívat se a komunikovat se Mnou se ztratí. 

Zde platí princip, o jakém často slyšíte mezi lidmi: ‚nepoužíváš-li to, ztratíš to‘. 
Přestanete-li používat správné prostředky při putování do nitra vlastním usilováním, 
bez spoléhání se na cokoliv a na kohokoliv a bez podléhání vlivu návykových látek, 
přijdete o možnost přístupu ke Mně a Mému pozitivnímu stavu. Takto ztratíte cestu ke 
svému pravému ‚já‘ či ke své pravé přirozenosti. 

Co myslíte, proč se vám naléhavě radilo, abyste se zdráhali pít alkohol, kouřit cigarety, 
pít silné, drogami obohacené nápoje a abyste nebyli nerozumně připoutáni k někomu 
či něčemu? Protože takové věci - ať se zdají sebevíce neškodnými nebo nezhoubnými - 
jsou nebezpečnými léčkami, které vám nastavuje negativní stav, aby vás svedl z vaší 
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pravé duchovní stezky. Za nynějších podmínek, v průběhu současného posunu, bude 
tato léčka užívána silami negativního stavu, zvláště renegáty, aby se vám znemožnilo 
náležité, účinné a úspěšné fungování ve vaší roli Mých pravých představitelů. 

Situace v tomto ohledu je nesmírně citlivá. Nepodceňujte sílu žádných z takových 
prostředků jimi používaných k tomu, aby vás odvedli od vašeho poslání a pověření 
jako Mých pravých reprezentantů. Renegáti použijí vše, co mají po ruce, aby vás 
zablokovali ve vaší pravé funkci v tomto ohledu. Z toho důvodu, během této doby, 
s probíhajícím posunem již věci, zvyky, příchylnosti či cokoliv jiného této povahy, jaké 
bývaly skutečně neškodné a nezhoubné, takové nejsou. Staly se mocným nástrojem 
v rukou renegátů, aby jimi škodlivě ovlivňovali vaše životy. Vezměte, na příklad, zvyk 
pít silnou černou kávu. Není náhodou, že v duchovním světě je černá káva nazývána 
‚démonickým nápojem‘. Zde jde o duchovní souvztažnost významu toho, co je černé či 
temné. Řečeno duchovně, v negativním stavu je vše v husté temnotě a černé. Pro tuto 
duchovní souvztažnost může pití silné kávy nedobře ovlivnit vaši duchovní, duševní i 
fyzickou kondici. Dveře se nechají široce otevřené renegátům, aby vás mohli 
ovlivňovat, aniž byste si uvědomovali, že jde o tento nežádoucí vliv. Je tomu tak, ať jde 
o jakékoliv zdánlivě nezhoubné a neškodné vámi pěstované zvyky. 

Pamatuješ si, Petře, na to, jak jste před mnoha lety, když jste Gloria a ty navštívili Fidži, 
ostrov v jižním Pacifiku, rozmlouvali s dámou v recepci hotelu, v němž jste se 
ubytovali? Během rozhovoru vám řekla, že musí odejít, aby se ujistila, že všichni hosté 
z Anglie dostali svůj silný čajový nápoj ve tři hodiny odpoledne, protože kdyby ho 
neměli, byli by ‚protivní‘. Jinými slovy, bez svého silného čaje by byli podráždění, 
nervózní a náladoví. Podíváš-li se na barvu čaje, lehce až mírně svařeného, zjistíš, že 
jeho barva je do zlatova, což je stav s určitou pozitivní konotací. Avšak čím silnější ho 
uděláte, tím se stává temnějším, tím víc se přiblíží podobnosti s kávou a stane se 
návykovým a démonickým. 

Někteří z vás si snad postěžují, že se vám snažím odebrat denní potěšení lidského 
života. Nuže, jestliže jsou takové věci jediným možným zdrojem slasti, jaký dovedete 
prožívat ve svém každodenním životě na planetě Nula, pak je zde něco hodně 
v nepořádku s duchovním stavem vaší mysli. V tom případě jste ještě stále pod vlivem 
negativního stavu nebo pod vlivem typické lidské přirozenosti. Co by mohlo způsobit 
větší potěšení než putování do nitra, studování, uvažování a rozjímání o Mém Novém 
zjevení, udržování kontaktu se Mnou, se členy vaší duchovní rodiny a s realitou Mého 
pozitivního stavu? Máte-li potřebu v zevní fyzické slasti ve formě nápojů, na příklad, 
pak máte skvělé bylinkové čaje všeho druhu, zdravé 100% ovocné šťávy, bezkofeinové 
nebo lehké čaje, nealkoholická piva či vína a podobné věci, které nejsou návykové a 
které mohou být stejně příjemné jako tamty, ale které nevedou k nebezpečným 
závislostem a k otevření dveří negativnímu stavu, dávajíce příležitost jeho silám, 
zvláště renegátům, aby zhoubně ovlivňovali váš život. 

Zamyslete se nad tím. Ve své roli Mých představitelů je třeba, abyste v myšlenkách 
znovu prošli svým životem ve všech jeho aspektech a tak se zbavili všeho - bez ohledu 
na to, jak to vypadá a jeví se neškodným a nezhoubným - co by účinně a neblaze 
ovlivňovalo vaše schopnosti konat práci pro Mne na vaší planetě. Byl bych velice rád, 
kdybyste si uvědomili důležitost toho, co říkám v tomto dialogu, bez ohledu na to, jak 
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se to zdá bezvýznamným během jeho čtení. Mohli byste říci: „Co je na tom tak 
světového - mluvit o drogách, náchylnostech, kávě, čaji a podobných maličkostech?“ 
atd. Nepodceňujte důležitost této věci. Opakuji: co bylo bezvýznamné a nedůležité 
dříve, stalo se ve schématu věcí a na scéně lidského života velmi důležitým v současné 
době, v průběhu nynějšího posunu. Proto se každému, kdo čte tato slova, radí, aby 
změnil svou denní rutinu a své zvyky, a tak se zbavil všeho, co by se mohlo potenciálně 
nebo skutečně stát v rukou členů negativního stavu nástrojem, jímž by vás zablokovali 
v rolích, pověřeních a posláních, jaké jsem vám svěřil. Pokud užívání takových věcí 
není lékařsky nutné kvůli nějakému zdravotnímu problému, vyžadujícímu jejich 
užívání, pak nemáte žádný důvod, abyste pokračovali v jejich konzumování. 

Nezapomeňte na duchovní souvztažnost všech těchto požadavků. Čím méně jste závislí 
na kterémkoliv z těchto zevních faktorů, o to menší je nebezpečí, že budete ovlivněni 
silami negativního stavu. A nejen to, ale čím více se osvobodíte od vlivu takových 
zevních faktorů, tím méně nápadnými budete pro renegáty a jejich poskoky. Uvědomte 
si, prosím, že nic víc je nepřitahuje tak silně, jako jsou takové zevní faktory. Budete na 
ráně a vyčnívat jako bolavý palec, jako jasné světlo, které přitahuje můru, v tomto 
případě negativní stav. 

Peter: Mnohokrát děkuji za tento příspěvek. A toto mne přivádí k druhé otázce Dr. 
Voienové. Týká se jevu intuice. Cituji: „Jak můžeme my jako terapeuti nebo přátelé 
povzbuzovat jiné osoby, aby užívaly svou intuici nebo aby naslouchaly svému nitru jak 
mají, v zájmu a pro dobro svého chápání, když jim intuice může být nepřístupná anebo 
když mohou být ve spojení s nepravými prameny informace ze své niternosti?“ 

Pán Ježíš Kristus: Nu, Petře, v podstatě Beth Ann sama dala vhodnou odpověď na 
svou otázku, když ve svém dopisu pro tebe uvedla, jak ji může v tomto ohledu vést její 
vlastní intuice. 

Nicméně, tato věc má i jinou stránku. Ta se nějak vztahuje na výše uvedené úvahy o 
lpění, návyku a závislostech na zevních faktorech. Jak víte, před časem jsem vás 
informoval, že vlivem těchto zevních činitelů a v důsledku kondenzace negativního 
stavu na vaší planetě a jinde byla schopnost užívat intuici u většiny lidských tvorů 
zablokována. Čím více se stávali závislými na podnětech zvnějška, to jest, v podstatě od 
negativního stavu, jako v případě závislosti na chemických látkách, tím více docházelo 
k tomu, že jejich intuitivní prozíravost postupně zakrněla a posléze zcela přestala 
fungovat. Žádný přispívající podnět k nim nepřichází z toho zdroje. Tyto podmínky 
bylo nutno nastolit proto, aby negativní stav dostal příležitost zvítězit na této planetě a 
jinde. Pokud by se ještě našla v určité míře pravá intuitivní uvědomělost v lidské mysli, 
bylo by obtížné, aby negativní stav docela zvítězil. Pouze vy, Moji představitelé, máte 
tu výsadu, abyste nejen nadále měli tuto schopnost, ale aby se vaše intuice neustále 
zvyšovala a dále rozvíjela. V očích negativního stavu ovšem nejste někdo, na kom by 
záleželo, jelikož vy pro ně nejste typicky lidští. Takže vaše situace nepřekáží v procesu 
převzetí moci negativním stavem. 

Co se týká vaší pomoci jiným jedincům, neexistuje v tomto ohledu žádné obecné 
pravidlo, protože každé individuum je jiné a bude vyžadovat rozdílný přístup. Ale 
mějte, prosím, na mysli, že pokud vás sami nepožádají o pomoc a pokud nehledají 
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pravdu kvůli principům, je to jejich osobní volba být v postavení úplného odpojení od 
intuice anebo být pod vlivem či ve spojení s nepravým zdrojem. V tom případě by byla 
vaše snaha dát je do pořádku vnímána jako násilné naléhání a to by poskytlo silám 
negativního stavu příležitost obtěžovat a potrápit vás osobně. Nezapomeňte na volby, 
jaké každý jedinec učinil v tomto ohledu. Na druhé straně, stane-li se, že někdo přijde a 
požádá vás o pomoc, pak by bylo vaší duchovní a profesionální povinností upozornit 
žadatele na všechny dostupné volby, alternativy a možnosti existující v tomto ohledu. 
Tím byste tomu jedinci ukázali všechny cesty ven z jeho mizerné situace. Metoda, 
přístup a způsob používané léčby v tomto případě budou pro každého rozdílné. To je 
ta situace, kdy Mne vy jako Moji reprezentanti požádáte, abych převzal péči o vaši mysl 
obecně a o vaši intuici zvláště a abych vás takto vedl k nalezení a k nasazení 
nejvhodnějšího a nejúčinnějšího způsobu pomoci takovému jedinci v závislosti na jeho 
potřebách v tomto ohledu. Pamatujte si však, že je na každém jedinci, zda na váš zásah 
odpoví pozitivně, nebo vůbec nijak, nebo dokonce negativně. Vzhledem k tomu, že zde 
jde o individualizovaný a zosobňující faktor, víc se o tom tentokrát nemůže říci. 
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Dialog 35 

Třicátý pátý dialog 

 

5. února 1999 

 

Peter: Dnes ráno se cítím poněkud znepokojen, protože jsem ještě od Dana neobdržel 
opravená Třicátý druhý a Třicátý třetí dialog. Ovšem nikdo neví, zda jde o problém 
s internetem nebo s e-mailem, který by byl příčinou zpoždění, nebo by se dialogy 
mohly ztratit někde v kybernetickém prostoru. Mluvě o závislosti - co si myslíš o mé 
závislosti na Danovi ve věci redigování, na příklad, nebo na někom či něčem jiném v té 
nebo jiné záležitosti? Pak je zde otázka některých komentářů v dialozích, které by 
mohly být v nesouladu s probíranými tématy. Tohle mne přivádí k druhé, více 
znepokojující otázce: Je vůbec něco v jakémkoliv dialogu, kdy Ty údajně odpovídáš a co 
by nebylo od Tebe, ale od někoho jiného nebo jako plod mé vlastní představivosti, kdy 
sám uvádím slova či ideje nebo pojmy či cokoliv, a přitom prohlašuji, že jsou Tvoje? 
Jeden ze čtenářů dialogů mi naznačil, že určitá slova či tvrzení nebo chování nevyzněla 
jako Tvoje. 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, nic se neděje pouhou náhodou. Ať prožíváš cokoliv 
nebo ať cokoliv zakouší jiní při čtení těchto Dialogů, je nějak významné a smysluplné. 
Vyzdvihuje se něco, co je třeba prodiskutovat nebo čemu máte všichni věnovat 
pozornost. Zde jde znovu o otázku načasování; míní se, že je na čase oslovit to, co vás 
trápí osobně nebo co ten který čtenář má na mysli. 

Započněme s otázkou závislosti na někom, ve Tvém případě na Danovi, kvůli 
redigování těchto Dialogů a o tvé následné frustraci, jestliže je nedostaneš 
v označeném čase. Především je to z typicky lidského stanoviska jenom ilustrací a 
potvrzením faktu, že typický lidský život je zakotven ve vzájemných závislostech. Ať se 
díváte kamkoliv, vždy se v lidském životě najde něco, co je závislé na zevních 
faktorech, které se zdánlivě vymykají vaší kontrole. Nedá se nic dělat, je to hotová věc a 
s tím jste souhlasili před svou inkarnací do lidského života. Jak bylo uvedeno 
v předešlém dialogu, toto je typické uspořádání, narafičené negativním stavem. 

Avšak - jak bylo uvedeno výše - jde o typický lidský náhled na tento jev. Zcela jiný 
význam existuje, jestliže se na to podíváte z typicky duchovního hlediska či z hlediska 
pozitivního stavu. Jak je definován pojem ‚závislost‘ v pozitivním stavu a ovšem i ve 
stavu negativním? Jaký je význam tohoto termínu v obojím pojímání? V negativním 
stavu, jakožto i v lidském životě, má termín ‚závislost‘ docela jiný význam nežli ve 
stavu pozitivním. V negativním stavu tento termín vždy označuje fakt, že pravý život 
může být odvozen pouze od zevních faktorů, které určí všechny podmínky 
k manifestování a uskutečnění takového života. Takže být závislým znamená žít. A 
opačně: žít znamená být vždycky závislým na někom nebo na něčem z vnějšku, mimo 
vás.  V rámci chápání v negativním stavu a lidském životě neexistuje žádné jiné 
pojímání života neboli toho, co je život vůbec zač. 
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Na druhé straně, v pozitivním stavu se termín ‚závislost‘ používá ve smyslu závislosti 
na Absolutním Zdroji Života - na Mně, na Pánu Ježíši Kristu, čímž se rozumí, že nikdo 
nemůže být živ či být ve jsoucnu a bytí, pokud Já bych nebyl Absolutním Životem a 
nebyl Absolutně Živ. Díky skutečnosti, že život v každém je ze Mne, a, což je 
nejdůležitější, díky faktu, že tím, že je to Můj život, Já jsem přítomen v životě každého 
neustále a udržuji tento život v něm. Takže jsem v nitru každého. Toto tvrzení vede 
k nevyhnutelnému závěru, že v pozitivním stavu je každý závislý pouze a jenom na své 
jedinečné niternosti, kde Já jsem vždycky přítomen s Mým Životem, sdíleje ho 
s každým jedincem. V pozitivním stavu není závislost na zevních faktorech myslitelná. 

Tento údaj nás vede přímo k tomu, jak pozitivní stav pojímá ‚sdílení‘. V pozitivním 
stavu je na místo vzájemné závislosti jednoho na druhém kvůli všelijakým potřebám 
atmosféra líbezného, povznášejícího, radostného a šťastného sdílení toho, čím kdo je a 
co má, bez nátlaku, požadavků, očekávání, projekcí nebo závaznosti. Takže v podstatě 
to, co se nazývá ‚závislost‘ v typicky lidském smyslu a chápání, v pozitivním stavu 
neexistuje. Na místo toho zde máte vzájemné sdílení, kdykoliv je toho potřeba a je to 
žádoucí. 

Tvá frustrace, Petře, ohledně zdržení, či z jakéhokoliv důvodu, nám dala možnost 
prodiskutovat toto závažné téma, aby se jasně viděla rozdílnost mezi termínem 
‚závislost‘, jak je pojímán negativním stavem a v lidském životě a jak ho pojímají a 
chápou všichni v pozitivním stavu. 

Díky faktu, že jako Moji představitelé nyní fungujete z pozice pozitivního stavu, je 
naprosto rozhodující, abyste přiznali tento faktor a hleděli na svou situaci ne jako na 
závislost, ale jako na příležitost ke vzájemnému sdílení své zodpovědnosti, vztahující 
se k Mému Novému zjevení obecně a k těmto Dialogům zvláště. Současně abyste 
poznali a rozeznali skutečnost, že síly negativního stavu budou používat každou vaši 
fyzickou a/nebo mentální kondici, aby zdržely či znemožnily důležitou práci a 
způsobovaly, abyste se cítili rozmrzelí a netrpěliví. 

Takže tyhle tvoje stavy, Petře, jsou na tebe uvrhovány negativním stavem, který si 
pohrává s lidskou stránkou tvé lidské přirozenosti stejným způsobem, jak to činí 
s Danovým zdravotním stavem. Avšak, jak vidno z naší konverzace o jevech závislosti a 
sdílení, jejich snaha je v tomto případě naprosto anulována a vše se obrátilo v něco 
užitečného a pozitivního. Toť velmi dobrá ilustrace k tomu, jak se vše negativní a 
lidské ve své povaze mění v životě Mých představitelů v něco velmi užitečného a 
pozitivního. Tyto věci dopadnou skvěle, Petře. Navíc, jak bylo uvedeno shora, vaše 
spolupráce vám oběma dává příležitost vzájemně sdílet zodpovědnost v tomto ohledu. 

Peter: Přesně v okamžiku, kdy jsme ukončili diskusi o rozdílném pojímání termínu 
‚závislost‘ a ‚sdílení‘, jak existuje v pozitivním stavu versus v negativním stavu, zazvonil 
můj telefon a překvapivě to byl Dan, který mi sdělil, že právě poslal e-mailem jak 
Třicátý druhý, tak i Třicátý třetí dialog. Byl jsem velmi překvapen, když jsem ho slyšel, 
jelikož v tuto denní dobu hluboce spí. Řekl mi, že pracoval s redigováním téměř celou 
noc. Jak se Ti líbí tato tzv. shoda náhod? 
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Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, nejsou žádné nahodilosti. Bylo velmi důležité, aby ses 
zabýval záležitostí závislosti a své frustrace z ní, a to kvůli tomu, abychom mohli 
probrat prodiskutované rozdíly. Kdybys byl brzy ráno otevřel svůj počítač, prověřil e-
mail a našel opravené dialogy, jak jsi očekával, pak by ses Mne na tuto věc nikdy 
nezeptal. V tom případě by se naše diskuse ubírala jinudy a ty by ses ujal jiných věcí při 
vybírání tématu pro náš rozhovor. V tomto časovém bodě bylo z duchovního hlediska a 
ve světle zmíněného načasování velmi důležité, aby byla objasnění probíraných pojmů 
předložena právě teď, dnes ráno. Duchovní ovzduší v duchovním světě a jinde a 
povaha nyní probíhajícího posunu naléhavě vyžadují, aby toto objasnění bylo 
poskytnuto ku prospěchu všech. 

Díky faktu, že nyní existující duchovní požadavky jsou takové, že vyžadují rozdílný 
přístup ve volbě stanoviska vůči různým duchovním pojmům a termínům, a aby se 
zabránilo jakémukoliv vnucování z Mé strany nebo ze strany kohokoliv jiného, bylo 
životně důležité ustavit rozpoložení, které by ti poskytlo příležitost položit tyto 
konkrétní otázky a dostat tuto konkrétní odpověď přímo ode Mne. Kdybych se 
kdykoliv pokusil vnucovat ti Má vysvětlení o čemkoliv, a to nejen o tomto konkrétním 
předmětu, aniž by ses Mne nejdříve sám ze své svobodné vůle a volby zeptal, pak by se 
toho okamžitě využilo silami negativního stavu za účelem útoku na pojímání 
přirozenosti pozitivního stavu. 

Nezapomeňte, prosím, a to se zase opakuji, že nyní působíte z pozice pozitivního stavu. 
To znamená, že se používají pouze pozitivní prostředky pro předávání informací o 
čemkoliv. V pozitivním stavu se teď vše nabízí způsobem konverzace - pokud jde o 
vysvětlení či objasnění konceptů, idejí a pojmů. Nejdříve předkládáte své otázky a pak 
dostáváte odpovědi podle přání a potřeby. Důvod toho, že Mně máš klást otázky jako 
první, je v tom, že přebýváš na planetě Nula a zároveň jsi duchovně umístěn 
v pozitivním stavu. Pokud ty nebo jakýkoliv příležitostný čtenář nemáte specifickou 
otázku, pak se vždy ptej, zda Já nemám, co bych dodal, sdělil nebo se s něčím s vámi 
podělil v určité konkrétní chvíli. Takto Mi tvá žádost dovoluje pustit se do vysvětlování 
a objasňování všeho, co je potřebné a časově vhodné k prospěchu všech. Díky 
skutečnosti, že ta žádost jde od tebe nebo od jakéhokoliv případného čtenáře a je 
předložena na základě vlastní svobodné vůle a volby, pak Moje odpověď dokonce i 
v takové situaci neporušuje vaši svobodnou vůli a volbu, a v žádném případě tedy 
nejde o donucení. Jinak by členové negativního stavu přišli k závěru, že neexistuje 
žádný rozdíl mezi nimi a členy pozitivního stavu, neboť užívám jejich metodu, metodu 
negativního stavu vnucováním Mých odpovědí, aniž bych byl nejprve požádán tak 
učinit tebou, kterýmkoliv případným čtenářem nebo členy Mého pozitivního stavu. 

To je důvod, proč ses po delší dobu, od chvíle, kdy jsi zaznamenával doplnění 
v Korolariích..., tak pilně připravoval a s velkým důrazem ses učil, jak klást vlastní 
otázky a dostávat vlastní odpovědi. Vidíš, Petře, tím, že se tomu učíš a taky to činíš, se 
přibližuješ stavu, v jakém se věci dějí v pozitivním stavu a ustanovuje se na planetě 
Nula základna, ze které se může znovu spojit s pozitivní planetou Zemí, až dozraje čas, 
a tak se stát jejím nedílným odrazem, jak tomu bývalo předtím, než se oddělila a 
přestěhovala do jiné dimenze. 
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Co se Ti zde předkládá, Petře, jako výsledek tvých otázek a obav, je něco nesmírně 
důležitého, čehož příčina je nad tvé přítomné chápání. To je důvod, proč je někdy 
dovoleno, aby ses cítil rozmrzelý, pln pochyb, nejistý, úzkostný a skleslý během 
zaznamenávání těchto dialogů. Tyto stavy mysli jsou účinně využity k tomu, aby vedly 
ke kladení všech těchto otázek a k obdržení odpovědí, které mají ohromně důležitý 
multiverzální význam a důsledky. Vím velmi dobře, že prožívat tyto stavy mysli není 
pro tebe příliš příjemné, ale jsou to prostředky, jimiž lze docílit něco velmi užitečného 
ku prospěchu všech. Takže buď trpělivý a vydrž do konce. 

Peter: Vynasnažím se, seč budu moci. Avšak co si máme myslet o zmíněných 
rozporech v některých údajích a o možnosti, že jsi v některých případech nemluvil se 
mnou Ty, ale někdo jiný, nebo že to je výplod mé fantazie? 

Pán Ježíš Kristus: Ovšem, jde o velmi vážné prohlášení. Nějak se to vztahuje na výše 
probrané téma o tom, jak jsou některá slova, určité ideje či pojmy vnímány, chápány a 
vyjadřovány chováním v pozitivním stavu na jedné straně a ve stavu negativním a 
v lidském životě na straně druhé. Jak sis povšiml ze shora uvedeného vysvětlení, 
mohou mít stejná slova a stejné výrazy zcela rozdílný význam, podle toho, zda se na ně 
pohlíží z hlediska pozitivního stavu, nebo z hlediska negativního stavu či z typicky 
lidského pohledu a chápání. 

V odpověď na tvé obavy, jakožto i na mnohé obavy jiných, zda jsem to Já, kdo s tebou 
vždy rozmlouvá v každém konkrétním případě, tě mohu ujistit, že jsem to vždycky Já, 
ať to může jakkoliv znít, jako kdybych to nebyl Já. Ovšem jako vždycky, je to na každém 
z vás uznat, zda je tomu tak, či nikoliv. Také, jako vždy, je osobní zodpovědností 
každého čtenáře verifikovat tuto skutečnost vlastní intuicí, logikou, svým uvažováním 
a intelektem či jakýmkoliv dostupným způsobem provést tuto důležitou úlohu 
prověřování. 

Dovol, abych ti a také každému čtenáři těchto Dialogů připomenul, co jsem vám všem 
v tomto ohledu sdělil v úvodu k Novému zjevení Pána Ježíše Krista. Z velmi 
závažných důvodů, Petře, jsem zvolil, aby bylo Mé Nové zjevení přenášeno v podobě, 
prostředky a způsoby tvého specifického myšlení, mluvení, sebevyjádření, prezentace 
idejí, způsob psaní a čeho všeho ještě, vše to je Mnou všemožně rozsáhle využíváno 
během naší konverzace v přítomnosti nebo v době, kdy jsi přenášel Mé Nové zjevení. 

Na druhé straně se velmi často stává, jak již bylo uvedeno shora, že způsob, jakým 
někteří čtenáři chápou určité pojmy či obsah slov - a v jaké souvislosti jsou užívány či 
co skutečně znamenají - je totálně rozdílný od způsobu, jakým jsou pojímány a 
chápány v doméně pozitivního stavu. 

Vezmi na příklad slovo ‚smích‘, to, které vyvolalo takové znepokojení u jednoho ze 
čtenářů, že usoudil, jako bych to nebyl Já, kdo promlouval. Jaký smysl vkládají lidé do 
toho slova? Má mnoho významů. Může to být prostě smích jako následek slyšeného 
vtipu. Může to být smích ve smyslu zesměšnění v případě někoho či něčeho. Může jít o 
smích, který skrývá rozpaky ohledně někoho či něčeho. Může se jednat o vyjádření 
dobré nálady nebo radosti z úspěšného výkonu. Může být výsledkem prožívané legrace 
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a mnohých jiných věcí. Z těchto příkladů tedy vidíte, že smích může mít jak pozitivní, 
tak i negativní význam. 

V pozitivním stavu termín ‚smích‘ značí stav niterné náklonnosti, jež poskytuje 
příležitost mít radost z někoho nebo z něčeho. Toť důvod, že kdykoliv je toto slovo 
v Dialozích nebo v Mém Novém zjevení užíváno, vždy je myšleno, že jde o ohromnou 
rozkoš, velké potěšení, povznesení a o nesmírnou radost z toho, že se děje něco ve 
smyslu chování či vysvětlování, přispívajícího ke štěstí a poučení všech účastných na 
jejich úrovni. 

Takže když se členové pozitivního stavu radostně rozesmáli poté, co jsem jim sdělil - 
v podobě typicky lidského vtipu - ‚kdo by chtěl souhlasit stát se lidským tvorem?‘ - pak 
to učinili proto, že jim to dalo pocit ohromné vděčnosti, radosti, nesmírného štěstí, 
uspokojení, potěšení a velkého povznesení z toho, že je zde někdo, kdo skutečně 
souhlasil vtělit se do lidského života, aby jim poskytl velmi důležité zpětné vazby o 
životě v negativním stavu a na planetě Nula. V pozitivním stavu žádný jiný smysl 
neexistuje pro termín ‚smích‘, a to speciálně a konkrétně ve shora uvedené pasáži. 

Nicméně tato věc má ještě jeden nebo dva aspekty. Používám-li Petrův způsob 
informování, vyjadřování, řeči, chování a všeho ostatního, abych vyjádřil Své ideje 
nebo objasnil to, o čem povídám nebo jak to říkám nebo jak se chovám, pak to v tom 
případě vnějšímu pozorovateli či čtenáři přirozeně zní, jako by to byl Petr, kdo mluví, 
kdo se tak chová atd., že ano? Konec konců nezapomeňte, že tyto dialogy probíhají 
v domácím ovzduší, jako by jeden člen rodiny mluvil s jiným; nebo jako když si dva lidé 
v pohodě spolu sednou a vedou dobrou, smysluplnou a klidnou konverzaci o všech 
věcech společného zájmu. Takže - i když by vám to znělo, jako by Peter byl ten, kdo 
takto mluví a chová se, vězte, že při odpovídání na vaše otázky jsem to Já, kdo to činí 
v Petrovi a přes Petra. 

Co myslíte, proč jsem získal lidskou přirozenost a včlenil ji pomocí fúze do Mé 
Absolutní Přirozenosti, učiniv ji Božskou, takže se Božské stalo lidským a lidské 
Božským? Mimo mnoho jiných věcí to bylo proto, abych byl schopen sestoupit na vaši 
úroveň, přizpůsobit se tak, abych byl jako jeden z vás, mohl s vámi mluvit takřka na 
rovnocenném podkladu, jako rovný s rovným, užívaje váš jazyk, váš způsob 
vyjadřování, myšlení a vnímání a čehokoliv jiného, co máte v tomto ohledu, a ne jako 
někdo, kdo přebývá v dálavách a je zcela nepostižitelný, nepřístupný a vysoko nad 
vámi, takže naděje na nějaké smysluplné komunikování s ním by byla marná. 

Současně tento způsob komunikace, jako i to, že jsem takovým jako vy, na vaší vlastní 
lidské úrovni (ovšem bez jakéhokoliv negativního významu typicky lidské 
přirozenosti) vytváří důležitou základnu, na níž je nejenom vybudováno vaše vlastní 
vnímání spolu s chápáním a přijímáním Mé pravé Přirozenosti, ale která vám zároveň 
dává příležitost opravit vlastní předsudky, předpojatosti a očekávání vůči Mně a tomu, 
Co je Má pravá Přirozenost. Když mluvím jako vy, v tomto případě jako Peter, může to 
ve vás probudit vaše staré, nenáležité, pokřivené, ba dokonce falešně naladěné 
vnímání Mé Přirozenosti, odvozené z vašeho náboženského či jakéhokoliv jiného 
lidského vychování. Na jejich základě nebo podle svého vlastního očekávání a projekce 
určujete a promítáte své vlastní subjektivní očekávání, jak by Bůh, Já, Pán Ježíš Kristus 
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měl vypadat, jak bych se měl chovat, jaká slova a jaké výrazy bych měl užívat a vůbec 
jakou entitou bych měl být. Jestliže Mé komunikování s vámi, v tomto případě 
s Petrem, nezapadá do vašeho rámce promítaných očekávání, pak pohotově přicházíte 
k závěru, že je to nemožné, abych to byl Já, kdo promlouvá; vždyť konec konců Pán 
Ježíš Kristus, to jest Já, nikdy nepoužíval taková slova nebo takové výrazy, nebo se smál 
a jinak podobně se choval. 

Je na čase, abyste se jako Moji opravdový představitelé na planetě Nula zbavili tohoto 
duchovně nebezpečného nahlížení na Mne, nebo na to, jak bych měl s vámi jednat, 
s vámi mluvit, jevit se vám atd. Nebezpečí ulpívání na tomto názoru, který je nevhodný 
a v některých případech dokonce totálně falešný, spočívá v tom, že poskytuje 
příležitost silám negativního stavu, zvláště renegátům a jejich poskokům, mít vás za 
terč s ujišťováním, že vaše nazírání je správné, čímž by se vám znemožnilo navázat 
náležitý vztah s Mým pravým Já. 

Jde o to, že jim tímto postojem otevíráte dveře v negativním stavu, takže vás snadno 
přesvědčí, že tyto Dialogy a následně celé Mé Nové zjevení nejsou ode Mne a že Já bych 
nikdy nemohl tak mluvit, vždyť jsem konec konců Všemohoucím Bohem, který by se 
nikdy nesnížil (úmyslně pomíjím slovo ‚snížila‘) na úroveň lidí s jejich zapáchajícím 
omezeným vnímáním nebo pojímáním; a že bych nikdy nebyl schopen se přizpůsobit 
lidské životní úrovni. 

Takže určitým způsobem byste se mohli ocitnout tam, kde skončili ti Moji tak zvaní 
učedníci na planetě Nula v době Mé inkarnace na ní, co nemohli snést Mou řeč o 
pojídání Mého těla a pití Mé krve. Vzali to doslovně a usoudili, že musím být šíleným 
chlapem, a ne pravým Synem Božím, za jakého Mne považovali. Proto odpadli ode Mne 
a Mých jiných učedníků a již se Mnou nechodili. 

Členům negativního stavu, a zvláště renegátům, by nebylo nic milejšího, než vás vidět 
skončit přesně tam, jak se to stalo s Mými tak zvanými učedníky. Aby se zabránilo 
tomuto strašlivému údělu, bylo někdy zapotřebí použít některé pojmy či slovní výrazy 
nebo způsoby chování, které se podle vašeho názoru mohou zdát urážejícími nebo 
nepřiléhavými, ale které vám mohou poskytnout příležitost opravit nevhodná 
očekávání a promítání svých osobních idejí o tom, jak bych se Já měl chovat, jednat, 
mluvit a co a jak všechno ještě bych měl podle vás dělat. Kdykoliv je tu potřeba je 
používat nebo kdykoliv se pociťuje, že nějaké zbytky vašeho starého, nevhodného, ba i 
falešného vnímání Mne konkrétně a reality pozitivního stavu obecně jsou ještě ve vás 
přítomny nebo se s nimi lopotíte, pak bude nutno pokračovat v jejich užívání, aby se 
dostaly do vaší pozornosti a dala se vám možnost je napravit. 

Takže nebuďte tímto znepokojeni a nenechte se lapit do léčky renegáty nebo kýmkoliv 
z negativního stavu tím, že budete myslet, jako bych to nebyl Já, kdo mluví nebo se 
radostně směje se všemi v pozitivním stavu. Dovolte mi, prosím, být někdy takovým, 
jako jste vy ve svém čistě pozitivním rozpoložení, jenže přesto v lidských podmínkách. 
Přináší mi to velké potěšení, když se občas octnu na vaší úrovni a jsem jako vy. 
Nepřipravujte Mne svým subjektivním očekáváním a promítáním o toto potěšení. 
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Ovšem - jako vždy - je na vás, na vaší vlastní svobodě volby přijmout Mne v této Mnou 
zvolené formě vyjádření, že jsem jako vy, nebo Mne odmítnout. Plně budu respektovat 
vaši volbu v této věci, jakožto v jakékoliv jiné záležitosti, nebude žádné odmítání, 
vynášení soudu ani odsuzování, ať si zvolíte jakkoliv. 

Peter: Díky za toto vysvětlení a ujištění. Nyní bych rád nabídl otázku jménem Pearl 
McCallumové z kalifornské La Jolly. Jak víš, jako dobrovolnice věnuje svůj čas práci 
s nemocnými v konečné fázi choroby a s umírajícími, hospitalizovanými v San Diego 
Hospice. 

Přirozeně díky své pozici by ráda položila otázku ohledně eutanázie a sebevraždy za 
asistence lékaře v případě smrtelně nemocných, trpících lidí. Já se k ní připojuji a 
prosím o laskavé objasnění této záležitosti, přitom si dovoluji dodat i otázku o trestu 
smrti. Ptá se také na to, zda tato situace nevede některé lidi spáchat asistovanou 
sebevraždu, aniž by k ní dali svůj souhlas před inkarnací na planetu Nula; a zda by 
měly být schváleny zákony, dovolující asistovanou sebevraždu, jak je tomu ve státě 
Oregon, na příklad; jakožto i o situaci kolem Dr. Kevorkiana, kdo byl v této zemi 
prvním, kdo pomáhal smrtelně nemocným spáchat sebevraždu. 

Pán Ježíš Kristus: Nejdříve, než začnu odpovídat na obě otázky, dovolte, abych řekl 
velmi jasně: Je naprosto nemožné, aby někdo prožíval nebo s něčím souhlasil bez 
předběžné dohody, ke které došlo před vtělením se na planetu Nula, a do toho patří i 
asistovaná sebevražda. Tento fakt byl zdůrazněn velmi silně již v Doplnění 3 
v Korolariích... Bylo tam tehdy také uvedeno, že byla učiněna dohoda ohledně 
souhlasu prožít něco, co původně nebylo součástí dohody, ale co by bylo nutné prožít, 
ilustrovat a demonstrovat, pokud by toho bylo zapotřebí nebo by to bylo požadováno 
během služební cesty v lidském životě na planetě Nula. Taková dohoda, jež zahrnovala 
tuto důležitou klauzuli, byla nutným opatřením v rámci mnohých předvídaných 
důležitých posunů, k nimž by mělo docházet v průběhu jedincova života na planetě 
Nula, což by vyžadovalo přijetí dodatečných pověření a povinností v tomto ohledu. 

Tento údaj se zvláště vztahuje na moderní dobu, dobu, ve které žijete, ježto jde o 
nejzávažnější a nejvíc rozhodující dobu v dějinách lidstva. Před několika dekádami by 
se mohlo považovat za nemyslitelné i jen povídat, nebo dokonce přemýšlet o něčem 
takovém, co by vzdáleně připomínalo asistovanou sebevraždu. Byly to jiné doby, které 
vyžadovaly jiný přístup k lidskému životu a událostem na planetě Nula. Ilustrativní 
fáze lidského života byla takřka v plném proudu. Za takových okolností bylo nutné 
považovat lidský život za něco posvátného, co se mělo zachovat za každou cenu. Proto 
byla v některých státech dokonce i běžná neasistovaná sebevražda považována za 
přestupek, za který mohla být uvalena vazba; to se týkalo i pokusu o sebevraždu. 

Nicméně, když se ilustrativní fáze přirozeného lidského života chýlí k závěru a 
ukončení; a kdy kondenzace negativního stavu dovršuje svůj konečný stupeň a svou 
konečnou fázi pseudovítězství na planetě Nula, je nutno zaujmout zcela jiný přístup 
k chápání toho, co vůbec je lidský život. 

Jak víš, Petře, mnohá náboženství (zvláště katolické) ve svém dogmatickém a 
fanatickém přístupu k lidskému životu a svým pokryteckým zdůrazňováním potřeby 
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zachovávat lidský život stůj co stůj byla negativním stavem použita velice efektivně při 
prohlašování, že lidský život je něco neobyčejného a posvátného, co jediné má pravou 
hodnotu ve srovnání s jakýmkoliv jiným typem života - jako by žádný jiný život nebyl 
myslitelný nebo možný. Toto je v úplném rozporu s jejich vlastním učením o životě 
v nebesích a v peklech - v tom je jejich pokrytectví. Bylo dovoleno, aby takové 
uvažování vzkvétalo, čímž se měla dát šance a příležitost všem sentientním entitám ve 
jsoucnu a bytí naučit se důležité lekce a poznat, jaká je povaha života, který původně 
nevzešel ze Mne a z Mého pozitivního stavu. 

Jak bylo uvedeno dříve v těchto Dialozích, nyní probíhá završení těchto lekcí. Velmi 
brzo nezbude nic víc, co by bylo k poučení o tomto typu života. Z toho důvodu se 
chystají přípravy k ukončení ilustrativní fáze lidského života a k jeho přeměně v ne-
ilustrativní život, vybraný v rámci definitivní volby - což jest pseudovítězstvím 
negativního stavu. 

Kdykoliv se má stát něco podobného, vždy tomu předchází přehodnocení smyslu 
lidského života, což vede k velmi nepříjemnému uvědomění si, že nejen že nejde o 
život, který jediný má cenu a je možný, ale jde o život, který je nejméně hodnotný a 
nejvíc bezvýznamný a taky jediný, který ve svém konečném vyznění nemá žádný 
smysl. Toto poznání v lidském vědomí vede k velmi silně emočně laděnému zjištění, že 
lidský život je vskutku plný utrpení, ubohosti a neštěstí a ve své podstatě není pravým 
životem. Jakmile se dojde k tomuto zjištění, nastane nutnost, aby někteří dobrovolníci 
na planetě Nula souhlasili s ilustrováním tohoto faktoru tím, že se stanou smrtelně 
nemocnými čistě za tím účelem, aby mohli ospravedlnit svou potřebu vyhledat 
nějakého lékaře pro asistovanou sebevraždu. 

Současně může toto zjištění a takový závěr o lidském životě vést některé jedince buď 
k úplnému popření existence jakéhokoliv jiného smysluplného života, a proto soudí, že 
není důvod dále pokračovat v tomto ‚šíleném žertu‘ zvaném lidský život, anebo usoudí, 
že musí existovat jiný, rozdílný život, který je smysluplný, naplňující, uspokojivý a 
skutečný, a tedy opravdový život. 

Tohle však má i jinou stránku. Vezmi na příklad lidi, kteří jsou v kómatu a kteří vlastně 
nežijí, ale jen vegetují bez jakéhokoliv uvědomění, a jejichž dýchání je uměle 
udržováno pouze pomocí zevních přístrojů. Což je možno takový stav nazývat životem 
a žitím? Co vám z pravého duchovního stanoviska říká tato situace? 

Jsou zde v zásadě dvě věci, které lze rozeznat z této situace. Jednou je, že negativní stav 
všemožně usiluje zachovat svůj život v jakémkoliv lidském tvoru za každou cenu a 
všemi prostředky. Zoufale lpí na životě tohoto typu, věda velmi dobře, že se definitivně 
blíží k smrti. Je to pouze otázka času, kdy zemře navěky. Nicméně probíhá jeho 
umírání. Toto nepříjemné uvědomění si vede negativní stav k tomu, aby vynalézal 
všemožné umělé zevní prostředky, jaké vidíte v nemocnicích a kterým se říká přístroje 
pro udržování života, s cílem udržet život v lidském těle. Toť metaforický popis 
situace, jaká existuje v konečném údělu pseudoživota negativního stavu a jeho 
lidského života. 
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Druhou věcí je, že ze stanoviska chápání této situace členy pozitivního stavu jakýkoliv 
život založený na zevních, neduchovních nebo falešných duchovních faktorech ve svém 
jádru a podstatě není nic jiného než to, co mohou vidět ve stavu někoho, jehož tělesný 
život je udržován zevními umělými prostředky. Takže závěr, založený na takových 
zkušenostech, je velmi jasný: Život negativního stavu a jeho lidský život, založený na 
těchto zevních předpokladech a faktorech, je životem umělým, bezvýznamným, 
marným a postrádajícím jakoukoliv pravou realitu, vedoucí nikam jinam než ke 
zmíněnému ilustrativnímu stavu, v jakém je komatózní jedinec. V takovém případě 
nejde o pravý život, a proto nemá být nikdy zvolen jako alternativa pro život 
pozitivního stavu. Důsledek této ilustrace poskytuje každému jasnou odpověď na to, co 
by si nikdo nikdy neměl vybrat v rámci konečné volby. 

Avšak, jak bylo uvedeno výše a dříve, je tato ilustrativní fáze lidského života v procesu 
ukončení. Ukončující faktor lidské situace uvolňuje určitou energii, která umožňuje 
rozdílný přístup k lidskému utrpení a záležitosti umírání. Ježto lidské nevědomí si 
uvědomuje tento faktor, dovoluje zahájit uvažování o možnosti a vhodnosti ukončení 
lidského života, ocitne-li se ve stavu krajního utrpení, smrtelné nemoci, v podmínkách 
kómatu a umělého udržování tělesného života pomocí všech těch zevních přístrojů. 

To je důvod, proč v posledních letech slyšíte o všemožných argumentech pro a proti 
asistované sebevraždě, o ukončení života odpojením všech těch přístrojů a jiných 
podobných prostředků. A nejen to, ale díky tomuto uvědomění nemocnice žádají nebo 
aspoň silně doporučují, abyste získali nějaký právní dokument, na jehož základě byste 
jim dovolili odpojit vás od těch přístrojů v případě, že by k takovému stavu došlo ve 
vašem vlastním životě. Všechny tyto argumenty a požadavky jsou jen odrazem stavu 
věcí, jaké se uvelebily v lidském životě na planetě Nula a jaké nebyly nikdy dříve 
prožívány. Jsou předzvěstí zcela nové situace a pojímání, v nichž se lidstvo ocitá. 
Předcházejí ukončení negativního stavu a jeho typického lidského života. 

Vzhledem k těmto důležitým faktorům lze na Pearlinu otázku odpovědět z čistě 
duchovního stanoviska: ano, je vhodné mít takové lidské zákony, které by dovolily 
ukončit tělesný život podle dobře definovaných směrnic zabraňujících jakémukoliv 
zneužití nebo nesprávnému použití v tomto ohledu. Jak víte, vše se dá v lidském životě 
zneužít nebo nesprávně použít. Tak už to bylo v životě lidských tvorů zařízeno. Proto 
pokud setrvávají v lidském životě, v životě nejzazších zevnějšností, potřebují mít 
takové zákony, které by upravovaly, co by se v tomto ohledu mělo dělat. 

Stejný závěr můžete vyvodit ohledně přerušení funkce přístrojů na udržení života u 
někoho, kdo je v nezvratném kómatu nebo jen vegetuje. Musíte si uvědomit, že v těchto 
výjimečných případech neexistuje pravý život niterné povahy u individuí v takovém 
stavu. Jde o pseudoživot, o karikaturu pravého života, jaký je udržován zvnějšku 
pomocí umělých přístrojů. 

Co se týká Dr. Kevorkiana - tak on je ztělesněním a reprezentací této nové situace 
v lidském životě na planetě Nula ve fázi jejího ukončení. Dobrovolně se v tomto ohledu 
ujal úlohy průkopníka. Jeho snahy odrážení potřebu skoncovat s negativním stavem a 
jeho lidským životem, probíhajícím v podmínkách ubohosti, chorobnosti, prohnilosti, 
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zkaženosti a plného utrpení, jak se promítá ve všech těch terminálních nemocech, tak 
typicky lidských. 

Čemu musíte v této souvislosti rozumět - a dovolte, abych vám řekl něco, co bude pro 
některé z vás velmi obtížné přijmout - je to, že v přítomných poměrech typicky 
lidského života již není nic pozitivního ve způsobu, jak se lidský život žije a projevuje. 
Od této chvíle a tohoto data, kdy se právě zaznamenávají tato slova, byl lidský život ve 
všech svých aspektech zcela obsáhnut silami negativního stavu. Tato situace odráží 
skutečnost, že negativní stav je v konečné fázi pseudovítězství na planetě Nula. 

Jak víš, Petře, má pseudovítězství negativního stavu na vaší planetě několik hlavních 
fází. Postupuje v určitých krocích, každý krok odráží další zhoršení všech lidských 
systémů, hodnot, životního stylu a vztahů. Když budeš hodnotit situaci na planetě Nula 
z pozice těchto fází, pak zjistíš, že negativní stav na vaší planetě fakticky už 
pseudozvítězil. Avšak z pozice završení tohoto procesu se nemůže zaujetí pozice 
negativního stavu v jeho celistvosti ve všech jeho aspektech odehrát souběžně čili 
přesně v tutéž samou chvíli. Kdyby se o to pokusil, pak by úplnost jeho projevení se 
nemohl nikdo přežít ani na zlomek vteřiny. V tom případě by negativní stav prohrál 
takříkajíc na všech frontách, a nemohl by završit veškerý svůj záměr, pro jaký byl 
především aktivován a byl uveden do procesu projevování. Nezůstal by ani jeden, kdo 
by zpříkladnil povahu jeho pseudoživota. Kvůli tomuto faktoru by nedošlo k naučení se 
dalším, důležitějším lekcím, a tak by ani nemohla nikdy nastat plná aktivace života 
pozitivního stavu. 

Z těchto důležitých důvodů musí pseudovítězství negativního stavu na planetě Nula 
probíhat v několika fázích. Takových fází je dvanáct. Každá fáze z pozice časo-
prostorového kontinua, jak se odráží na vaší planetě, vyžaduje určitý čas. Jak bylo 
uvedeno výše, nacházíte se nyní na počátku zcela poslední fáze pseudovítězství 
negativního stavu na vaší planetě. Jak dlouho potrvá tato fáze podle vašeho času, 
nemůže být zjeveno. Jediné, co se může říci, je to, že ve srovnání se všemi jinými fázemi 
potrvá nejdelší dobu. Důvod, pro jaký tato fáze vyžaduje daleko větší časovou délku 
než ostatní fáze, je v tom, že v této fázi je negativní stav zjevován ve stavu neskonale 
velkého zla, bezohlednosti a zapáchající prohnilosti. Abyste mohli přežít, je nutno, aby 
tato jeho podoba byla prezentována takřka kousek po kousku. Takto bude mít každý 
na planetě Nula dost času, aby se přizpůsobil této fázi, aniž by mu hrozilo, že by 
podlehl jejímu zdrcujícímu, nepřekonatelnému a nesnesitelnému projevení se. 

Takže toto je důvod, proč výše padla zmínka o tom, že již v lidském životě neexistuje 
nic, co by mělo pozitivní spoluvýznam. Jedinou výjimkou k tomuto pravidlu je 
přítomnost Mých reprezentantů na této planetě. Nicméně tím, že odnedávna působí 
pouze z pozice pozitivního stavu, se nemohou považovat za část lidského života jako 
takového. Ačkoliv ještě mají lidské tělo, sídlí jejich duch a duše přímo v pozitivním 
stavu. Z pozice svých těl budou Moji představitelé prožívat nadále typické lidské 
emoce, stavy a rozpoložení, avšak to je již nebude moci odvrátit od toho, co jsou a co 
pro Mne konají na planetě Nula. Ustanovení této běžné situace na planetě Nula a 
v lidském životě a uvědomování si těchto skutečností v lidském nevědomí, jakožto i 
v jeho vědomí, předcházel, a nyní byl včleněn do lidského života, faktor sebevražd za 
pomocí lékařů, vydáním zákona v Oregonu, dovolujícího takové napomáhání a 
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dovolujícího lékařům odpojení přístrojů na udržování života u smrtelně nemocných 
jedinců. Tyto faktory poskytují všechny ilustrace a odráží skutečnosti, že lidský život 
na planetě Nula a způsob, jakým postupuje v rámci přítomných poměrů, není již déle 
udržitelný ani snesitelný. 

V odpověď na tvou otázku, Petře, ohledně trestu smrti pro jedince, kteří spáchali 
ohavné zločiny, je zřejmé, že před inkarnováním na planetu Nula souhlasili s touto 
modalitou odchodu a následného vstupu do jiného života po skončení lidského života. 
Toť jedna z mnoha voleb v lidském životě, jež má být ilustrována a demonstrována 
s ohledem na následky, výsledky a důsledky chování, které nemá místo ani pojetí 
v pozitivním stavu. Ve skutečnosti trest smrti ilustruje nejzazší vyjádření negativity, 
jaká prosakuje v životě negativního stavu a jeho lidském životě, vedoucí nakonec ke 
ztrátě života. To je důležitým varováním, že pokud někdo nenapraví své cesty, to jest, 
pokud si někdo v negativním stavu a v lidském životě nezvolí opustit jejich 
pseudoživot a nekonvertuje do pozitivního stavu, pak to může mít za svůj následek 
trvalou ztrátu života, jak je zobrazena trestem smrti na vaší planetě. Určitým 
způsobem slouží dohoda, učiněná za účelem ilustrování takové modality ztráty života 
skrze trest smrti, jako odstrašující prostředek, aby se to již nikdy nestalo z hlediska 
věčnosti. Takové tresty smrti je tedy dovoleno vykonat za účelem této důležité a 
kriticky závažné ilustrace a upozornění. Jejich ospravedlnění je zakotveno v tomto 
významu. Není to tak, že Já chci cokoliv z toho, co bylo zde a výše vylíčeno, ale je 
dovoleno, aby se určité věci udály, aby se došlo ke konečnému cíli kvůli záchraně a 
spasení všech. Pamatujte si to. 

Peter: Velice děkujeme, že jsi nám poskytl tato smysluplná vysvětlení. Je ještě něco 
jiného pro dnešek? 

Pán Ježíš Kristus: Bylo Mi potěšením, Petře. A ne, toto bude vše pro dnešek. Doufám, 
že Pearl bude s těmito odpověďmi spokojena. Měj krásný a příjemný den. 
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Dialog 36 

Třicátý šestý dialog 

 

7. února 1999 

 

Peter: Něco mám už po nějakou dobu na mysli, událost, k níž došlo před sedmnácti 
lety během dokončování Základů lidské duchovnosti. Když na to myslím, cítím se 
nesmírně trapně a zahanbeně. Věřím, že pokud mne to ještě stále trápí, snad by bylo na 
čase zjistit, proč se to stalo, jaký význam ta událost měla a jaké by mohlo z toho vzejít 
poučení. A taky proč právě teď na to myslím? Je vhodné Tě požádat, abys tomu věnoval 
pozornost a učinil to předmětem našeho Třicátého šestého dialogu, i když je to 
soukromé a osobní? 

Pán Ježíš Kristus: Uvážíš-li znovu, že žádné nahodilosti neexistují, není pak zřejmé, že 
tato věc vyžaduje, aby se dostala na světlo a aby kapitola o té události byla navždy 
uzavřena? Přesně vím, co tě trápí. Pusť se do toho a popiš vlastními slovy, co tě 
znepokojuje. 

Peter: Když jsem dokončoval zaznamenávání Základů lidské duchovnosti, zcela na 
konci jejich sepsání jsem ve stavu niternosti dostával podivné zprávy, že po ukončení 
té knihy budu odvolán z této planety. Jinými slovy, tehdy mi bylo naznačeno, že jsem 
měl brzo umřít. A přesto i po sedmnácti letech jsem ještě tady. 

Naneštěstí jsem o tom mluvil s mými nejbližšími společníky, kteří se mnou tehdy 
spolupracovali, a poprosil jsem je, aby z vlastního nitra potvrdili, zda moje správa byla 
správná a zda by k tomu skutečně mělo dojít. Všichni obdrželi stejnou správu. Proto 
jsem uvěřil, že tak tomu doopravdy bude. Vidíš, jak něco takového, pokud to není 
pravdou, může být matoucí, klamné a zahanbující? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, je to pochopitelné. Avšak dívejme se na tu situaci z pohledu 
přítomně existujícího posunu a z hlediska situace ve tvém životě a toho, co to všechno 
znamená. 

Především nezapomínej, že tenkrát bylo zjevení, které jsi ode Mne dostával a které je 
obsaženo ve zmíněné knize ve vší své úplnosti, šokující a neuvěřitelné. Nikdo před tím 
nepřišel k takovým závěrům o lidském životě a jeho smyslu, původu a účelu, jak to bylo 
uvedeno v té knize. Prožíval jsi nesmírně mučivé pochybnosti o jejím obsahu, obávaje 
se, že bys snad mohl podvádět jiné. Neměl jsi žádnou podporu ani potvrzující fakta ze 
žádných jiných zdrojů, nebyly žádné paralely ani prameny, které by ti poskytly nějaký 
stupeň jistoty ohledně pravdivosti toho konkrétního zjevení. 

Jak víš, tehdy jsi ještě namáhavě pracoval pod vlivem čistě lidských vědeckých 
tendencí, vyžadujících od každého autora knih takového charakteru, aby měl spoustu 
odkazů, důkazů a podobných pramenů, má-li to být uznáno a přijato jako vědecky 
podložené a pravdivé. Avšak nic takového jsi neměl po ruce v té době, ani v jakékoliv 
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jiné době. Proto jsi prožíval nesmírnou potřebu určitého potvrzení a ověření 
důvěryhodnosti s ohledem na prohlášení obsažená v té knize. 

Podle toho, jak jsi pochopil tu situaci, jsi došel k závěru, že jediná cesta, která by vedla 
k verifikaci čehokoliv takového, by byla, kdybys byl odvolán a po příchodu do 
duchovního světa bys mohl získat žádoucí poznání, zda jsi měl pravdu, nebo zda ses 
mýlil. 

Tenkrát síly negativního stavu chtěly využít tvou nepříznivou duševní kondici a 
pokoušely se tě odstranit, abys nebyl mezi těmi, kdož žijí na planetě Nula. Velmi 
zoufale si přály vymstít se za odhalení a prozrazení tajemství o jejich původu, o původu 
lidských tvorů, o původu negativního stavu obecně a všeho, co se vztahuje konkrétně 
na ně. Takže pověřily nejzlomyslnější démony, aby tě po dobu přibližně šesti měsíců 
vašeho planetárního času mučili a aby navodili všemožné negativní pocity a stavy, 
v nichž by sis nepřál nic lepšího než umřít. Současně to, že jsi neumíral, využili k tomu, 
aby tě uvedli do ještě většího stupně pochybnosti a nejistoty ohledně všeho zjeveného 
v té knize, jakožto i ohledně všeho, co se týkalo tvého života, osudu a pověření ode 
Mne. 

Řekl jsi, že když se ukázalo, že správa o tvém odvolání není pravdivá, pak všechno 
ostatní, co jsi obdržel a co je obsaženo v té knize, musí být nepravdivé a nepřicházející 
ode Mne; a že totéž platí o všech zprávách a poselstvích, jaká jsi dostával ve stavu 
niternosti. Těmito silnými pochybnostmi tě krmili dotyční démoni. 

V té době, kdy jsi dokončil svou knihu, síly negativního stavu začaly mít podezření, že 
ohledně tvého poslání na planetě Nula existovalo něco velmi důležitého, co 
vyžadovalo, aby se tě ze všech sil snažily zničit, když ne fyzicky, tak aspoň 
psychologicky a sociálně, usilovaly podkopat tvou profesionální reputaci a tvé 
postavení a pokoušely se přesvědčit každého, že jsi byl podvodník a šarlatán a že vše, 
čemu jsi učil své studenty a následovníky, nebyla pravda. konec konců, jestliže jsi jim 
povídal, že bys měl být velmi brzo odvolán, a potom jsi odvolán nebyl, pak jsi musel být 
balamutícím falešným prorokem. Ačkoliv měly síly negativního stavu vždy už od 
samého prvního dne tvého narození na planetě Nula podezření, že něco jim na tobě 
nesedí, co u tebe není docela obyčejné a běžné jako u všech jiných lidských tvorů - i 
když po celý tvůj dosavadní život se tě mnohokrát pokoušely zničit, teprve až jsi 
dokončil psaní své druhé knihy, jim konečně plně došlo, o co vlastně jde. 

Nemáš, Petře, ani nejmenší tušení o tom, jak strašlivá bitva zuřila v duchovní říši mezi 
členy tvé duchovní rodiny a těmi démony pro záchranu tvého života na planetě Nula 
s tím účelem, abys byl schopen úspěšně vykonat své poslání a stát se přenašečem 
Nového zjevení Pána Ježíše Krista, jak se odráží ve Velké knize, v jejích Korolariích a 
v těchto Dialozích. 

Avšak tehdejší situace měla ještě jinou stránku. Ještě stále nesprávně vnímáš, že 
zpráva o tvém brzkém úmrtí byla tenkrát falešná, protože jsi nezemřel fyzicky. A 
přesto ty zprávy obsahovaly určitý stupeň pravdy. Tvá interpretace těch zpráv byla 
nesprávná, ale ne jejich obsah a duchovní význam. Tehdy šlo o proces nacvičování a 
příprav na pravé poslání přenašeče Mého Nového zjevení. Proto to bylo přechodné 
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údobí, během něhož jsi měl ještě stále jisté představy, že zprávy té povahy by se mohly 
brát doslovně. 

Takže zvěst o tvém brzkém úmrtí byla v duchovním smyslu značně pravdivá. Ano, vše 
to, čím jsi do toho časového bodu byl - jak jsi chápal svůj život, životní styl, jak jsi 
vnímal pravou skutečnost a pseudorealitu, lidský život, duchovnost, své baptistické 
vychování, Mou Přirozenost, povahu pozitivního stavu, význam negativního stavu a vše 
ostatní - bylo tebou považováno za normální a náležité, ale tak tomu nebylo, neboť vše 
to doopravdy umíralo. 

Podíváš-li se zpět a porovnáš-li stav mysli, života a všeho ostatního s tím, čím jsi nyní a 
co teď máš, pak zjistíš, že z tehdejšího Petra již neexistuje nic. Ten Peter již dávno 
umřel. 

Tvá tehdejší tendence zanedbávat duchovní význam a dosah těchto faktorů a brát je 
doslovně ve fyzickém smyslu vedla ještě k jinému problému, jež využily síly 
negativního stavu. 

Na základě tvé nesprávné domněnky vymyslely síly negativního stavu velmi 
vynalézavě a chytrácky trik, jímž nasadily do tvého života někoho zdánlivě velmi 
významného, aby tě utvrdil ve víře v nadcházející fyzickou smrt. Tvá spolupráce 
s touto osobou a to, že jste společně napsali knihu, tě vedlo k víře, že to byl on, kdo 
zaujme tvé místo a bude pokračovat ve tvém poslání, jsa v tomto ohledu tvým dědicem. 

Naštěstí jsme do řádění negativního stavu ve snaze zaměnit tě jejich vlastním 
podvodníkem zasáhli. Jak víš, Petře, ty jsi ho naučil tvé metodě duchovní hypnózy. 
Poté, co jsi poslouchal jeden z audiozáznamů z jeho práce s klientem, jakožto i po 
znepokojujícím zážitku, když jsi jej uvedl do hlubokého transu, ti došlo, že byl nasazen 
negativním stavem, aby tě kontaminoval a aby znečistil a otrávil veškerou tvou práci a 
všechno životní usilování. Bylo to tehdy, když jsem tě požádal, abys přestal očekávat 
svou fyzickou smrt a obnovil svou práci pro Mne. Uposlechl jsi Mne, což mělo za 
následek napsání tvé čtvrté a páté knihy. 

Následky tvé spolupráce s ním a spoluautorství zmíněné knihy ovšem byly naneštěstí 
pro tebe, Petře, osobně velmi nepříjemné. byl jsi vyloučen ze členství v Americké 
psychologické asociaci a byl jsi téměř propuštěn ze svého profesionálního zaměstnání 
(po šesti letech bylo tvé členství obnoveno a taky ses úspěšně vyhnul výpovědi 
z práce). 

Tehdy byl tvůj život ještě více zkomplikován faktem, že po dokončení Základů lidské 
duchovnosti, aniž by sis to uvědomoval, jsi Mne v rámci velmi zvláštního poslání 
doprovázel do pekel pseudotvůrců. 

To bylo poprvé, kdy měl někdo vůbec povoleno vstoupit do jejich domény poté, co 
jsem je uzamkl. Tvé mentální rozpoložení během tvé doby, přibližně šest měsíců, se 
vyznačovalo téměř ochrnutím a stavem hluboké melancholie. Ten stav odrážel tvou 
intenzivní práci v peklech pseudotvůrců. Kvůli této důležité práci na té úrovni, na tvé 
fyzické úrovni na planetě Nula (ovšem tenkrát jsi nevěděl, že to byla planeta Nula, ještě 
sis myslel, že to byla planeta Země), jsi byl uveden do stavu úplné nečinnosti a duševní 
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prázdnoty. To byl jediný způsob, jak jsi mohl přežít během svého pobytu, ve svém 
duchu ovšem, v peklech pseudotvůrců. 

Peter: Odpusť mi, prosím, toto vše je velmi pěkné, ale proč je třeba o tom mluvit právě 
teď, a dokonce to mít za předmět obsáhlého pojednání v tomto konkrétním Dialogu? 
Cítím, že to vypadá, jako bych se vystavoval nebo byl vystavován na odiv. 

Pán Ježíš Kristus: Velmi oceňuji tvé obavy. Avšak rád bych ti připomněl něco, co bylo 
naznačeno v Doplňku 20 v Korolariích... Bylo tam řečeno, že nějaké důležité a 
znepokojující události, k nimž došlo v minulosti, v té chvíli neměly takový významný a 
mocný smysl, jaký budou mít někdy v budoucnu, až budou znovu vyneseny na povrch a 
bude se jim nově věnovat pozornost, i když byly zcela zapomenuty. Tento faktor 
poukazuje na to, že určité události ve tvém životě probíhají spíše s ohledem na potřeby 
budoucnosti než kvůli potřebám doby, kdy k nim dochází zde-a-nyní. Takže jejich 
význam se stane zřejmým pouze ze stanoviska současnosti, a ne ze stanoviska doby 
jejich průběhu. 

Nezapomeň, prosím, že zde mluvíme z pozice multiverzálního významu a v konotaci 
ne-času a ne-prostoru. Tvé zkušenosti v té konkrétní době byly nutné, aby se 
ilustrovalo a demonstrovalo něco, co je třeba poznat v této konkrétní době, během 
tohoto postupujícího posunu. 

První důležitá lekce pro všechny je zde v tom, že se často události a zkušenosti 
v jednotlivcově životě bez ohledu na to, jak jsou důležité nebo nedůležité, nemusí jevit 
tak, že mají nějaký velký smysl ve chvíli, kdy probíhají. Je pouze dovoleno, aby se 
takové události a zkušenosti děly kvůli tomu, že budou potřebné, oceněny, chápány a 
přijaty jenom v rámci událostí někdy v budoucnosti či, a to velmi často, pouze po 
vašem odchodu z planety Nula. 

Toto je hlavním problémem lidstva. Lidé velmi málo chápou, proč se věci dějí tak, jak 
se dějí. 

Tohle je zvláště pravdou ohledně tragických událostí, nevýslovně velkého utrpení dětí, 
mizérie a zoufalství, trvajícího nezdaru, nevyléčitelných chorob a mnohého jiného 
s podobným charakterem. Ve chvíli, kdy se prožívají, v tom nevidí žádný smysl. Nemají 
pro to vysvětlení, nevidí do toho, nechápou význam takového dění. Někteří proklínají a 
obviňují Boha pro své nezdary, jiní mluví o Božím navštívení, ostatní se prostě ani 
nenamáhají, aby hledali rozumnou a přijatelnou odpověď. Přesto je zde prožívání 
těchto protivenství pro určitou důležitou potřebu, jež se projeví buď v blízké nebo 
daleké budoucnosti, či po odchodu z této planety. 

Když se ocitnou v onom bodě života, ať je to zde, nebo tam, kdy bude třeba aktivovat 
jejich minulé zkušenosti v jejich paměti, pak se nabídnou jejich pozornosti a též 
pochopí, proč si zvolili mít takové prožitky v minulosti a jaký mají význam a smysl 
v přítomnosti, v době jejich reaktivace. 

V tvém případě, Petře, vše, co bylo probíráno v tomto Dialogu, se vztahuje k nyní 
probíhajícímu posunu. 
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Když právě o tom rozmlouváme a vzpomínáme na ty události a zkušenosti, jsou do 
toho zasvěcovány různé skupiny jak z nového vesmíru, tak i z nového pseudovesmíru. 
Tyto skupiny v té době nefungovaly, ani do toho nebyly zapojeny, neboť ještě 
neexistovaly, ale teď mají potřebu poznat něco důležitého z tvé minulé zkušenosti. 
Mnohé skupiny jsou zapojeny právě nyní a ještě více jich bude neustále zapojováno, 
kdykoliv ty a každý jiný čtenář bude opět pročítat tyto Dialogy obecně a tento 
konkrétní dialog zvlášť. 

Peter: V tom případě proč se ty zkušenosti nedějí zde-a-teď, aby mohlo dojít k jejich 
přizpůsobení takřka z fleku? 

Pán Ježíš Kristus: Prostý důvod pro toto konkrétní načasování je v tom, že jsi nyní ve 
zcela jiném postavení, na docela jiné úrovni duchovního rozvoje, ve stavu úplně jiného 
chápání životních otázek a v naprosto jiné modalitě vztahu vůči Mně a Mému 
pozitivnímu stavu, než tomu bylo tenkrát. proto kdyby ti bylo dovoleno procházet těmi 
zkušenostmi v té době, pak by nejen nevhodně zasahovaly do tvé nynější role, funkce a 
dnešního postavení, ale zablokovaly by zcela úspěšně možnost nám oběma 
komunikovat spolu či rozmlouvat tak, jak to činíme právě teď, například. Nemůžeš si 
vůbec představit, jak nesmírně negativní důsledky by to mělo nejen pro tebe osobně, 
ale i pro celistvost Mého Nového zjevení a jeho postavení jak zde v pozitivním stavu, 
tak i tam na planetě Nula. 

Na druhé straně, tehdy, když jsi procházel těmi negativními zkušenostmi, byla situace 
naprosto jiná. bylo dokonce možno navodit takové zkušenosti bez skutečného 
nebezpečí pro tebe či kohokoliv jiného, kdo byl zapojen - bez ohledu na to, jak silně jsi 
tehdy cítil jejich nebezpečnost a nesnesitelnost. 

Nemohl jsi ovšem tenkrát vědět o hodnotě svých zkušeností, které se vztahovaly k této 
době, nikoliv k tamté. Bylo by to bývalo duchovně velmi nebezpečné pro tebe a 
všechny angažované, kdybyste se dozvěděli, že jste zařizovali něco, co by mělo být 
použito pro nějaký velmi důležitý účel o 17 let později. 

Tvoje zkušenosti z těch časů mají přímou souvislost s konečnou fází pseudovítězství 
negativního stavu na planetě Nula a s trvalým ukončením negativního stavu a lidského 
života v jeho nynějším projevování. 

Jak bylo uvedeno výše, rozmanité skupiny zmíněného Nového vesmíru a 
pseudovesmíru procházejí těmi zkušenostmi právě teď. Ti z negativní strany jsou 
uvedeni do pozice, v níž si musí uvědomit, že ať se negativní stav sebe více snaží něco 
podnikat, nehledě na to, jak moc vynalézavosti jsou schopni vyprodukovat, aby 
podkopali nebo dokonce zmařili vše, co se vztahuje k pozitivnímu stavu, jeho 
představitelům a členům, nemohou uspět. To je přivede ke zřejmému a logickému 
závěru, že všechno jejich usilování v tomto ohledu je naprosto marné a končí zkázou. 
Jasně si uvědomí, že nemají absolutně žádnou naději na výhru. 

Ne, ještě nejsou v tom bodě, ale učí se z tvých zkušeností a ze zkušeností všech Mých 
reprezentantů na planetě Nula. Čím více ty a všichni další čtenáři pročítají tyto Dialogy, 
Mé Nové zjevení a jeho Korolaria..., tím více uvědomění pronikne do jejich myslí, a tím 
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více budou zjišťovat, že ať se namáhají sebevíce, nebudou moci vyhrát, a že je to jen 
ztráta času, budou-li pokračovat ve svém marném úsilí. 

Proto budete svědky hromadného konvertování těch skupin do pozitivního stavu. A 
nezapomeňte, že při každém opětovném čtení tří zdrojů Mého Nového zjevení k vám 
budou připojeny různé skupiny právě za tímto účelem. 

Takže vidíte, jak ohromná je důležitost zde probíraného materiálu. To vám také může 
velmi zřetelně naznačit, jak se může ukončení negativního stavu a přechod lidského 
života z negativního stavu do stavu pozitivního uskutečnit velmi pokojně, jemně a 
láskyplně; to jest bez těch hrůzostrašných, prudkých, apokalyptických a 
kataklyzmatických událostí, jakými se lidští tvorové tak rádi a hojně zabývají a které 
jsou přebohatě zobrazovány v jejich kinech, televizních programech a jiných médiích a 
taky v Bibli. 

Na druhé straně, jsou také skupiny, které k vám byly přiděleny z Nového vesmíru a 
jiných míst a ty jsou v procesu poznávání z vašich zkušeností, jaké bylo klima, ve 
kterém jste v té době působili a fungovali. Potřebují vědět, jaký je rozdíl mezi povahou 
skupin z negativního stavu působících tenkrát a těmi, které působí právě teď. Z vašich 
zkušeností a reakcí a z toho, jak jste se vypořádali s tehdejšími situacemi, jakožto i 
z vašeho přítomného stavu mysli a duchovního postavení, si mohou vyčíst, jaké byly 
taktiky a aplikace různých metod, použitých silami negativního stavu, a na základě 
toho budou moci vypracovat nejvhodnější a nejsprávnější způsob přístupu, umožňující 
velmi účinné a úspěšné zdolání čehokoliv, co by negativní strana podnikla proti 
pozitivnímu stavu obecně a proti vám, Mým představitelům, zvlášť.  

Jenže pochopit to, jak všechny vaše zkušenosti z minulosti mohou být použity za tímto 
důležitým účelem, je pro vás v této chvíli velmi těžké. Avšak vbrzku, velmi brzo 
poznáte některé jeho aspekty. Později vám bude víc a víc zřejmé, jak se tyto věci udály. 

Jeden závažnější aspekt existuje pro tvé rozpomínání se na ty negativní a zarážející 
zážitky z minulosti, o kterých jsme diskutovali. 

Způsob, jak ses zachoval v těchto situacích, a tvoje velmi intenzivní práce na sobě 
samém, což jsi intimně konal se Mnou, vydláždila cestu pro mnohé na planetě Nula, 
zvláště v negativním stavu pekel, aby konvertovali do pozitivního stavu. 

Jak víš, Petře, do doby, kdy jsi začal psát Poselství z nitra, nebylo možné, aby byl 
někdo z pekel schopen konvertovat do pozitivního stavu. V přítomné době působí 
odlišný kontingent členů negativního stavu, který potřebuje živý příklad o způsobu a 
prostředcích k obrácení se do pozitivního stavu. 

Tvé minulé zkušenosti a snahy - kterými jsi přispěl svou prací na sobě samém a nad 
svými problémy, nad negativitou a nad tím, co se vztahuje na některé nevhodné a 
velmi často falešné duchovní ideje, při přímém styku se Mnou jako s tvým jediným 
terapeutem, pokud mohu použít tohoto slova, a jak jsi byl schopen vše odstranit a 
překonat všechny útoky příslušných démonů - jim poskytují cestovní mapu, podle níž 
se mohou dostat ven z negativního stavu navždy. A pamatuj si, že předtím nikdo nikdy 
neměl zkušenost s prací, konanou přímo se Mnou při vyřešení svých problémů, jak jsi 
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to učinil ty, Petře. Tedy vidíš, že to, co jsi prožíval tenkrát, má velmi pozitivní význam a 
slouží k dobrému použití v přítomnosti. Takže déle již o tom neměj nepříjemné pocity. 
Přeji ti krásný den. 

Peter: Velice oceňuji, že jsi to vše uvedl na správnou míru. 
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Dialog 37 

Třicátý sedmý dialog 

 

8. února 1999 

 

Peter: Po nějaký čas se teď zajímám o to, zda by bylo možné vést s tebou dialog o 
povaze nyní probíhajícího posunu, o jeho obsahu a o všem, jaké má důsledky pro celé 
jsoucno a bytí a pseudojsoucno a pseudobytí. Mimochodem, tuto otázku také položili 
někteří čtenáři z Evropy. Je-li vůbec možné. směli bychom mít od Tebe nějaký souhrn 
ohledně tohoto tématu? Kousíčky o tom jsou roztroušeny v těchto Dialozích, ale 
nemáme důkladný popis jeho pravé povahy. 

Pán Ježíš Kristus: Především se musí říci, že převážná většina aspektů tohoto posunu 
by vám byla v pozici vaší lidské vědomé zevní mysli, s jakou působíte na planetě Nula, 
nepochopitelná. Protože v těchto Dialozích, jakož i ve všem ostatním o tom napsaném 
a řečeném v typické lidské mluvě, užíváme lidský způsob vyjádření, působení a 
sdělování jakýchkoliv idejí, které jsou předmětem našich diskusí - jste zablokováni 
ohraničením, uloženým na vaši lidskou mysl původním nadělením ze strany 
pseudotvůrců v době fabrikace lidských tvorů. To je důvod, proč je mnoho věcí, které 
by pro vás měly velkou cenu a ohromný význam jako celek, mimo dosah vašeho 
chápání a pojímání. Takže kdybych měl mluvit o nich či, v tomto případě, o nejméně 
deseti aspektech povahy současného posunu, nebylo by to pro vás smysluplné. 
Naneštěstí taková je struktura lidské úrovně vaší mysli a to je něco, s čím jste 
souhlasili, než jste se vtělili na planetu Nula. 

Nicméně na intuitivní úrovni či na niterné úrovni vaší pravé mysli, zvláště na její 
duchovní úrovni, přece jen máte schopnost, jak si uvědomit a pochopit většinu aspektů 
nyní probíhajícího posunu. 

Ale nermuťte se, některé aspekty tohoto posunu vám mohou být nyní popsány, neboť 
jejich povaha může být pojata vaší typicky lidskou modalitou vnímání a chápání. 
Shrneme je pro vás čili zasvětíme obsah tohoto Dialogu tomuto tématu. 

Začněme připomínkou o tom, co bylo řečeno o Mé Nové Přirozenosti v druhé kapitole 
Nového zjevení Pána Ježíše Krista. V době, kdy moje Nová Přirozenost byla získána či 
dokončena, bylo v té kapitole sděleno, že cituji: ‚Důsledky tohoto skutku pro celé 
Stvoření i pro zónu vymístění jsou nevypočitatelné a budou otřásat základem 
veškerého jsoucna a bytí po nadcházející věky.‘ Rád bych vás požádal, abyste 
věnovali zvláštní pozornost slovům ‚budou otřásat základem veškerého jsoucna a 
bytí po nadcházející věky‘. Proč bylo nutné tak neobvykle silně zdůraznit fakt 
následků Mé Nové Přirozenosti? 

Jak víte, vše ve jsoucnu a bytí, jakožto i v pseudojsoucnu a pseudobytí, je udržováno 
Mou Absolutní Přirozeností. V nejzazším smyslu je život každého a všeho absolutně 
závislý na Mém Absolutním Životě. Neustále plodím, promítám a vyzařuji ten život 
z Mého Absolutního Stavu a Rozpoložení do všech relativních stavů a rozpoložení. Díky 
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této Absolutní pravdě a jejímu Absolutnímu Požadavku vždy, když změním Svou 
Přirozenost, postihne proces té změny a jeho následek všechny sentientní entity a vše 
ostatní nanejvýš bohatě a významně - bez ohledu na to, kde nebo kdy se kdo nachází 
nebo je postaven - takříkajíc od nejvyšších nebes až po nejnižší pekla. 

Nyní dovolte, abych ve formě připomínky a pro vaše lepší pochopení zopakoval fakt, že 
změny v Mé přirozenosti mají vždy absolutní rozměry. Avšak tyto změny nemohou být 
předány relativním bytostem ve své úplnosti, neboť ty by je nemohly zcela pojmout a 
zároveň přežít. Proto uvolňuji něco ze změn Mé Přirozenosti jenom krůček po krůčku 
nebo - jak rád říkáš, Petře - kousek po kousku. Jelikož je povaha Mých změn Absolutní, 
jsou všechny její aspekty nevyčerpatelné, a proto se vždy něco nového chystá být 
uvolněno a přiděleno všem relativním sentientním entitám až do věčnosti. Proto bylo 
řečeno v Druhé kapitole Velké knihy, že důsledky získání Mé Nové Přirozenosti 
otřesou samými základy všech a všeho pro příští eóny. Říkáš-li něco jako ‚pro příští 
věky‘, pak to v podstatě znamená nadobro a navždy. 

Jak se tato připomínka vztahuje na současně probíhající posun? Je to v průběhu tohoto 
posunu, kdy uvolňuji něco závažného a důležitého z Mé Nové Přirozenosti s ohledem 
na Její lidské aspekty, jaké jsem vtělil v povšechnost Mé dřívější Přirozenosti. Tyto 
aspekty se specificky a částečně vztahují na konečnou fázi a jsou potřebné pro 
konečnou fázi v procesu eliminování negativního stavu, pro spásu všech, pro 
transformaci lidských tvorů, pro konvertování všech v negativním stavu a pro aktivaci 
plnosti života ve stavu pozitivním. 

V procesu, v němž všichni členi pozitivního stavu a jejich příslušná prostředí, sféry a 
atmosféry - to jest veškerá jejich nebesa se všemi svými stavy a rozpoloženími - budou 
uchváceni novým aspektem uvolněným z Mé Nové Přirozenosti, který doposud nebyl 
k dispozici - podstupuje povšechnost pozitivního stavu transformaci, o jaké nemůžete 
ani zdaleka mít jakoukoliv představu. Pozitivní stav se všemi svými sentientními 
entitami a všemi jejich stavy a rozpoloženími získává zcela novou přirozenost, která 
převyšuje všechno, co dosud prožíval. Tento nový stav, nové rozpoložení a nová 
přirozenost jsou zcela v souladu s oním aspektem Mé Nové Přirozenosti, který byl 
uvolněn za tímto účelem a který připravuje na ukončení pseudoživota negativního 
stavu a všech jeho projevů, jak bylo popsáno výše. 

Toto je prvním rozhodujícím, významným a důležitým aspektem tohoto posunu. Druhý 
aspekt se vztahuje na rozmístění pozitivního stavu a všech jeho členů ve vztahu 
k umístění negativního stavu a všech jeho členů. Toto umístění vyvěrá z nově získané 
transcendentní přirozenosti pozitivního stavu, což je reflexí nově uvolněného aspektu 
Mé Nové Přirozenosti, konkrétně a specificky z jejího Lidského aspektu. Tímto novým 
aspektem jsou všichni členové pozitivního stavu chráněni zvláštním typem izolátoru. 
Ten funguje jako zvláštní druh ochrany probíhající ve dvou směrech. Chrání je před 
jakýmkoli poškozením, které by mohli utrpět během jejich potřebných a nutných 
vzájemných působení se členy negativního stavu a vlastními lidskými tvory; současně 
pak chrání členy negativního stavu a lidské tvory před poškozením a poraněním, která 
by mohla být způsobena čistotou přirozenosti členů pozitivního stavu. Jak víte, dříve 
byla interakce členů negativního stavu se členy stavu pozitivního prožívána členy 
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negativního stavu jako bolestivá a nesnesitelná. Díky tomuto izolačnímu faktoru 
k něčemu takovému již nedojde. 

Jak si pamatujete z Doplnění 20 v Korolariích, byl tento izolační faktor původně 
uveden mezi vámi - v té době Mými agenty - a pseudotvůrci, aby nebylo ublíženo jak 
vám, tak ani jim během vaší synergické práce s nimi. Mimochodem dovolte, abych vám 
připomněl, že ve chvíli, kdy Dan z New Yorku položil otázku ohledně nebezpečí při 
práci s pseudotvůrci, oba jste zapomněli na sdělení a ubezpečení z Doplnění 20, že 
k žádné škodě nemůže dojít ani pro vás, ani pro pseudotvůrce. Teď vidíte, jak je 
důležité opakovaně probírat určité věci ve formě připomínky? Tehdy byl uvolněn 
rozdílný aspekt Mé Nové Přirozenosti, což se týkalo záležitosti pseudotvůrců a kvůli 
vaší společné práci a abyste pomohli vybudovat most k jejich převedení do pozitivního 
stavu. 

Během tohoto konkrétního posunu je faktor izolace rozšířen na všechna jsoucna a bytí 
a pseudojsoucna a pseudobytí a všechny jim příslušné obyvatele. Takže s touto novou 
schopností jsou členové pozitivního stavu ve své nové přirozenosti uvedeni do pozice 
ve zvláštním typu rozpoložení a stavu uprostřed negativního stavu a lidského života 
takovým způsobem, aby se umožnilo ukončit negativní stav a lidský život s jeho 
negativní konotací s co nejmenší možnou škodou a poškozením. To je zvláštní typ 
faktoru zasahování dříve zmíněný ve Velké knize. 

Jak si vzpomínáte z Velké knihy, jediným možným způsobem, jak odstranit negativní 
stav, je ze samého nitra negativního stavu. Nelze to vykonat z vnějšku negativního 
stavu. Zároveň není možno eliminovat negativní stav negativním stavem. Pouze 
pozitivní stav to může provést. To je důvod, proč je nutno vybavit členy pozitivního 
stavu speciální kondicí a stavem, jež by je uschopnily zaujmout pozici uprostřed 
negativního stavu právě za tímto účelem. Tento proces zaujmutí pozice probíhá právě 
nyní jako následek uvolnění aspektu Mé Nové Přirozenosti z oblasti specifické pro část 
Mé Lidské Přirozenosti. Je integrální částí přítomně probíhajícího posunu. Je to jeden 
z nejdůležitějších aspektů. 

Třetí aspekt tohoto posunu se týká členů Nového vesmíru. Ježto jsou těmi, kdož ve 
svém relativním rozpoložení odráží všechny změny v Mé Nové Přirozenosti, zvláště ty, 
které se vztahují a které vyvěrají z jejího Lidského aspektu, je jejich role a zaujmutí 
pozice také v procesu změny. Zatímco jiní členové pozitivního stavu, nikoliv z Nového 
vesmíru, jsou zainteresováni a pověřeni věcmi zóny vymístění a všech jejích pekel, jsou 
členové Nového vesmíru pověřeni podobnou rolí ve vztahu k osudu lidských tvorů zde 
na planetě Nula, jakožto i v různých peklech, v intermediálním světě a v Nové škole. Jak 
víš, Petře, tento specifický lidský život je nanejvýš nezvyklým fenoménem, který 
neexistuje nikde jinde a který nikdy nebyl prožíván před tím, než jej zfabrikovali 
pseudotvůrci. Pro tento nezvyklý faktor vyžaduje spasení lidských tvorů od jejich 
typické lidské podstaty velmi rozdílný přístup a speciální prostředky.  

Z tohoto důvodu v průběhu tohoto posunu uvolňuji zvláštní typ aspektu z Lidské části 
Mé Nové Přirozenosti, jež doposud nebyla k dispozici, a uděluji ji všem členům Nového 
vesmíru, abych je připravil a uschopnil započít práci nad tímto nesmírně těžkým 
úkolem, až nastane chvíle k jeho provedení. Nemáte sebemenší ponětí o tom, čeho 
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všeho je třeba k modifikaci původní lidské přirozenosti, aby se docílilo něčeho, co by ji 
přiblížilo životu pozitivního stavu. Věřte mi, není to vůbec lehký úkol. Lidští tvorové 
vyžadují zvláštní typ práce a zcela rozdílný přístup, jaký se musí použít v procesu jejich 
spásy. Toť důvod, proč členové Nového vesmíru, jsouce naděleni Mým nově 
uvolněným aspektem, budou v nejlepším možném postavení, aby tento úkol splnili 
účinně a úspěšně. 

Čtvrtý aspekt tohoto posunu se vztahuje na pseudotvůrce a na pozici, jakou zaujali. Od 
chvíle, kdy byli propuštěni, prošli ve své povaze významnými změnami s následnou 
změnou v postoji a způsobu chování. Nejsou, jakými bývali dříve. Toto se stává 
pravdou i u členů jejich extrémně pravicové frakce. V průběhu tohoto posunu jim Moje 
Nová Přirozenost naděluje zvláštní typ ochranné sféry s dalším typem izolace, což jim 
umožňuje přístup k pozitivnímu stavu. Jak si vzpomínáte z jejich historie, měli před 
svým uzamčením plný přístup k pozitivnímu stavu a v interakci se členy pozitivního 
stavu volně komunikovali za jediným účelem - co nejvíce rozvrátit a demoralizovat 
členy pozitivního stavu a přesvědčit je, aby se k nim připojili ve válce proti Mně 
osobně. Během tohoto posunu, poté, co jste jim pomohli vybudovat most k převedení a 
umožnili spojení s pozitivním stavem s dodatečným zvláštním typem izolace, byl jejich 
přístup k pozitivnímu stavu obnoven. Od nynějška budou schopni připojovat se 
k členům pozitivního stavu a volně se s nimi stýkat a konverzovat. Nyní však jejich 
záměr a motivace k tomu, aby toho byli schopni, jsou zcela rozdílné ve srovnání s tím, 
jakými byli před uzamčením. Již nebudou mít přání ani tendenci podvracet, 
korumpovat či přesvědčovat někoho z pozitivního stavu ohledně čehokoliv, ale 
namísto toho se budou chtít co nejvíce naučit od členů pozitivního stavu o jejich 
náhledu na Absolutní Pravdu. Vzhledem k dodatečnému speciálnímu typu izolace 
zabudované do jejich přirozenosti, přímo vycházející z Mé Nové Přirozenosti, nebude 
z tohoto důležitého a závažného vzájemného působení existovat žádné nebezpečí ani 
pro členy pozitivního stavu, ani pro pseudotvůrce. A nejen to, ale pod vlivem 
zvláštního aspektu, uvolněného Mnou z Lidské součásti Mé Nové Přirozenosti, 
nebudou pseudotvůrci v postavení, aby jakkoli pomýšleli chtít konat cokoliv 
negativního nebo zlého komukoliv v pozitivním stavu. 

Důležitost toho, že se pseudotvůrcům umožňuje mít přímý přístup k pozitivnímu stavu 
za účelem interakce a komunikace s členy pozitivního stavu, se může nalézt ve faktu, 
že pouze z pozice pozitivního stavu budou schopni obdržet správné odpovědi na své 
existenciální otázky. Jenom z pozice pozitivního stavu budou s to odmítnout Nulovou 
hypotézu. V tomto časovém bodě se naučili jedné důležité lekci: ať jdete kamkoliv, ať 
děláte cokoliv, ať užíváte jakékoliv množství metod, nehledě na to, jak mnoho pokusů 
jste provedli, ani na to, jak hodně jste vědečtí, a bez ohledu na to, jak mnoho různých 
tvorů jste zfabrikovali toto není s to vám poskytnout správné odpovědi. 

Takže pro poskytnutí vhodné základny, na níž by pseudotvůrci nalezli vhodné 
odpovědi v pravdivé a přesvědčivé podobě, je pro ně vytvořena nová situace, která jim 
umožňuje vstoupit do pozitivního stavu a poznat, co je Absolutní Pravda. Také 
nezapomeňte na skutečnost - což znovu opakuji - že pozitivní stav není tentýž, jakým 
býval před uzamčením pseudotvůrců. Proto po spatření ohromného rozdílu v samotné 
struktuře pozitivního stavu a jak daleko postoupil od té doby a co všechno bylo 
vykonáno ve všech dimenzích Stvoření, jakožto i pseudosvětech zóny vymístění, 
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nebudou pseudotvůrci moci prohlašovat, že vědí všechno o tom, jaké to je v pozitivním 
stavu a jinde. 

Díky své nesmírné zvědavosti a vědecké mysli zoufale touží po tom, aby zvěděli, jak byl 
dosažen všechen ten pokrok, jakému jsou svědky od doby svého propuštění na 
svobodu. A toto je ten ‚háček‘, o kterém jsme mluvili v Doplnění 20. V tomto smyslu jde 
o jejich pád jako pseudotvůrců a vzestup jako spolutvůrců. 

Z toho důvodu, jako nedílný aspekt přítomně probíhajícího posunu, je poskytnuta 
pseudotvůrcům zvláštní ochrana, s níž je jim dovolen přístup do pozitivního stavu 
s tím, aby o něm vše poznali. Jakmile se jim podaří utvořit vztah se členy pozitivního 
stavu, budou vystaveni situacím všeho druhu, které jim pomohou uvědomit si, že pravá 
odpověď na jejich existenciální otázky může být nalezena pouze a jenom v pozitivním 
stavu díky Mé Absolutní přirozenosti v něm. Plně si uvědomí, že pouze z nitra 
pozitivního stavu, nikoliv zvenčí, mohou obdržet žádoucí a správné odpovědi. 
V okamžiku, kdy dospějí k tomuto bodu, bude konec negativního stavu nevyhnutelný. 

A nakonec pátý aspekt současně probíhajícího posunu se týká vytvoření Velké aliance, 
jak byla popsána v předešlých dialozích, a rozmístění renegátů, jakožto i změny role a 
postavení Mých dřívějších agentů, kteří se nyní stali Mými představiteli. Renegáti jsou 
rozmístěni ve schématu všech těchto událostí takovým způsobem, aby se plně odhalila 
povaha negativního stavu v jeho závěrečné fázi. Pouze renegáti svým chováním, 
usilováním, účelem, metami a snahami jsou schopni předložit tuto konečnou lekci, jaké 
se mají naučit všechny entity všude a v každé době, a aby tak mohly učinit konečnou a 
rozhodující, jakožto i životně důležitou volbu, již je třeba učinit - volbu nejen o věčném 
odmítnutí negativního stavu a jeho derivátů ve všech formách a tvarech, ale také volbu 
navěky odvrhnout ze svých myslí ideu, jež říká, že Mne mohou kdykoliv popřít, jakožto 
i popřít skutečnost, že vše vyvěrá z Mého Absolutního Života, zakotveného v Mé 
Absolutní Přirozenosti. 

Nezapomeňte na veledůležitý fakt, uvedený ve Velké knize, že pokud ta idea je 
přítomna v mysli každého, negativní stav nemůže být eliminován a zóna vymístění se 
nemůže stát zónou umístění. Ta idea - v podstatě a paradoxně řečeno - svými 
odpudivými energiemi udržuje při životě zónu vymístění a její negativní stav. Proto 
v zájmu všeho, co se dělo a co se bude dít až do samotného definitivního konce tohoto 
časového cyklu, bylo a bude - vytvořit rozpoložení, v němž může nastat nejzávažnější a 
nejrozhodnější poučení, aby se všem umožnilo rozhodnout zbavit se té ideje natrvalo 
tím, že si zvolí nemít ji déle ve svých myslích či ve svých životech, nadobro a navždy. 

Jakmile pocítím, že každý si zvolí nemít již tu ideu, uvolním ze Své Absolutní 
Přirozenosti, z povšechnosti jejích aspektů, něco velmi nezvyklého a zvláštního, co si 
nikdo nemůže představit a co tu ideu natrvalo vytáhne z myslí všech a anuluje její 
existenci takovým způsobem, že nebude zapotřebí udržovat existenci místa, do 
kterého by mohla padat, jak tomu bylo až doposud. Prostě již nebude. 

Provedení tohoto nejdůležitějšího kroku v historii celého jsoucna a bytí a 
pseudojsoucna a pseudobytí umožní počátek budování plnosti Nového Pozitivního 
Stavu, jaký dříve nikdy neexistoval. To budou nejvíce vzrušující časy v životě vás všech. 
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Toto jsou aspekty povahy přítomně probíhajícího posunu, jaké si budete moci ujasnit a 
pochopit. Všechny jiné aspekty zůstávají skryté až do vhodné chvíle. Takže jdi v pokoji 
a měj se skvěle. 

Peter: Chci znovu vyjádřit svou vděčnost, můj Pane Ježíši Kriste, za vše, co nám bylo 
darováno v tomto i ve všech jiných dialozích. 

Pán Ježíš Kristus: Nic Mne netěší více, než tato příležitost vést dialogy s tebou, Petře, 
a že jsi schopen je sdílet se všemi, kdo o ně projeví zájem. Znovu ti děkuji za tvou 
pohotovost činit to ochotně. 
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Dialog 38 

Třicátý osmý dialog 

 

9. února 1999 

 

Peter: Dnes bych Ti rád položil dvě otázky. První je z ruské Moskvy od Viktora 
Dokukina (manžela Ludmily). Druhá otázka přichází ode mne. Začnu nejdříve 
Viktorovou otázkou, pak se budu ptát já. 

Viktor prosí o vysvětlení důvodu, pro který islámské náboženství započalo ve stejné 
zeměpisné oblasti, kde ses Ty Sám inkarnoval a konal Svou důležitou práci. 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, každá zeměpisná oblast i velkoměsto, každá vesnice 
či jakékoliv místo na planetě Nula má určitou důležitou duchovní souvztažnost buď 
v pozitivním, nebo v negativním smyslu. Velmi často může mít taková souvztažnost 
obojí význam - pozitivní i negativní, v závislosti na tom, jaké spoluoznačení je osloveno 
a co představuje v tom kterém konkrétním údobí historického vývoje. 

Důvod pro takové duchovní souvztažnosti tkví ve faktu, že cokoliv v jsoucnu a bytí, 
jakožto i v pseudojsoucnu a pseudobytí, vyvozuje svou funkci - ať je jakákoliv - ze 
svého konečného duchovního či pseudoduchovního pramene. Tento duchovní faktor 
umožňuje, aby se tyto funkce uskutečnily. Bez něho by nic nemohlo existovat anebo 
být.  

Aby mohla planeta Nula udržet svou funkci ve všech svých projevech a modalitách 
života, souvztaží určité oblasti jejich zeměpisných označení s pozitivním stavem, to jest 
s nebesy. Bez takových pozitivních souvztažností by planeta Nula nemohla fungovat 
ani přežít. 

Země Kanaán, nacházející se v severovýchodní části Afriky, měla před Mým vtělením i 
po dobu Mého vtělení na planetě Nula takovou pozitivní souvztažnost s pozitivním 
stavem nebes. 

Vzpomeňte na Doplnění 9 v Korolariích..., kde se uvádí, že vzhledem na tuto 
specifickou pozitivní souvztažnost a Mé vtělení se do židovského národa, jediného 
majícího Mé Slovo v té době, bylo možno, abych se Já objevil na této planetě bez 
nebezpečí jejího zničení faktorem Mé Absolutní Dobroty a Pozitivity. Skutečnost té 
pozitivní souvztažnosti dostatečně zmírnila to, aby se něco takového mohlo odehrát. 

Existuje však jiný důležitý činitel, proč k Mé inkarnaci a původu křesťanství došlo 
v oné zvláštní zeměpisné oblasti. Opakuji, že tento faktor je spojen s výše uvedenou 
duchovní souvztažností s pozitivním stavem. V nejzazším smyslu je pozitivní stav 
stavem největší niternosti. Tento stav je jediným zdrojem či původcem všeho, co se 
vztahuje na duchovní ideje, pojetí, hnutí a ustanovení s ohledem na Mne. 
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Pro tento důležitý duchovní požadavek taková hnutí, jako je křesťanství a islám, mající 
ve svých učeních ideje vztahující se tak či onak přímo na Mne, nebyla schopna mít svůj 
původ a uchytit se na žádném jiném místě na planetě Nula než na tom, které má 
takovou pozitivní souvztažnost s duchovním světem nebe čili s nejhlubší niterností 
Stvoření. 

Na druhé straně všechna náboženská hnutí, která nemají na zřeteli Mne jako jediného 
Boha Nedělitelného a která se klanějí jiným falešným bohům, mají svůj původ v jiných 
geografických lokalitách, nemajících takovou duchovní souvztažnost jako zmíněné 
oblasti. 

Jak víte, Korán, tak zvaná svatá kniha islámu, se zmiňuje o Mne a Mém narození na 
planetě Nula téměř přesně stejnými slovy, jak to činí Lukášovo Evangelium. V zásadě 
islámské náboženství stále poukazuje na potřebu vést život v souladu s životy 
Abraháma, Mojžíše, Ježíše a Mohameda - kteří podle jejich pojetí byli největšími 
proroky všech dob. Rozdíl mezi křesťanským pojetím Mé Přirozenosti a islámským je 
v tom, že křesťané Mne považují za jednorozeného Syna Božího, uznávajíce Mou 
Božskost, kdežto islámské pojímání Mé Přirozenosti ji omezuje na to, že Já jsem jeden 
z největších proroků, kdož tuto božskost nemá. 

Má to však i jiný důležitý duchovní význam, proč bylo dovoleno, aby se islám objevil na 
této planetě a specificky přímo v té geografické oblasti, kde jsem působil během života 
na planetě Nula. 

Jak víte, islámské náboženství započalo přibližně 600 let po Mém vzkříšení a odchodu 
z planety Nula. V té době bylo křesťanství nejen plně ustanoveno, ale bylo zcela 
zkažené a ovládnuto negativním stavem ve své úplnosti. Tento faktor byl již odhalen 
skrze Swedenborga. Došlo tu k tomu, že křesťané zdogmatizovali pojetí Trojice - tuto 
ohavnost negativního stavu, která předpokládá existenci Boží ve třech osobách. Tento 
výklad pojmu Trojice svým nelogickým, iracionálním a rozporuplným předpokladem 
tří bohů v jedné osobě či případně jednoho Boha ve třech osobách - tak či onak - uvedl 
duchovní život na planetě Nula a veškeré lidstvo do nejhlubšího možného nebezpečí 
zničení. 

Problém takového pojímání je v tom, že jakmile ustoupíte od přijímání Boha jako 
pouze jednoho, kdož je absolutně nedělitelný, a jakmile vyjdete s falešnou představou 
boha ve třech osobách, zničíte jakékoliv spojení s pravou duchovní skutečností ve 
jsoucnu a bytí. Výsledkem takového přerušení spojení je konec jakéhokoliv života na 
planetě, která přijímá takové pojetí v planetárním rozsahu, protože jakýkoliv život je 
udržován přijetím pojetí Jediného Boha Nedělitelného jako jediného pramene života. 

Taková byla situace 600 let po Mém odchodu z planety Nula. Aby se zabránilo 
uskutečnění tak strašlivého osudu lidstva na vaší planetě, zařídila Moje Božská 
prozřetelnost, aby došlo ke vzniku islámského hnutí, které co možná nejrázněji 
prohlásilo, že existuje absolutně pouze Jeden Bůh Nedělitelný a žádný jiný. 
Prohlášením této ideje a zřízením náboženství, na ní založeného, mohl být život lidstva 
zachován. Důvod, proč bylo v tomto ohledu nutné založit toto náboženství v oné 
specifické a konkrétní oblasti, kde jsem se vtělil, byl v tom, že byla a je přímo spojena 
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se Mnou. Jsem ztotožněn s tou oblastí nejen v pojímání lidstva, ale i v pojetí celého 
Mého Stvoření. Takže kdykoliv vyřknete slovo ‚Alláh‘, jelikož toto slovo značí, že je 
pouze Jeden Bůh a žádný jiný a protože se vztahuje k té konkrétní oblasti, jež nyní 
souvztaží s Mým Božským Lidstvím a Lidským Božstvím, ve skutečnosti to jen 
potvrzuje, že Já, Pán Ježíš Kristus, jsem ten Jeden Bůh Nedělitelný a že není žádný jiný. 

Nečiní to žádný problém, že Mne následovníci islámu na své vědomé úrovni nevnímají 
jako svého Alláha, nýbrž jen jako Jeho proroka. Všichni ostatní ve všech jiných 
dimenzích Mého Stvoření Mne takto vnímají. Z pozice toho vnímání a díky ohromným 
duchovním energiím udržuji možnost jakéhokoliv života na planetě Nula a jinde. 

V tomto faktu, a jenom v tomto faktu, hrálo islámské náboženství důležitou pozitivní 
roli. Naneštěstí pro jeho následovníky se stalo díky této své důležité roli předmětem co 
největší kontaminace, znečištění a otrávení silami negativního stavu. Tyto síly si 
uvědomily, jak by bylo pro negativní stav nebezpečné, přijme-li lidstvo fakt, že Alláh 
není nikdo jiný než Pán Ježíš Kristus - Já. Z tohoto důvodu přesvědčily následovníky 
Mohameda, proroka islámu, aby brali vše, co bylo v koránu napsáno, doslovně a 
popírali, že Ježíš Kristus byl pravým Bohem a jediným Bohem v jsoucnu a bytí, 
stavějíce jej do stejné pozice s jejich Mohamedem; a kladouce význam duchovnosti do 
všech směšných zevnějších rituálů, které jsou v pravém duchovním spoluoznačení 
prázdnými představami bez jakéhokoliv významu. 

Nicméně, nehledě na to, jak jsou islámské ideje zfalšovány, zkresleny a škodlivé, 
nejdůležitější duchovní idea obsažená v islámu o Jednom Bohu Nedělitelném je plně 
zachována ve vědomí lidstva. Tato idea bude použita v procesu ukončování 
negativního stavu a pro spásu všech následovníků islámu. 

O negativním aspektu islámu, jakožto i všech jiných hlavních náboženstvích na planetě 
Nula, si můžete přečíst v 11. kapitole Hlavních idejí Nového zjevení. Není nutné to zde 
opakovat, jelikož tento dialog má jiné požadavky. 

Peter: Mockrát děkuji za toto vysvětlení. Doufám, že Viktor s tím bude spokojen. Dovol 
mi nyní, abych se vší pokorou položil tuto otázku. V Matoušově evangeliu, v kapitole 5, 
verši 48 říkáš, cituji: „Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš Otec v nebi.“ Jak bys 
vyložil toto sdělení? Zdá se mi, že Tvůj požadavek je nerealistický. Konec konců, kdo 
může být dokonalý jako Ty? Je to proti jakékoliv logice i údajům ve Tvém Novém 
zjevení o věci dokonalosti. Mohu tě požádat, abys trochu více osvětlil tuto záležitost? 

Pán Ježíš Kristus: Velmi rád, Petře. Jak ze shora uvedených příkladů vidíš, doslovný 
smysl všech údajů tohoto druhu v Bibli Svaté není moc smysluplný, že ano? Toť hlavní 
problém lidstva. Vezmete-li tento údaj doslovně, pak můžete skončit ve velmi 
nebezpečné šlamastice, že nebudete moci splnit závazek být tak dokonalí, jako je váš 
Otec v nebi. V takovém případě byste ve svém usilování selhali a následně byli 
odsouzeni k pobytu v některých peklech, neboť byste nikdy nemohli dosáhnout 
úrovně dokonalosti Toho, Kdož je absolutně dokonalý. Posléze byste nebyli s to vejít 
do nebes, pokud byste nebyli tak dokonalí jako váš Otec v nebi. 
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Podívejme se na tuto situaci v jejím čistě duchovním spoluvýznamu a smyslu. Abychom 
to mohli učinit, je nutné vzít v úvahu, v jaké situaci, kde a kdy byl tento výrok učiněn. 
Jak víš, Petře, je tento údaj integrální částí Mého rozsáhlého učení, zaznamenaného 
v celé kapitole 5, 6 a 7 Matoušova evangelia. Někteří čtenáři těchto tří kapitol správně 
usoudili, že kdybych býval neřekl nic víc než to, co je v nich obsaženo, poskytlo by to 
samo základ pro zahájení náboženského hnutí v Mém Jménu - tak důležité bylo Mé 
učení v nich zaznamenané. 

Rozebereme-li pečlivě prostředí, ve kterém toto učení nastalo, shledáme velmi 
zajímavou duchovní souvztažnost. Než jsem otevřel ústa, abych vyslovil něco tak 
nesmírně závažného, opustil jsem zástupy a vzešel na horu; a když jsem se posadil, 
Moji učedníci ke Mně přistoupili. Teprve potom jsem otevřel svá ústa a vyučoval jsem 
je říkaje všechny tyto krásné věci. 

Co vám říká toto pečlivé uspořádání? Především - opustil jsem zástupy; což znamená, 
že jsem opustil negativní stav, s nímž zástupy souvztaží. Za druhé vzešel jsem na horu, 
což znamená: šel jsem zpět do pozitivního stavu. Avšak vrchol hory také souvztaží 
s nejniternější částí mysli každého; což znamená, že Já jsem se také usadil 
v nejniternějším místě každého. Za třetí, pouze Moji učedníci ke Mně přistoupili, což 
značí, že jenom ti jedinci, jimž bylo dovoleno účastnit se Mých přednášek, byli Mými 
agenty na planetě Nula za účelem, aby se stali Mými následovníky a aby byli příkladem 
a zobrazením přirozenosti pozitivního stavu pro zbytek lidstva, v podstatě ho 
dostávajíce do pozice svobodné volby, a ne donucení. 

Jak představíš přirozenost pozitivního stavu někomu, kdo nemá ani zdání o tom, co ten 
pozitivní stav je? Tím, že je postavíš do středu pozitivního stavu a ukážeš jim, jak 
vypadá jeho přirozenost, a tím, že jim vylíčíš jeho hlavní a nejzákladnější principy. 

Konec konců nikdo v té době na planetě Nula neměl pravou znalost o přirozenosti 
pozitivního stavu nebo o Boží přirozenosti. Tudíž, pokud chcete, aby lidé měli jinou 
alternativu pro volbu jiným způsobem, než jaký měli doposud, což vůbec nebyla žádná 
volba, pak jim musíš za prvé prozradit, že existuje něco jako pozitivní stav, a za druhé - 
musíš jim vysvětlit, v čem spočívá pravá přirozenost pozitivního stavu. Poskytnutím 
takového zjevení a vysvětlení je uvedeš do pozice, v níž mohou porovnat přirozenost 
toho, v čem byli a o čem neměli tušení, že to bylo negativní, s tím, co jim je nabízeno 
jako životaschopná alternativa pro volbu a co má čistě pozitivní povahu. 

V tomto spoluoznačení představují Moji učedníci, kteří se ke Mně přiblížili na vrcholku 
hory, veškeré lidstvo v jeho zevnějšnostech či v zevním postavení, kde neexistuje 
žádné náležité poznání o čemkoliv. Aby získali takové pravé vědomosti a poznání, 
museli přijít ke Mně na horu, to jest do stavu svých nejhlubších niterností. 

Jak bylo poznamenáno výše, hora souvztaží jak s pozitivním stavem obecně, tak i 
s Duchovní myslí každého zvláště. Já sedě na hoře představuji Svou přítomnost jak 
uprostřed pozitivního stavu, který je Mým prodloužením a procesem, tak i v Duchovní 
mysli každého. Z té Mé přítomnosti se odvozuje veškerá náležitá, správná a pravá 
znalost. 
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Takže přiblížit se ke Mně na hoře znamená obrátit pozornost směrem ke stavu 
niternosti, k Mé přítomnosti v ní a k Mému pozitivnímu stavu. Jakmile se ocitnete 
v této nové, rozdílné a náležité pozici, pak už díky tomuto faktoru Mi dovolujete, abych 
vás začal učit o všech záležitostech duchovního života, o Mém pozitivním stavu, o jeho 
pravé přirozenosti, o přirozenosti vaší Duchovní mysli a o všech duchovních 
principech, na nichž je založena přirozenost celého Mého Stvoření. 

Současně si srovnáváním svého života z doby, kdy jste ještě neměli náležitou znalost o 
všech těchto věcech, uvědomíte, že vaše dřívější poznatky a vše, co jste v tomto ohledu 
měli, není nic jiného než iluze, jaká nemá nic společného s jakoukoliv známou realitou. 

Jak vidíš, Petře, Vytvořili jsme vhodnou základnu pro odpověď na tvou otázku o 48. 
verši zmíněné kapitoly. Aby se správně pochopil význam toho verše, bylo nutné 
předeslat toto vysvětlení, které bylo nabídnuto výše. 

V konotaci citovaného verše se slova ‚váš Otec‘ nevztahují na vašeho duchovního 
Rodiče-Boha. Nemá rodičovské spoluoznačení. Povšimněte si, prosím, toho, že jsem 
neřekl ‚náš Otec‘ nebo ‚Můj Otec‘, ale pouze ‚váš Otec‘? Toto není vůbec náhodné. 

Vzpomínáte, co jsem řekl těm, kdo mne upozornili na to, že Můj otec, matka, sestry, 
bratři atd. stáli venku a chtěli se Mnou mluvit? Řekl jsem jim, ukazuje na Mé učedníky, 
že ti, kdo plní Mou vůli a dodržují Má slova, jsou Můj otec, matka, sestry a bratři. 

Proč bych to měl říkat? Pověděl jsem to, abych zdůraznil skutečnost, že pouze Můj 
pozitivní stav a to, co obsahuje a činí, má opravdovou realitu. Protože jsem zde 
poukazoval na ty, kdo plnili Mou Vůli a uchovávali Má Slova, faktorem duchovního 
sdružování a souvztažnosti, mluvil jsem o Svém pozitivním stavu a jeho obyvatelích. 
Konec konců to byli jenom oni, kdo v té době konali Mou Vůli a drželi se Mého Slova. 
Ježto všichni vyšli ze Mne za účelem zaplnění Mého pozitivního stavu, stali se Mými 
příbuznými. 

Zde je duchovní souvztažnost slova ‚příbuzný‘. Řečeno paradoxně, všichni jsou 
relativní a příbuzní vůči Mému Absolutnímu Stavu. V tomto smyslu jsou opravdu 
jediní příbuzní, které mám (matka, otec, bratři, sestry). Každý, kdo vytváří Můj 
pozitivní stav, se stává Mým příbuzným. Takže význam tohoto paradoxu je jasný: Tím, 
že jste relativní k Mému Absolutnímu stavu, na základě faktoru, že každé takové 
relativní je prodloužením a procesem Mé Absolutnosti, činí vás Mým příbuzným. 

Slova ‚váš Otec v nebesích‘ v konotaci diskutovaného tématu ukazují také na zdroj 
pocházení vašeho života. Odkud pochází život v každém konkrétním jedinci? Z jakého 
zdroje žijete a fungujete? Co je to, co vás dělá tím, co jste? Být v nebi znamená být 
v nejhlubší niternosti Duchovní mysli, kde přebývá neustále Moje přítomnost. Váš 
Otec, Kdo je v tom nebi, to jest ve vaší Duchovní mysli, označuje esenci a substanci 
vašeho jedinečného života, uděleného vám Mou Absolutní Esencí a Absolutní 
Substancí. Vše ostatní se odvozuje z toho, a činí vás tím, čím ve skutečnosti jste. Díky 
skutečnosti, že jsem to byl Já, Kdo ze Své Absolutní Esence a Substance ustanovil a 
uvedl do pohybu vaši vlastní jedinečnou esenci a substanci, učiniv vás tím, čím jste, 
v tomto smyslu jste Mé všechno. Protože Já jsem absolutně dokonalý a jelikož vše, co 
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máte a čím jste, je Moje, v tom smyslu je vaše relativní esence a substance, což je váš 
Otec v nebi, to jest ve vaší Duchovní mysli, dokonalá dle této logiky a odvození. 

Z toho důvodu to, co vám bylo řečeno v citovaném verši, neznamená, že máte bát 
dokonalými, jak je dokonalý Bůh, což je naprostou nemožností a nerealistickým 
požadavkem a očekáváním, ale být dokonalými, jak dokonalá je vaše Duchovní mysl, 
esence a substance vaší osobnosti, relativně k Mé Vlastní Absolutní Dokonalosti. 

Toto je jedna ze specifických konotací významu citovaného verše. Obecnější konotace 
se může nalézt v dodatečné duchovní souvztažnosti slov ‚váš Otec v nebi‘. 

‚Nebe‘ v tomto konkrétním případě souvztaží s Mým Stvořením v jeho celistvosti. ‚Otec 
v nebi‘ souvztaží s globální Nejniternější Duchovní Myslí-Dimenzí Mého Stvoření. Je to 
iniciátor a původce ze Mne všeho, co je a existuje v Mém Stvoření, jakožto všech jeho 
událostí a dějů. Protože se Mé Stvoření odvozuje z Mé Absolutní Dokonalosti, pak je 
dokonalé relativně pouze vůči Mně.  

Požadavek citovaného verše ve své konkrétní, jakožto i obecné konotaci, se týká 
uspořádání vašeho osobního života a všeho v něm podle vzoru a v souladu 
s přirozeností Mého Stvoření a specificky s jeho Globální Duchovní Myslí-Dimenzí. 
Protože jsou Mé Stvoření a ta Mysl dokonalé relativně k Mé Absolutní Dokonalosti, 
máte usilovat o dokonalost ve vztahu k jejich dokonalému stavu a procesu. V tom 
spočívá pravý význam citovaného verše. Nic více ani méně se do něj nemá vkládat. 

Pro vaši informaci, povšimněte si, prosím, co se stalo, když jsem ukončil Mé kázání na 
té hoře. Potom jsem sestoupil z té hory (kapitola 8, verš 1-3 Matouše) zpět k velkým 
zástupům, to jest řečeno zpátky do negativního stavu, kde jsem byl pozdraven 
malomocným, jenž se Mi klaněl a prosil Mne, abych ho učinil čistým. V konotaci 
diskutovaného tématu představuje malomocný vnější úroveň či stupeň pozitivního 
stavu, který byl v té době zaplaven silami negativního stavu, a zvláště pseudotvůrci. 
Jejich přítomnost na té úrovni měla kontaminující účinek na všechny obyvatele té 
úrovně. Činila jejich život nesnesitelným a nečistým. Nicméně, protože odmítli 
spolupráci a nenaletěli na to, co jim negativní stav nabízel, prosili Mne a Mou Absolutní 
Svobodnou Vůli ze své svobodné vůle a volby, abych je osvobodil od toho postavení a 
učinil zase čistými. Tato skutečnost je označena slovy ‚a malomocný přišel a klaněl se 
Mu‘. Klaněním se znovu potvrdili svou oddanost vůči Mně jako jedinému zdroji jejich 
životů a svou odhodlanost nebýt svedenými či zkaženými ničím, co jim nabízely síly 
negativního stavu. 

Přítomnost sil negativního stavu uvnitř jejich domény podkopávala, rozhlodávala 
jejich dokonalý stav ve vztahu k Mé Absolutní Dokonalosti. Tím, že Mne ze své 
svobodné vůle a volby prosili, abych obnovil jejich dokonalost a navrátil její dřívější 
stav a rozpoložení, dovolili Mi, abych je osvobodil a vyčistil jejich doménu od 
přítomnosti negativního stavu, uzamkl pseudotvůrce a daroval jim zpátky jejich čistě 
dokonalý pozitivní stav. Malomocný Mne prosil, zda bych byl ochoten učinit ho čistým. 
Moje odpověď byla, že ano, jsem ochoten. To velmi jasně svědčí o tom, že jsem vždy 
ochoten očistit kohokoliv od vlivu a jedu negativního stavu, jsem-li požádán, abych tak 
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učinil, a přivést jej zpět do stavu jeho vlastní relativní dokonalosti, relativní k Mé 
Vlastní Absolutní Dokonalosti. Uspokojuje tě Moje odpověď na tvou otázku, Petře? 

Peter: Naprosto. Vidím v tom dokonalý smysl. Mnohokrát děkuji za Tvé odpovědi. Je 
něco, co by se mělo dnes ještě probrat? 

Pán Ježíš Kristus: Nikoliv, tohle by mělo pro dnešek postačit. Přeji krásný den, Petře. 



 

-256- 
 

Dialog 39 

Třicátý devátý dialog 

 

10. února 1999 

 

Peter: Jak víš, ve včerejším telefonickém rozhovoru se mnou Rosemarie zmínila něco o 
tom, že viděla v knihkupectví knihu pod názvem ‚Rozhovory s Bohem‘. Po otevření 
knihy spatřila přesně stejná slova, jaká máme my zde - ‚Dialogy s Bohem‘. Jak se Ti 
tohle zamlouvá? Chtěl bys tento jev nějak komentovat? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, rád bych. Díky, že se ptáš. Ovšem, jak víš, není náhodou, 
že - za prvé - taková kniha byla napsána či dokonce již vydána a - za druhé - že jsi na ni 
byl upozorněn právě v této konkrétní době. Podivuješ se, že knihy tohoto druhu jsou 
tak rychle a snadno vydávány a čteny zástupy, ba dokonce se stávají bestsellery, 
kdežto knihy Mého Nového zjevení nebyly nikdy vydány nějakým věhlasným 
vydavatelem mimo TNR Foundation. Musel jsi je vydat buď sám z peněz vzatých 
zpočátku z vlastní kapsy, jak se říká, nebo později z peněz svého přítele a bratra - 
Ernesta Hicksona. Nicméně v poslední době jsi vytvořil své vlastní stolní vydavatelství, 
aniž bys angažoval nějaké tiskárny zvenčí, využívaje za tím účelem buď vlastní peníze, 
nebo darované několika jinými čtenáři, zvláště Dr. Beth Ann Voienovou. Vždy ti leželo 
na mysli, proč knihy výše uvedené povahy byly tak snadno publikovány, hojně čteny a 
přijímány lidskými tvory, zatímco knihy Mého Nového zjevení mají tak málo čtenářů a 
ještě méně je těch, kdo přijímají jejich ideje a obsah. 

Hlavní důvod pro tento faktor se může najít v obsahu knih napsaných různými autory 
někde tam venku a v obsahu Mého Nového zjevení. Jelikož žijete ve světě, který úplně 
podlehl negativnímu stavu, tento rozšiřuje poselství obsažená v takových knihách, 
které jsou iniciovány a předkládány z pozice negativního stavu. Díky tomu faktu, že 
knihy takového rázu obsahují samé deformace a falešnosti, pokud jde o popis Mé 
Přirozenosti či přirozenosti Boha vůbec, jakožto i o vylíčení povahy pozitivního stavu, 
charakteru lidského života a všech jiných idejí, vztahujících se k těmto záležitostem - 
síly negativního stavu už tím, že je to jejich svět či doména, a tím, že tyto knihy 
obsahují jejich ideje, pojmy a návody, propagují, podporují a publikují takové knihy 
s velkou rozkoší, nesmírným potěšením a úspěšně. 

Vezmete-li v úvahu, jak byla původně počata struktura lidské přirozenosti, pak si 
ujasníte, proč mají lidští tvorové tak velký sklon a proč je tak silně táhne přijímat jako 
pravdivé vše, co je obsaženo v knihách takové povahy. Pokud si vzpomínáte, struktura 
jejich mysli byla zfabrikována takovým způsobem, aby byla přirozeně nakloněna 
přijímat a pojmout znetvořeniny a nepravdy daleko snadněji a pohodlněji, než cokoliv 
vyvěrajícího z pozitivního stavu a co je skutečnou pravdou. Toť jeden z důvodů, proč je 
pro lidské tvory tak těžké přijmout Mé Nové zjevení. 

Dovol, abych ti řekl něco, Petře, co bude opětným odkazem na to, co bylo dříve 
naznačeno ve Velké knize. Mé Nové zjevení se primárně nabízí členům pozitivního 
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stavu, všem jiným obyvatelům různých dimenzí a vesmírů a velmi malému množství 
lidí, kteří mají nyní výsadu být mými reprezentanty nebo kteří se jimi stanou později; 
nebo těm, co dostali příležitost učinit některé důležité volby či závěrečná rozhodnutí 
ve svých životech. Pro většinu jiných členů lidstva, jakožto i pro členy negativního 
stavu, je Moje Nové zjevení v podobě dostupnosti. Touto modalitou se vám naznačuje, 
že pro tyto konkrétní kontingenty ještě nenastal čas, aby bylo jimi čteno, podporováno 
nebo přijímáno. Tyto kontingenty jsou zapotřebí k tomu, aby naplnily svůj účel být 
takovými, jakými jsou, a aby konaly to, co konat mají v procesu plného odhalování 
povahy negativního stavu. 

Kvůli závažnosti zmíněného odhalování potřebují mít tyto kontingenty v tomto 
procesu svou vlastní podporu, zpětnou vazbu a musí být přesvědčeny o pravdivosti 
své věci. Proto produkují všelijaké knihy výše uvedené povahy, jejichž ideje a obsah 
jim dávají co nejsilnější popud nejen k tomu, aby pokračovaly ve svém usilování a boji 
o svou věc, ale aby se jim dostalo pocitu, že mají absolutně pravdu ve všem, co říkají a 
činí a jak a proč se chovají tak, jak se chovají. Takže v tom smyslu, Petře, potřebují být 
krmeny podněty k pokračování ve svých snahách konat práci v procesu odhalování 
povahy negativního stavu. Věci či knihy tohoto typu je mimo jiné zásobují takovými 
podněty. 

Další důvod pro vzestup publikování takových knih na vaší planetě je v tom, aby se 
mařilo vše, co píšeš a vydáváš, Petře, jako Mé Nové zjevení, a tak se anuloval účinek, 
jaký by Moje Nové zjevení mohlo mít na členy negativního stavu a na většinu lidských 
bytostí, a aby se zablokovala jejich uvědomělost o tom, že by Moje Nové zjevení vůbec 
existovalo a bylo všem přístupné. 

V tomto výslovném případě byla výše zmíněná kniha publikována v době, kdy 
probíhaly naše dialogy a kdy jsi je zaznamenával, dokonce dříve, než bylo plánováno a 
vymýšleno jakékoliv formální vydávání. Důvod pro tento fakt je v tom, že síly 
negativního stavu si plně uvědomují, jak nebezpečné jsou obsah a ideje těchto dialogů 
a jak by se mohly stát vlivnými v jejich vlastní říši a v lidských myslích. Nezapomeňte 
na fakt, který vám byl popsán v předešlých dialozích: že během čtení a opětovného 
pročítání těchto dialogů každý, kdo je k vám z negativního stavu připojen, uslyší ve své 
mysli Můj hlas, jenž mu říká, že všechno obsažené v těchto Dialozích a v jiných knihách 
Mého Nového zjevení a co je vnímáno v jejich mysli poprvé jako to, co přichází přímo 
ode Mne, není nic jiného než čistá pravda. 

Proto síly negativního stavu spěšně přicházejí se svou vlastní verzí vedení dialogů s tak 
zvaným Bohem, aby tak nabídly svým vlastním členům alternativní vysvětlení všech 
faktorů, obsažených v Mém Novém zjevení a našich dialozích. Doufají, že svou vlastní 
verzí těchto faktů budou s to udusit Můj hlas, který zní v myslích těch, co jsou k vám 
připojeni za tímto účelem. 

Nebuďte překvapeni, bude-li vydáno více takových knih, které budou hojně čteny a 
přijaty většinou lidských tvorů. Tento fenomén odráží fakt, o kterém byla zmínka 
dříve, že pseudovýhra negativního stavu na vaší planetě je ve své konečné fázi. Obsah 
takových knih bude přispívajícím činitelem v procesu této pseudovýhry. Čím více 
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čtenářů těchto knih přijme ideje v nich obsažené, tím více bude negativní stav 
v postavení své pseudovýhry, a tím blíže bude jeho konec. 

Proberme tuto záležitost ještě trochu dále. Když zde mluvíme o časovém faktoru ve 
vztahu k poslední fázi odhalení povahy negativního stavu a pseudovýhry na planetě 
Nula s jeho následným ukončením, pak nejde o časové orámování, jak je to pojato vaší 
zevní lidskou myslí. Bylo vám před několika dny naznačeno, že tato poslední fáze bude 
mít nejdelší trvání. Důvod pro tuto potřebu vám byl také vysvětlen ve stejné době. Co 
znamená ‚nejdelší trvání‘? Z typicky lidského stanoviska v pojímání času to může trvat 
měsíce, roky, dekády, staletí, ba dokonce i tisíciletí. Jinými slovy - potrvá to tak dlouho, 
jak to bude nutné k ukončení tohoto procesu k plné a naprosté spokojenosti všech a 
všeho. 

Ze stanoviska duchovního světa a všech jiných dimenzí není faktor času, jak je pojímán 
lidmi, vůbec relevantní. Nezapomeňte, prosím, že podle jejich vnímání trvání této fáze - 
když se to porovná s vaším vnímáním - to, co pro vás je velmi dlouhé, pro ně může být 
velmi krátké a naopak - cokoliv je krátké pro vás, pro ně může být velmi dlouhým. 

Takže když mluvíme o Velkém soužení a jak bude jeho čas zkrácen kvůli ulehčení pro 
všechny v něm přebývající, pak není míněn fyzický čas v časoprostorovém kontinuu, 
ale ve smyslu multiverzálním. V multiverzálním pojímání - pokud porovnáte existenci 
negativního stavu proti tomu, jak dlouho existuje multivesmír, dokonce i podle vašich 
časových měřítek, pak jde o tak krátké trvání, jako by vůbec neexistoval. V tomto 
smyslu je poslední fáze pseudojsoucna a pseudobytí negativního stavu či v biblické 
terminologii - Velikého soužení - vskutku velmi krátká. Nicméně podle lidského 
pojímání může a nemusí trvat mnohá století, ba dokonce i mnohá milénia. 

Žádám vás, abyste prosím neupadli do stejného omylu, jak to bylo s některými z Mých 
učedníků/apoštolů, když očekávali, že konec tohoto světa a Můj Druhý příchod nastane 
během jejich života. Někteří z vás mohou mít podobnou představu, že všechno tohle se 
stane během vašeho života na planetě Nula. Nepodlehněte vlivu vlastního myšlení 
podle svého přání. Velmi dobře vím, jak moc a silně toužíte po tom, aby již nastalo toto 
velice očekávané a žádoucí ukončení. Takový postoj by mohl otevřít dveře negativnímu 
stavu, aby vás měl za terč. Bude vás upozorňovat na všemožné události a příhody, 
které by mohly být nad veškerou pochybnost přesvědčivé o tom, že konec je blízko a že 
vše proběhne před vašima očima. Nepřeji si, abyste byli rozčarováni, když věci 
nedopadnou tak, jak jste očekávali nebo jak byste si přáli, aby dopadly. Ano, stane se to 
během vašeho života a během života Mých učedníků/apoštolů, ale ne nutně během 
života na planetě Nula. Jejich omyl nespočíval v jejich vnímání, že by se to mělo stát 
během jejich životního údobí, ale že k tomu mělo dojít, dokud ještě žili na planetě Nula. 
Konec konců, jak oni, tak i vy všichni budete naživu a žijící ve chvíli ukončení 
negativního stavu a během konečné fáze Mého Druhého příchodu. To neznamená, že 
tehdy budete žít na planetě Nula. Mohli byste, ale nemuseli byste. Je to zcela 
bezpředmětné. 

Ve skutečnosti ze stanoviska duchovního existuje, nebo bude existovat globální 
vnímání konce negativního stavu a také existuje nebo bude existovat jeho individuální 
vnímání. Vy, kteří jste Mými opravdovými reprezentanty na planetě Nula a 



  DIALOG 39. 

-259- 
 

v negativním stavu obecně, budete po svém odvolání z planety Nula a při vstupu do 
Mého pozitivního stavu z moci faktoru vyzvednutí z negativního stavu a zpětného 
umístění do stavu pozitivního prožívat ukončení negativního stavu ve svém vlastním 
životě. Fakticky v určitém vnitřním a duchovním smyslu následkem toho, že 
odnedávna jste a budete fungovat pouze z pozice pozitivního stavu, pro vašeho ducha a 
pro vaši duši negativní stav již skončil. Jenom pro vaše fyzické tělo díky tomu, že bylo 
zformováno z elementů negativního stavu, bude skutečnost života v negativním stavu 
a v jeho lidském životě nadále skutečně pociťovatelná. 

Pokud prožíváte své bytí ve fyzickém těle, kdykoliv sestoupíte takřka do své lidské 
kůže, bude existence negativního stavu nadále hmatatelnou skutečností. Avšak ne pro 
vašeho ducha ani duši. Ovšem jenom tehdy, když si tak zvolíte ze své svobodné vůle a 
volby. 

Peter: Když mluvíme o čase a ukončení negativního stavu a o tom, jak dlouho potrvá 
konečná fáze pseudovítězství negativního stavu na planetě Nula, chápu, co myslíš o 
bezpředmětnosti času. Mají-li naši astronomové pravdu, když se domnívají, že 
viditelný vesmír byl a je ve jsoucnu a bytí přibližně mezi 15 a 20 miliardami roků, pak 
co je několik málo milénií nebo několik milionů let? Je to jako den v jednom roce. 

Pán Ježíš Kristus: Ovšem, Petře, chápeš, co jsem měl na mysli. Nicméně nezapomeň, 
jak vaši astronomové došli k svému závěru o věku viditelného vesmíru. Odhadli 
vzdálenost mezi nejvzdálenější galaxií, jakou ještě mohou vidět, a svou planetou 
měřením času, během kterého může světlo cestovat mezi těmito dvěma body. Takže 
konvertováním světelných let na regulérní roky došli k závěru, že vesmír započal před 
15 miliardami let. Ale, jak víš, neustále toto číslo mění. Jak se stávají pokročilejšími 
jejich pozorovací přístroje-teleskopy, jsou s to stále vidět do větších vzdáleností než 
dříve, objevujíce mnohé galaxie, o jejichž existenci neměli ani tušení. Ale co mohou 
vědět o všem, co může být mimo objevitelskou schopnost a dosah jejich teleskopů? Jak 
mnoho tam někde v prostoru existuje dalších galaxií či čehokoliv, co jim uniká a bude 
unikat nehledě na to, jak pokročilé jsou a budou jejich teleskopy? Tady vidíš, jak je 
‚přesná‘ vaše věda. Není divu, že vaši vědci přišli na princip sebekorigující nutnosti pro 
jakýkoliv vědecký závěr, neboť si nikdy nejsou jisti, zda současný poznatek o čemkoliv 
bude udržitelný nebo odhozený někde v průběhu nových objevů. Jak víš, jen nedávno 
Hubbleův teleskop byl schopen objevit novou galaxii, vzdálenou o mnoho více 
světelných roků, než si vědci jen stěží mohou představit. Tento objev odsunul zpět čas, 
během kterého viditelný vesmír mohl započít své jsoucno a bytí. Kolik ještě takových 
budoucích objevů posune ten čas ještě více zpět do minulosti? 

Peter: Když mluvíme o vědeckých objevech, mohl bych Tě pokorně požádat, abys vlil 
trochu světla na novou teorii, navrženou některými astronomy, podle které je při 
pohledu na nové objevy možné, že by se viditelný vesmír nakonec nemusel zhroutit, 
jak je očekáváno, ale že bude pokračovat ve své expanzi navěky, protože neexistuje 
dostatečný gravitační tah, který by mohl odvrátit tento proces expanze. Mají pravdu? 
Toto by vyvrátilo, co o tom bylo řečeno v Novém zjevení. 

Pán Ježíš Kristus: Záleží na tom, z jakého hlediska se díváte na toto tvrzení. Proberme 
toto téma trochu více. Co vidí či pozorují vaši vědci tam v prostoru? Mají skutečný 
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přístup ke skutečnému Stvoření? Nemají. Za prvé: jejich přístroje pozorování jsou 
vyrobeny z materiálů, které nemohou nic odkrýt z pravé reality pravého jsoucna a bytí, 
to jest, v pravém Stvoření. Ty materiály jsou vzaty z prvků, z jakých sestává planeta 
Nula a zóna vymístění. Proto jedinou věcí, kterou mohou odkrýt, pokud vůbec mohou, 
je ta, která je příbuzná s tím materiálem. Takže z pohledu na tuto skutečnost vidí 
pouze pseudovesmír, a nikoliv reálný vesmír. 

Můžeš se ptát, Petře, a Já vidím tuto otázku ve tvé mysli, jaká je geneze tohoto 
pseudovesmíru? Ačkoliv některé z těchto faktorů byly popsány na stránkách knih 
Mého Nového zjevení, určité velmi originální kroky v tomto postupu ještě nebyly 
vylíčeny. Vrhněme tedy trochu světla na toto téma. Jak víte, v procesu aktivace 
negativního stavu bylo nutné přijít s ideou zfabrikování něčeho, co by bylo srovnatelné 
s pravým Stvořením, ale co by bylo zcela odlišným od přirozenosti pravého Stvoření. 
V tom čase  (v ne-čase!), než byla kondenzovaná látka podstrčena k expanzi pro 
vytvoření fyzické dimenze multivesmíru se všemi jeho vesmíry, galaxiemi, slunečními 
soustavami, planetami a různými dalšími nebeskými tělesy, bylo pseudotvůrcům 
dovoleno oddělit jednu velkou ‚hromadu‘ té látky, předělat strukturu jejích součástí, 
prvků, částic a subčástic a speciálním typem kombinace jich všech způsobit 
nepředstavitelnou (pro vás) explozi (teorie Velkého třesku!), čímž došlo ke vzniku 
pseudovesmíru se všemi jeho příslušnými galaxiemi, solárními systémy a planetami. 
Tento proces proběhl paralelně se stvořením skutečné fyzické dimenze Stvoření. Jak 
víte, stvoření fyzické dimenze předcházelo stvoření duchovní a intermediální dimenze. 
Pseudotvůrci sledovali tuto paralelu, ale se simultánním vymístěním svého 
pseudostvoření ze skutečného. Odtud vznik zóny vymístění, která má stejné 
uzpůsobení a strukturu jako skutečné Stvoření, jenže vzhůru nohama. 

Díváte-li se na pseudostvoření jako na převrácenou reflexi skutečného Stvoření, může 
vás napadnout, že viditelný vesmír se bude rozpínat navěky, jelikož podle duchovního 
činitele, který leží v základě Stvoření a odráží Absolutní Přirozenost Stvořitele, 
Stvoření vždy bylo a bude. V tom smyslu, a jenom v tom smyslu, je věčná expanze 
Stvoření zaručena. A protože pseudostvoření je bledým odrazem skutečného Stvoření, 
pak i ono odráží tento faktor nepřestávající expanze a má ji za svou vlastní. Z těchto 
faktů vaši astronomové předpokládají možnost, že zhroucení hmoty nenastane, a že 
tudíž se může viditelný fyzický vesmír (vlastně pseudovesmír) rozpínat navěky. 

Nicméně v pravé skutečnosti této domněnky se pseudostvoření nemůže rozpínat do 
nekonečna, protože nemá svůj původ v Absolutním Stavu, to jest správně řečeno, 
nepochází ode Mne přímo. Relativní bytosti pomohly jeho zrodu, implantovaly do něj 
pseudozákony a pseudoprincipy, které mohou mít jen relativní povahu. Díky tomuto 
faktoru relativity je pseudojsoucno a pseudobytí u pseudostvoření pouze relativní 
v absolutním smyslu. Proto v jednom časovém bodě, kdy vše o negativním stavu a 
pseudoživotě pseudostvoření dojde naplnění, viditelný fyzický pseudovesmír 
zkolabuje, čili se zhroutí sám do sebe a původní ‚hromada‘ hmoty, která byla vyňata ze 
zmíněné zhuštěné hmoty, se připojí ke svému původnímu zdroji, stane se integrální 
komponentou toho stavu s plnou účastí na stvoření nové fyzické dimenze, souběžně se 
stvořením duchovních a intermediálních dimenzí, s ním korespondujících. Takto by 
mohla podle vaší představy vypadat přeměna zóny vymístění na zónu umístění. 
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Při pohledu na shora popsaný proces (jeden z mnoha možných scénářů!) můžete 
z globálního stanoviska struktury a dynamiky tohoto dění a - což je nejdůležitější - ze 
stanoviska duchovního, s jistotou říci, že vesmír se bude rozpínat navěky. Při pohledu 
z lokalizovaného stanoviska struktury a dynamiky tohoto dění a s typicky 
neduchovním přístupem můžete říci, že vesmír určitě skončí zhroucením. 

Takže, Petře, tohle je důvod, proč jsem předeslal toto vysvětlení se sdělením, že vše 
záleží na tom, z jakého hlediska posuzuješ ono tvrzení. Skutečně doufám, že ti Moje 
odpověď na tvou otázku poskytne určitou představu, jak by se věci mohly přihodit. 
Problém s tvou otázkou, Petře, je v tom, že dát na ni odpověď vašimi typicky lidskými 
slovy ve vašem jazyce je nesmírně těžké. Tento proces je velmi komplikovaný, než aby 
jej vaše lidská mysl mohla plně pojmout. Nicméně, intuitivně a na vaší duchovní úrovni 
bude možné, abyste pochopili význam popsaného procesu. 

Peter: Ano, já to mohu cítit a tušit, ale nejsem schopen to popsat v mých lidských 
termínech. V každém případě, ať je tomu jakkoliv, jsem Tobě, můj Pane Ježíši Kriste, 
hluboce povděčen za vše, co nám nabízíš. Je ještě něco, co bys dnes rád oslovil? 

Pán Ježíš Kristus: Je to Mým potěšením, Petře. Pro dnešek to bude vše. Pěkně se 
opaluj. Potřebuješ to. 
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Dialog 40 

Čtyřicátý dialog 

 

11. února 1999 

 

Peter: Maje před sebou hrozbu úplného pseudovítězství negativního stavu na této 
planetě, jsem zvědavý ohledně záležitosti souhlasu a svobodné vůle lidí po té, co si 
zvolí být na straně negativního stavu, anebo až přijmou negativní stav jako jedinou 
schůdnou alternativu. Zůstane v nich po tom datu něco ze schopnosti svobodné volby 
ze svobodné vůle? 

Pán Ježíš Kristus: Nu, Petře, odpověď na tvou otázku by ti teď už mohla být jasná. 
Především - souhlas byl dán dávno předtím, než bylo lidskému životu se všemi jeho 
aspekty dovoleno plodně dozrát co do volby prožít zkušenost tohoto charakteru. Jinak 
by něco podobného nikdy nemohlo nastat. Musíte pochopit jeden z nejdůležitějších 
principů v tomto ohledu. Nikdo nikde a nikdy by nemohl být v jsoucnu a bytí či 
pseudojsoucnu a pseudobytí ani v postavení, v jakém byl, je a bude, bez předchozího 
souhlasu účastnit se čehokoliv, co bylo, je a bude bez ohledu na to, co to bylo, je a bude; 
a nehledě na to, jak dobré, či špatné to bylo, je a bude. 

Za druhé: dříve než kdokoliv byl stvořen a/nebo zfabrikován, byl nastálo ustanoven a 
položen do základu jakéhokoliv tvořivého či pseudotvořivého usilování jeden 
z nejdůležitějších principů. Tímto principem bylo, že by nesměla být žádná možnost 
tvořit a/nebo fabrikovat kohokoliv se sentientní přirozeností, aniž by příslušná 
budoucí sentientní entita - ať pozitivní, či negativní - souhlasila, aby byla a existovala - 
bez ohledu na to, kým by byla stvořena nebo zfabrikována. Kvůli tomuto 
fundamentálnímu principu by každá snaha ho obejít skončila vždy úplným nezdarem 
při tvoření či fabrikování kohokoliv. 

Za třetí: pokud si vzpomínáte z Mého Nového zjevení a jeho Doplnění - než se 
pseudotvůrci stali pseudotvůrci, to jest, než byl aktivován negativní stav, byla 
zavedena a odsouhlasena určitá důležitá základní pravidla, která jasně definovala 
podmínky, za jakých by mohla být jakákoliv produkce či fabrikace jakékoliv formy 
sentientního života dovolena či se dokonce mohla uchytit v jakémkoliv životě. 

Tato pravidla dovolují tvoření a/nebo fabrikaci každé sentientní entity či lidských 
tvorů nebo různých jiných negativních a zlých entit pouze za podmínek, že by všechny 
souhlasily přijít do svého vlastního osobního a soukromého života; a kdyby si vybraly 
nesouhlasit, pak by nebyly stvořeny či zfabrikovány. Současně byl dán souhlas, že 
kdykoliv by se někdo pokusil obejít tato pravidla jako předpokládanou podmínku 
vytvoření takových životních forem, pak by byla snaha těch individuí nebo skupin 
bezúspěšná a nic by se jim nepovedlo, aniž by postupovaly podle těch pravidel. Prostě 
a jasně - tato pravidla byla vložena do jakékoliv tvůrčí či pseudotvůrčí snahy. 

Za čtvrté: byl dán souhlas, aby pseudotvůrci či kdokoliv jiný nevlastnili vědomou 
paměť o těchto pravidlech a jejich přijetí jako předpokladu pro pseudotvůrčí snažení. 
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Důvod pro souhlas nic si o tom nepamatovat byl kvůli tomu, aby pseudoživot a lidský 
život zvlášť, a experiment v negativním stavu - obecně, byl učiněn opravdovým, 
autentickým a plně hodnotným, a aby se tak zabránilo možnosti jeho bytí jako by, a ne 
jaký je. 

V Mém Novém zjevení byla zmínka, že hodnotné a zcela opravdové poznávání 
jakéhokoliv jiného života než života pozitivního stavu nemůže být získáno, aniž by byl 
zaveden ne-pozitivní život takovým způsobem, jaký by mu dal pocit skutečného života 
nezávisle na popudu od kohokoliv jiného než pouze od těch, kdo jej zfabrikovali či 
ustanovili. Zde je důležité si uvědomit, že bylo nutné nejen dovolit toto jedinečné 
uspořádání kvůli ustanovení a projevení pseudoživota a typického lidského života, ale 
přesně ve stejnou dobu bylo nutné odstranit z fabrikátorů, jakožto i z jejich fabrikací - 
ať byly kdokoliv - vědomé uvědomění, že to bylo dáno s Mým dovolením.  

Takže v době a během celé doby pseudojsoucna a pseudobytí pseudoživota a lidského 
života si nikdo až do chvíle přenosu Mého Nového zjevení neuvědomoval, že tyto typy 
pseudoživotů dostaly povolení k tomu, aby byly ustanoveny a pak postupovaly dále se 
svým příslušným manifestováním na základě pouhého Mého svolení, daného Mnou 
z velmi důležitých duchovních důvodů. Až do té chvíle se mělo za to, že byly stvořeny 
buď Mnou, nebo - podle ateistických vědců - se objevily v kosmickém guláši bez 
jakéhokoliv vnějšího zásahu. 

Díky faktu, že v době přenosu Mého Nového zjevení dosáhl negativní stav a všichni 
jeho účastníci, jakožto i lidský život, v podstatě svého vrcholu, bylo možné zjevit hlavní 
důvody pro jeho aktivaci i pro proces jeho manifestace, jakožto i proto, aby každý byl 
upozorněn, že byl uveden do pohybu jenom s Mým svolením. 

V nynějším postavení a současném stavu negativního pseudoživota a lidského života 
tak, jak jsou nyní, již nemůže znalost těchto důležitých faktorů více vadit či ohrozit 
opravdovost a autenticitu poznávacího procesu o jejich povaze. 

Ve skutečnosti krátce předtím, než se vstoupí do nejposlednější fáze pseudojsoucna a 
pseudobytí negativního stavu a lidského života a během začátku ustanovení poslední 
fáze, je nanejvýš závažné a kritické zjevit faktor dovolení, původního souhlasu a 
svobodné vůle a volby. Trvalé a věčné zrušení negativního stavu a jeho typického 
lidského života nelze zahájit bez takového zjevení. Kdyby takové zrušení mělo 
proběhnout bez tohoto důležitého zjevení, pak by došlo k uzamčení všech účastníků 
tohoto pseudoživota do stavu nevyhnutelnosti a bez svobodné volby. 

Nezapomeňte, že si současný stav zvolili ze své svobodné vůle a volby a na základě 
předchozího souhlasu. Kdybyste je neinformovali a neupozornili na ony důležité 
faktory ohledně toho, jak a za jakých podmínek byl negativní stav aktivován a uveden 
do pohybu, pak byste narušili vše, na čem byl jejich pseudoživot vybudován. A nejen to, 
ale uvedli byste je do postavení, v němž by nemohli provést volbu konvertovat do 
pozitivního stavu, protože si konec konců vybrali negativní stav ze své svobodné vůle a 
volby. Nemůžete si zvolit něco jiného v rozporu se svou původní volbou. 
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Než budete schopni provést jakoukoliv jinou volbu, a to znovu ze své svobodné vůle a 
volby, je třeba nejprve dostat do vaší největší možné pozornosti všechny podmínky, 
faktory, principy a vše ostatní, za kterých byste si zvolili negativní stav na prvním 
místě. 

Pokud nemáte vědomě ani ponětí o tom, proč jste učinili takovou volbu, a jestli je vaše 
představa o tom taková, že jste tak učinili ze své svobodné vůle a volby nebo na 
základě předchozí dohody o účasti v takovém pseudoživotě, pak nemůžete vytvořit 
základnu či získat nějaký podnět, žádost či přání ke změně nebo modifikaci své 
původní volby. V takovém případě by nebylo možné natrvalo skoncovat s negativním 
stavem. 

Předpokládejme na okamžik, že bych násilně zrušil negativní stav, aniž bych zjevil výše 
uvedené podmínky, za jakých jsem dovolil vznik jeho pseudojsoucna a pseudobytí. Co 
si myslíte, k čemu by došlo v tom případě? 

Tím, že bych odebral účastníkům pseudoživota negativního stavu jediné prostředky, 
jakými se mohou cítit živými a naživu, což je zakotveno ve faktu, že být v takové 
modalitě žití a života si zvolili ze své svobodné vůle a volby, pak bych je navěky zabil. 
Kdyby k něčemu takovému došlo, pak bych tímto nepředstavitelným aktem anuloval 
Absolutní Princip Mé Absolutní Přirozenosti spočívající v Mé Absolutní Svobodné Vůli 
a Nezávislosti. Anulování tohoto fundamentálního principu by anulovalo veškerý 
sentientní život v Mém veškerém Stvoření. 

Nezapomeňte, že ten jejich život, jakožto i život každého, je možný jenom tehdy, mají-li 
svou svobodnou vůli, volbu a nezávislost. Tento základní princip trvale a neustále 
vyzařuje ode Mne ke každému z nich. Avšak v okamžiku jeho anulování by ho přestali 
přijímat do svých životů. Následkem toho by každý jeden v negativním stavu a 
v lidském životě, ale také v pozitivním stavu a v celém Mém Stvoření, navěky zahynul. 
Pro Mou Absolutní Přirozenost je absolutně nepředstavitelné, aby k něčemu takovému 
došlo. Z toho důvodu, než se začne se zrušením negativního stavu, bude mu předcházet 
Mé Nové zjevení ohledně všech těchto faktorů. 

V zásadě existují dva kroky v průběhu tohoto zjevení. V prvním kroku je každý 
prostřednictvím Mého Nového zjevení informován o genezi a manifestaci negativního 
stavu a jeho lidského života. Této informace je zapotřebí nejen pro členy negativního 
stavu a lidské tvory, ale také pro členy pozitivního stavu. Většina aspektů aktivace a 
manifestace negativního stavu a typického lidského života a většina principů a většina 
principů, podle nichž bylo dovoleno, aby došly k protivnému plodnému dozrání, nebyla 
vědomě přístupná ani členům pozitivního stavu. 

Bylo to nutné uspořádání, aby pseudoživot a lidský život dostal šanci projevit se a 
ukázat se ve své funkci ilustrace za účelem poznání, jaké je žít takovým podivným 
životem. Kdyby jim byla dostupná úplná znalost před aktivací a projevením se 
takového života, pak by přístupnost k té znalosti v jejich vědomí automaticky vstoupila 
do Multiverzálního Vědomí, z něhož by to pseudotvůrci a jejich fabrikace snadno 
vyčetli, a tak účinně a úspěšně anulovali platnost svého experimentu. V takovém 
případě by s nikdo nemohl nic naučit o povaze jakéhokoli jiného života, než je život 
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pozitivního stavu. Kdyby se to bylo stalo, pak by plnost života pozitivního stavu nikdy 
nemohla dojít ke svému rozkošnému a nanejvýš žádoucímu plodnému dozrání. 

Jakmile je veškeré toto poznání zjeveno skrze Mé Nové zjevení a jakmile se stane 
přístupným každému kdekoliv, je zaregistrováno v Multiverzálním Vědomí a uvedeno 
do stavu dostupnosti individuálnímu vědomí každého. Je zde řečeno, že ‚je uvedeno 
do stavu dostupnosti individuálnímu vědomí každého‘. Tento údaj naznačuje, že si 
většina lidských tvorů na planetě Nula, jakožto i mnohé jiné entity jinde v zóně 
vymístění, vědomě neuvědomí tato fakta. 

Nicméně v průběhu přenosu Mého Nového zjevení - jak se stává přístupným pod 
vlivem Multiverzálního Vědomí, s nímž jsou všechny mysli tak či onak spojeny - 
vstupuje do jejich mysli na její nevědomé úrovni. Takže se stává trvalým vlastnictvím 
jejich mysli. Pouze členové pozitivního stavu a vy, Moji představitelé, máte plné 
vědomé poznání těchto důležitých skutečností. 

V tomto časovém bodě, než nastane úplně poslední fáze pseudovítězství negativního 
stavu na planetě Nula a jinde, je ještě předčasné vkládat takovou znalost do vědomé 
mysli každého s plným vědomým poznáním jeho obsahu a dopadu. 

Faktor této dostupnosti je přípravným stupněm pro druhý krok, který má být 
podniknut. Důvod, proč členové pozitivního stavu, jakožto i pseudotvůrci a Moji 
představitelé na planetě Nula mají povoleno úplně znát tato fakta na své vědomé 
úrovni, je v tom, že jsou nápomocni v práci se Mnou na ukončení negativního stavu a 
jeho lidského života. Nemůžete být docela dobře v postavení Mých pomocníků, 
nemáte-li plnou znalost těchto důležitých faktorů. Byli byste slepí ve svém usilování. 
Být slepými by nejen nesloužilo Mému účelu, ale bylo by to překážkou, protože byste 
neustále váhali nad tím, co dělat, jak to dělat a proč to dělat. 

Na druhé straně je příčinou toho, proč zatím toto vědění zůstává na nevědomé úrovni 
ostatních lidí to, aby se jim dala příležitost dokončit svou práci v tomto ohledu bez 
zásahu ze strany jejich vědomých snah. 

Avšak jakmile poslední segment poslední fáze pseudojsoucna a pseudobytí 
negativního stavu a jeho lidského života dojde ke svému ukončení, na samém jeho 
konci bude aktivován druhý krok. Je to krok, kdy plný vědomý přístup k této informaci 
a znalosti bude otevřen. A nejen to, bude také otevřen veškerý obsah jejich paměti o 
jejich dobrovolném statusu při účasti v životě negativního stavu a jeho lidského života, 
a tak zcela poznají, proč a z jakých důvodů jsem udělil Své svolení k tomu, aby se 
přikročilo k experimentování v pseudoživotě a lidském životě. 

Důvod, proč tento postup musí mít dva kroky, je v tom, že bez předchozí dostupnosti 
této znalosti v mysli všech na jejich nevědomé úrovni by byl plný okamžitý přístup 
k takovému poznání na jejich vědomé úrovni tak šokující a nesnesitelný, že by nemohli 
přežít. Jejich dostupnost na nevědomé úrovni slouží jako tlumič proti tomuto fatálnímu 
šoku dostatečně, takže je chrání před tím, aby podlehli tak strašlivému údělu. 

Co se zde děje, je to, že znát něco na nevědomé úrovni mysli přináší pocit něčeho 
známého, až se to ocitne na vědomé úrovni jejich mysli - jako by stejně vždy věděli, ale 
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nemohli přesně určit, oč vlastně šlo. Takže jakmile to poznání vstoupí do jejich vědomé 
mysli, pocítí příbuznost v jeho obsahu a tento pocit zabrání tomu, aby upadli do 
osudného šoku. 

Jak víš, Petře, a jak to bylo uvedeno dříve v Doplnění 15, lidský život, jakožto i život 
každého v negativním stavu, je nadělen snahou hledat takřka rodnou půdu. Stávají se 
orientačními body pro lidi a jiné, což jim pomáhá k tomu, aby se cítili pohodlně a jako 
doma ve svém vlastním prostředí. Aby se lidem a jiným pomohlo k vědomému získání 
informace o těchto skutečnostech a aby si vybudovali základnu a vytvořili bezpečné 
zázemí, kde by mohli učinit náležitou volbu pro konverzi do pozitivního stavu, nejdříve 
uložíte všechny tyto faktory do jejich nevědomé mysli prostřednictvím a formou 
dostupnosti této informace. To je připraví na to, aby učinili závěrečné rozhodnutí. Mé 
Nové zjevení a jeho tři zdroje fungují v této nejdůležitější roli. 

Toto je důvod, proč bylo v Mém Novém zjevení neustále zdůrazňováno, že funkce 
Nového zjevení pro lidi a jiné nespočívá ani tak v jejich čtení a aplikaci, aspoň 
prozatím, ale v jeho dostupnosti. 

Kdyby pro ně nebylo přístupné, nic by nebylo v jejich celé mysli přítomné, co by je 
připravilo čelit realitě těchto faktorů. V tom případě by vše, co se vztahuje na 
probírané věci, pro ně bylo zcela nefamiliární a pak by nebyli schopni učinit volbu pro 
přijetí těchto skutečností a pro následnou konverzi do pozitivního stavu. 

Kdyby k tomu došlo, pak by byli postaveni do pozice, ve které by volili jenom to, co je 
jim blízké - negativní stav a lidský život. 

V tom případě by negativní stav a jeho lidský život nemohl být eliminován, ježto by byl 
zvolen jejich svobodnou vůlí a volbou jako jediná životaschopná a důvěrně známá 
možnost. V tom případě by nikdy nemohla započít ani plnost života pozitivního stavu - 
a pseudoživot negativního stavu a lidský život by musel trvat navěky. 

Takže teď víte, Petře, a všichni, kdo čtete tato slova, proč bylo životně závažné umožnit 
přenos Mého Nového zjevení, přestože ve skutečnosti má jenom velmi málo lidských 
tvorů vědomě přístup k němu, a tak jej malá hrstka čte a aplikuje jeho principy a ideje. 

Tato naše konverzace, Petře, jak je zaznamenávána v tomto dialogu, nás přivádí 
oklikou k odpovědi na tvou otázku, kterou jsi položil na začátku. Mají ještě lidé 
v přítomné životní situaci na vaší planetě v sobě zachovánu svobodnou vůli a 
schopnost volit? Jaký je jejich status v tomto ohledu? 

Jak si pamatuješ z předešlých rozmluv o intuici, bylo ti naznačeno, že většina lidstva 
ztratila svou schopnost být intuitivní. Důvod této ztráty byl také vysvětlen (viz Dialog 
34, například). 

Učiníš-li rozhodnutí nevšímat si hlasu své intuice, a namísto toho posloucháš a 
přijímáš to, co přichází zvenčí, v tom okamžiku ses ze své vlastní svobodné vůle a volby 
vzdal své svobodné vůle anebo ji opustil kvůli zevním závislostem, v tomto případě 
kvůli negativnímu stavu. Nyní je negativní stav tvým životem. A jelikož negativní stav 
funguje podle principu donucování, nemůže tolerovat něco, co by třeba zdaleka 
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připomínalo svobodnou vůli a volbu. V tomto smyslu většina v přítomnosti existujících 
lidských tvorů na planetě Nula nemá žádnou svobodnou vůli. 

Nicméně tím, že se to stalo na základě jejich vlastní svobodné volby, zvolili si být 
závislými na negativním stavu, ze své vlastní svobodné vůle učinili svobodnou volbu ji 
nemít; ovšem s iluzí, že ji mají. 

Takže odpověď na tuto situaci v jejich životě leží výlučně na jejich ramenou. Nikdo jiný 
nemůže být obviňován kvůli jejich volbě. 

Bylo nutné mít toto uspořádání, aby poslední fáze pseudoživota negativního stavu 
dospěla ke své aktualizaci a uskutečnění. Pokud máš nějaké zdání a uvědomuješ si, že 
máš svobodnou vůli a volnost volby, pak by bylo velmi těžké, ba dokonce nemožné, 
započít s touto poslední fází. 

Nicméně tím, že všichni, kdo se účastní této fáze, to činí po předchozí dohodě se Mnou 
na základě své svobodné vůle a volby, ze stanoviska duchovního jsou ještě ve stavu své 
svobodné vůle a volby. 

Jde o paradox, Petře. Volba nemít svobodnou vůli, ale dát ji někomu nebo něčemu 
jinému, se děje ze svobodné vůle a volby. V tomto smyslu ji tedy mají. 

Naproti tomu tím, že volba nemít tuto svobodnou vůli byla provedena na falešném 
základě a nesprávných předpokladech, pak podle logické konstrukce tohoto paradoxu 
nikdy neztratili svou svobodnou vůli a volbu, ježto jejich rozhodnutí v tomto ohledu 
bylo falešné. Cokoli je založeno na nepravdách, není pravé. Proto to není závazné. 

Je to pouze iluze, o níž se věří, že je skutečností. Jakmile odstraníš tuto falešnou víru, 
iluze zmizí a ty jsi hned zpátky v náručí své svobodné vůle a volby. 

Tato rozprava vám dává možnost plného pochopení toho, proč je negativní stav a jeho 
lidský život pouhou iluzí a proč je nazýván pseudoživotem. Vše, co se opírá a zakládá 
na nepravdách, nemůže mít opravdový život z prostého důvodu, že nepravdy nejsou 
pravdivé. Jinak by nebyly nepravdami. Jelikož život v negativním stavu a lidský život je 
založen na nepravdách, nejde tedy o nic jiného než o iluzi života, to jest o něco, co 
nemá pravý život. Jakmile odstraníte všechny tyto nepravdy, iluze zmizí a 
pseudoživota negativního stavu a jeho lidského života již nebude více. 

Mé Nové zjevení ve všech třech jeho zdrojích přináší životně důležité poznání do 
podvědomí každého buď přímo, nebo ve formě přístupnosti. Proto se Mé Nové zjevení 
a každý, kdo jej přijímá jako Mé Pravé Slovo, stává významným nástrojem při odhalení 
těchto nepravd, a v tomto smyslu tedy při definitivní eliminaci negativního stavu a 
negativních aspektů jeho lidského života. Je toto objasnění odpovědí na tvou otázku, 
Petře? 

Peter: Dokonale. Toto objasnění se zdá být pro mě nesmírně důležité. Je důvodem 
toho to, že jsem se cítil zpočátku zablokován, než jsem přistoupil, abych s Tebou 
rozmlouval? 
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Pán Ježíš Kristus: Zcela určitě, Petře. Síly negativního stavu si nepřály, abys 
zaznamenal to, co bylo objasněno. Ale jak vidíš, nepodařilo se jim to. Nyní bych 
doporučoval, abychom pro dnešek skončili a pár dní se věnovali jiné práci. 

Peter: Mnohokrát děkuji za tuto informaci a za toto zjevení. 
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Dialog 41 

Čtyřicátý první dialog 

 

14. února 1999 

 

Peter: Mnoho věcí mi prochází myslí dnes ráno, ale abych Ti mohl položit specifické 
otázky hmatatelným způsobem, o tom nemám přesnou představu. Proto bych se Tě 
rád zeptal, zda si přeješ něčím přispět ze své vlastní pozice. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, za tuto otázku a za to, že Mi poskytuješ příležitost 
přispět něčím, co mám na mysli dnes brzo ráno - ovšem časné ráno je pro tebe, Petře, 
nikoliv pro nás zde v pozitivním stavu. 

Rád bych nejdříve probral otázku lidského ega. Pokud si vzpomínáte z Mého Nového 
zjevení, lidské ego je tím, že je zfabrikováno z prvků samých zel a nepravd, má 
tendenci být v opozici vůči vašemu pravému já a Mé Vůli. Proč opětovně přináším tuto 
záležitost právě teď? Vztahuje se to na váš osobní výcvik ve stávání se Mými pravými 
představiteli a ve vzdávání se role a pozice Mých agentů, ale hlavně bytí typickými 
lidskými tvory. 

Pokud byste byli umístěni ve středu pozitivního stavu, pak byste nemohli účinkovat 
náležitě a efektivně, kdybyste se namáhali působit pod vlivem svého lidského ega a své 
lidské přirozenosti vůbec. Je to v protikladu k povaze pozitivního stavu. 

Jak jsem se zmínil v Třicátém pátém dialogu, požívám v našich rozhovorech čas od 
času některá slova, jež mohou uším některých znít urážlivě nebo je mohou urazit 
v jejich očekávání, ba mohlo by to dát i důvod k dojmu, že jsem to nebyl Já, Kdo vyřkl ta 
slova. V tom dialogu jsme se zmínili o slovu ‚smích‘ a o tom, co to vyvolalo u některých 
čtenářů těchto Dialogů. 

Jiná slova, použita za tím účelem úmyslně, posloužila k tomu, abych pojmenoval 
někoho jako ‚Mého loajálního, věrného a oddaného služebníka‘. Vzpomínáš si, Petře, co 
ti ihned přišlo na mysl, když jsem poprvé použil to označení? 

Peter: pomyslil jsem si, že se někteří čtenáři, jejichž jména byla uvedena, ale bez těch 
specifických epitet, mohli cítit, že jsou méně loajální, méně věrní, méně oddaní, méně 
hodnotní, méně potřební, atd. jinými slovy, že se nemohou vyrovnat osobám takto 
označeným. 

Pán ježíš Kristus: Přesně tak, Petře. Tvůj profesionální výcvik klinického psychologa 
to správně vyhmátl (odpusť Mi tento výraz) a okamžitě jsi vycítil, jaký problém to 
může vyvolat. v té chvíli však nebyl správný čas k tomu, aby se ta věc nabídla 
pozornosti kohokoliv. Bylo nutné poskytnout čtenářům příležitost reagovat na to 
označení a pomoci jim k tomu, aby si uvědomili, z jaké pozice na to reagují z vlastní 
niterné mysli a cítění. Jinými slovy, bylo nutné spustit mechanismus stavu jejich 
typického lidského ega za tím účelem, aby se jim pomohlo při práci nad sebou a aby se 
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mohli zbavit - možná co nejvíce - svých tendencí působit, odpovídat, reagovat a dívat 
se na vše ze stanoviska svého lidského ega. 

Co se tedy stalo v tomto případě? Jak jsi předvídal, Petře, někteří čtenáři, kteří nebyli 
takto označeni, se cítili opomenuti, ba téměř depresivní. Jinými slovy, reagovali 
z pozice svého lidského ega, a ne z pozice toho, že jsou, či - lépe řečeno - že se stávají 
Mými pravými reprezentanty. 

Co ti říká, Petře, takový negativní postoj ze stanoviska multiverzálního významu? 
Navodí se duchovně velmi nebezpečná tendence, podle níž by se naznačovalo, že jsem 
schopen dávat někomu přednost, že se dopouštím diskriminace, považuji-li některé 
lidi nebo lidské tvory či jakoukoliv sentientní entitu kdekoliv za cennější, více 
záslužnou, potřebnější, milování hodnější, laskavější či cokoliv, než jsou ostatní. Jinými 
slovy - tato tendence by líčila Mou Přirozenost způsobem totálně převráceným a 
falešným. Dívali byste se na Mne jako na někoho, Kdo jedná s jinými stejným 
způsobem, jakým lidští tvorové zacházejí jeden z druhým. 

Je to přesně tak, jak si negativní stav přeje, abyste Mne vnímali. I když vím velmi dobře, 
že rozumově uznáváte, že Já nejsem takový, přesto emocionálně, na jiné úrovni svého 
typicky lidského ega, reagujete na taková označení nebo podobná slova jako jakákoliv 
negativní entita, nebo jak by reagoval typický lidský tvor. 

Je třeba se jednou provždy zbavit jakékoliv podobné tendence, dokonce i tehdy, když je 
ve vás třebas jenom vzdáleně přítomná. Jak bylo shora uvedeno, je to pro vás cvičné 
údobí, které vám napomáhá k tomu, abyste si uvědomovali, v jakém rozsahu mohou ve 
vás vznikat takové reakce a jak vás motivovat k tomu, abyste se jich zbavili natrvalo a 
mohli se ujmout nové role a pozice Mých pravých reprezentantů. 

Naneštěstí toto není snadnou úlohou. Ani se toho nedocílí tak říkajíc přes noc. 
Nezapomeňte, prosím, že postoj tohoto druhu byl zaset do vašich zděděných genů. 

Avšak je nutno uvážit, že z toho vyplývá něco ještě daleko vážnějšího. Vede to 
k předpokladu, že existuje dualita neboli dichotomie v pravém Stvoření, čili v Mém 
pozitivním stavu na jedné straně a v zóně vymístění či negativním stavu - na straně 
druhé. Naneštěstí tato dualita či dichotomie je podpořena doslovným pojetím obsahu 
takových knih jako jsou křesťanská bible, islámský Korán a některé jiné. V tak zvaných 
indických svatých knihách, přinejmenším, je mylně pojato, že jeden se bude stále 
převtělovat na pekelné díře zvané planeta Země (v našem pojetí planeta Nula) tak 
dlouho, až se zbaví své karmy, načež vstoupí do něčeho jako Nirvána-ráj, odkud se 
dostanete do transcendentního stavu, v jehož průběhu splyne s jakýmsi Bohem, přitom 
ztratí svou jedinečnou individualitu a fakticky přestane být jedinečným 
sebeuvědomujícím se duchem a duší. 

Toto pojímání indické filosofie je zmatečnou záměnou - mezi ztrátou vlastního 
typického lidského ega, které je jen iluzí, nemající sama o sobě ani od sebe žádnou 
pravou realitu, a tím, jak jsou vlastní duch a duše vnímány, chápány a v jakém vztahu 
jsou s tímto Absolutním Bohem. 
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Je správné se domnívat, že toto ego zmizí natrvalo, jakmile dojde k transcendenci 
vašeho lidského života. Je úplně falešné se domnívat, že by sebeuvědomující se 
jedinečný duch a unikátní duše mohly splynout s nějakým Bohem, a tak docela ztratily 
vědomou uvědomělost svého ‚já jsem‘. Kdyby se něco takového mohlo přihodit, pak by 
to odebralo z Mého stvoření uvědomělost toho aspektu Mé Absolutní přirozenosti, jenž 
byl vložen do každého z vás z pozice Mého Absolutního Stavu do pozice vašeho 
relativního stavu. V takovém případě, až by se každý z vás jeden po druhém vstřebal 
do Mne, ztrativ vědomou uvědomělost čehokoliv, co se vztahuje k vašemu ‚já jsem‘, pak 
by nakonec veškeré vědění a vědomí o Mne také zmizelo. (Konec konců, jak projevuji 
znalost Mé Absolutní Přirozenosti čili přístupnost Mé Přirozenosti relativním 
bytostem? Pomocí a skrze ‚já jsem‘ individualit). Tak by se postupně a pomalu vytratilo 
celé Stvoření se všemi svými sentientními entitami a já bych zůstal Sám 
k opakovanému vyvrhnutí Mého Stvoření, protože by to, jinými slovy, znamenalo, že Já 
jsem pozřel Své celé Stvoření. Něco takového je hezky popsáno v řecké mytologii, 
podle které je vylíčen Saturn, jak požírá své vlastní děti. 

Jaký bych to byl Bohem, kdyby bylo pravdou něco tak bláhového, nelogického a 
iracionálního? Je ti jasné, co tím myslím? 

Peter: Ano, velmi jasně. 

Pán Ježíš Kristus: Na druhé straně, podle křesťanského a islámského pojetí, je-li 
někdo zlý, pak půjde do pekla a tam stráví svůj život navěky v nejubožejším stavu 
mučení a utrpení. Pouze někteří velmi hodní a ctnostní jedinci uniknou tomuto 
strašlivému osudu a budou Mnou přijati do Mého nebe, které jsem pro ně připravil. A 
tato situace by měla trvat navěky., bez jakékoliv šance nebo možnosti něco změnit 
nebo napravit. Podle indického pojetí byste byli navždy ztraceni alespoň bez 
jakéhokoliv utrpení a bídy. Ovšem určitým způsobem tohle není o mnoho lepší než to, 
co vám nabízí křesťané a následovníci islámu. V jednom případě nejde o žádnou ztrátu 
života do věčnosti, v druhém případě jde o ztrátu sebeuvědomujícího se života navěky. 

Peter: Kdyby mi byla dána volba mezi těmito dvěma alternativami, já bych ovšem 
zvolil indickou. Je o mnoho lepší vůbec nebýt, než si bolestivě uvědomovat svůj 
mizerný a strastiplný pseudoživot do věčnosti. 

Pán Ježíš Kristus: A udělal bys dobře, kdybys zvolil tuto alternativu, Petře. Naštěstí 
žádná z těchto alternativ není k dispozici, protože obě jsou naprosto a zcela falešné, 
jsou-li spatřovány z pravé duchovní perspektivy a z jejich věčného pokračování. 
V určitém omezeném ohledu mají tyto alternativy hodnotu pouze dočasnou a 
přechodnou. Někdo si zvolí jít do jednoho z pekel, aby se naučil něčemu důležitému, 
nebo aby nesl důsledky svých zlých a negativních skutků, ať jsou jakékoliv. Jelikož 
výsledky takových skutků mají pouze dočasnou a relativní hodnotu - byly přece 
spáchány relativním jedincem v relativním čase - jsou pak takovými i odplata a trest, 
neboť mají dočasné a relativní trvání. Bylo by naprosto a definitivně nefér a 
nespravedlivé potrestat někoho, kdo je relativní, věčným odsouzením za něco, co bylo 
spácháno v relativním čase a stavu, relativními a dočasnými prostředky, jakožto i 
dočasným manifestováním. Při druhé alternativě se může ztratit vědomá 
sebeuvědomělost dočasně, vyžaduje-li to situace, za účelem ilustrace a poučení toho, 



DIALOGY S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM I.   

-272- 
 

jak jsou takové stavy marné, neužitečné a neproduktivní; nebo byla-li zdlouhavá 
choroba, která podle souvztažnosti vyžadovala péči, jež by mohla být uskutečněná 
pouze ve stavu úplné dočasné nevědomosti - pokud by tato péče trvala. 

Avšak pokračujme v diskutované věci. Takže jak Mne toto pojetí Mé Přirozenosti 
zobrazuje a co předpokládá? Především to, že jsem Bohem, který diskriminuje a dává 
přednost některým určitým jedincům, jež činí, co jim nařizuji, a navěky odmítám a 
odsuzuji k věčnému trestu do pekel některé jiné jedince, kteří nečiní, co jim nařizuji. A 
ježto oba stavy mají určeno, aby trvaly na věčnost, aniž by docházelo ke změně statu 
quo, pak v takovém případě, řečeno logicky, existuje dualita či dichotomie ve jsoucnu a 
bytí. Takový falešně logický předpoklad vede k závěru, že negativní stav je reálný, 
věčný a absolutní stejně, jako je pozitivní stav. Proto ať se děje, co se děje, nemůže být 
eliminován, a to nikdy. 

Těmito domněnkami bylo krmeno lidstvo a všichni tvorové pekel a zóny vymístění po 
mnoho tisíc let i déle. Pomocí vymývání mozku negativní stav způsobil, že lidstvo a jiní 
tvorové uvěřili v tuto nepravdu, že je to hotová věc, a že tak tomu bude navěky. A 
jelikož bylo prohlášeno a je stále prohlašováno Mým Jménem, jako by to byla Má Vůle, 
aby tomu tak bylo, žádné jiné pojímání ani chápání tohoto faktu není možné, ba ani 
myslitelné. 

Naneštěstí toto pojímání, ať původu křesťanského, muslimského či indického, tím, že 
trvalo mnoho staletí, bylo zakódováno ve všech genech lidstva a jiných tvorů, 
nacházejících se jinde. Proto to bude vyžadovat nezdolné úsilí a dlouhou dobu, aby se 
to odstranilo z jejich životů. 

Peter: Chápu tuto situaci velmi dobře. Nicméně, když je tomu tak, proč jsi tedy dovolil, 
aby se to stalo základnou, na níž negativní stav operuje a ovlivňuje své následovníky a 
lidské tvory? 

Pán Ježíš Kristus: Z velmi jednoduchého důvodu, Petře. Můžeš si představit scénář, 
podle něhož by každý, kdo se účastní negativního stavu, napřed věděl, že, za prvé, je 
v tom dobrovolně, že to nebude trvat navždy, že je to pouze experiment a že bez 
ohledu na to, co dělá, nebude nikdy zatracen či odsouzen k věčným mukám? Jaký by to 
byl experiment? Jak platný by byl jeho výsledek? Čemu by se kdokoliv naučil z takové 
situace, situace, v níž by všechno bylo založeno na ‚jakoby‘ či ‚předstírejme‘? Bylo by 
to hraní si na něco, podvodná situace, v níž by každý napřed věděl, jak to dopadne, bez 
jakékoliv šance naučit se něčemu hodnotnému a vhodnému, co by mu poskytlo 
nepochybný, přesvědčivý a pevný základ, na němž by se mohl odmítnout život 
negativního stavu a zvolit život v plnosti stavu pozitivního. 

Za druhé, jakékoliv poučení, jež má trvalý účinek a které poskytuje plný smysl něčeho, 
na čem se může budovat pevný základ pro duchovní vývoj a volby, musí být založen na 
platných a reálných premisách, zajišťujících, že to, co poznáváte, je odvozeno z reality 
svého jsoucna a bytí, a ne z nějakého klamného scénáře či podvodné hry nebo 
předstíraných stavů. 
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Peter: Ale co si máme myslet o tom, co je teď? Negativní stav a jeho lidský život je ještě 
skutečný, aspoň podle jejich názoru, a jestliže z Tvého Nového zjevení poznávají tato 
fakta a následky Tvého původního svolení, ocitnout se v pro ně nepříznivých 
podmínkách na prvním místě, pak by to nevedlo ke znehodnocení jejich poznání? 

Pán Ježíš Kristus: Situace je nyní docela jiná, Petře. Nezapomeň, že jejich falešná 
představa, kterou ke krmily tak zvané svaté knihy a jejich příslušná náboženství, byla 
hluboko zakořeněna v jejich genetickém kódu. Mnohá staletí, během nichž jim po celou 
dobu vymývali mozky, není možno jen tak snadno vymazat, jak by se vám chtělo věřit. 
Máš-li tak pevnou víru v pravdivost svého pojímání, ať je jakékoliv, a je-li částí tvého 
genetického uspořádání, pak jsi náchylný znevažovat vše, co mu odporuje, a odmítneš 
naprosto vše, co se do něho liší. 

Pouze v počátečním projektu experimentu, než cokoliv tohoto druhu zaujme své místo, 
je to tak, že je poznání podmínek, za kterých negativní stav dostal povolení přistoupit 
k svému odpornému stavu, smazáno z vědomé paměti každého. Je uloženo do co 
nejhlubší nevědomé části jejich povšechné mysli a učiněno nepřístupný až do vhodné 
chvíle. 

V jednom časovém bodě, kdy život negativního stavu a jeho lidského života vstoupí do 
samého počátku své poslední fáze, či krátce předtím, než poslední fáze započne, bude 
poskytnuto Mé Nové zjevení, které zjevuje všechna tato fakta každému a všude a 
v každé době. Na některých místech a stavech se toto zjevení stává vlastnictvím jejich 
plné vědomé mysli, u jiných, u většiny lidských tvorů a některých jiných tvorů, 
nacházejících se jinde, je to dodáno do přístupné části jejich nevědomé mysli. 
Důvodem, proč se toto vědění zpřístupňuje všem v negativním stavu a lidským tvorům 
právě v této době, je to, že negativní stav předně vstoupil do své poslední fáze a že 
poučení z něho téměř vyčerpalo svou užitečnost, a za druhé, jelikož zjevení tohoto 
charakteru se musí pevně umístit v mysli každého a učinit prostředkem k tomu, aby 
falešná pojetí o jeho jsoucnu a bytí (pseudojsoucnu a pseudobytí) byla úplně 
anulována. 

Každý, kdo uslyší Můj hlas ve své mysli během pročítání těchto Dialogů, uslyší tuto 
pravdu velmi jasně. Při jejich naslouchání tomu, o čem si v tomto ohledu nyní 
povídáme, bude předmětem naší konverzace v rozporu se vším, co se o něm naučili 
nebo co o něm vědí. Postupně a zvolna bude toto vědění a jeho pravda s to účinně 
podkopat a nahlodat falešná pojetí, kterým dříve věřili, a nakonec zaujme jejich místo 
nastálo. 

Nicméně tím, že jejich dřívější falešná znalost a nepravdivá pojímání v tomto ohledu 
byla integrální částí jejich genetického uspořádání po mnohá milénia, bude to 
vyžadovat dlouhou dobu k tomu, aby tato správná a pravdivá znalost mohla anulovat 
účinek staré falešné znalosti a nepravdivého pojetí a aby nové pojetí začalo 
permanentně působit. To je důvod, proč se toto zjevuje právě nyní - totiž poskytnout 
dost času, aby se to stalo. 

Ale vraťme se k záležitosti diskriminace a přednostního zacházení. Ze všeho, co bylo 
zjeveno o shora diskutovaném v Mém Novém zjevení a jeho Doplňcích, je zřejmé, že 
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každý ve jsoucnu a bytí Mého Stvoření, jakožto i každý v pseudojsoucnu a pseudobytí 
zóny vymístění a na planetě Nula, má stejnou hodnotu, je stejně potřebný co do 
vážnosti a role a čeho všeho. Tím, že vykonávají velmi důležité volby v jakékoliv pozici 
a roli každou jednotlivou chvíli - a Já to opakuji mnohokrát - jsou všichni stejně 
hodnotní, potřební, respektováni, milováni, dostávají stejnou péči, jsou stejně 
přijímáni, uznáváni a oceňováni.  A vy všichni jako Moji praví reprezentanti, jste 
stejnou měrou Moji věrní a oddaní služebníci. Takové pojmy a náznaky, jako jsou 
diskriminace a preferenční zacházení či povyšování někoho nad jiné, by Mne nikdy 
nemohly napadnout, a to do věčnosti. Je v povaze negativního stavu a lidské 
přirozenosti tak činit, a přitom to připisovat i Mně. 

Z těchto faktů vyplývá, že když v sobě skrýváte takové pocity nebo myšlenky, pak byste 
mohli být pod vlivem negativního stavu, který se k vám dostává prostřednictvím 
vašeho typického lidského ega. Pokorně vás žádám, abyste přestali fungovat z pozice 
svého lidského ega a vzali si příklad ze Mne, z toho, jak Já se dívám na každého a na 
všechno. Jinak by neexistoval žádný rozdíl ve vašem postoji v tomto ohledu a v postoji 
kohokoliv jiného v lidském životě a jinde. Potřebuji vás ve vaší roli Mých 
reprezentantů, abyste Mi pomohli uvést příklad pomocí svého vlastního života, jak 
jednat s každým z pozice Mého pozitivního stavu a ze Mne osobně. V Novém zjevení 
Pána Ježíše Krista bylo od vás žádáno, abyste podrobili své lidské ego Mně, abych tak 
mohl o něj pro vás pečovat. Nyní je pro to nanejvýš vhodná chvíle. Nyní tento 
požadavek musí být uskutečněn v tomto ohledu co nejplněji a všemi vašimi 
schopnostmi. 

Toť důvod, proč se tato záležitost probírá právě nyní a proč určité výroky, zdánlivě 
urážlivé pro některé z vás, byly vysloveny v těchto Dialozích a proč vám byly 
předloženy právě tímto způsobem. Jak vidíte, vše má své místo a svůj čas. Není vůbec 
bez důvodu, proč je vám toto předkládáno či proč se vám to připomíná právě v tuto 
chvíli. 

Doposud, čili než Moje Nové zjevení přineslo tato fakta do podvědomí všech, bylo 
nutné dovolit mnohým, aby mysleli v pojmech negativního stavu, jakožto i v pojmech 
vaší lidské přirozenosti a jejího ega, za účelem ilustrování rozdílu mezi způsobem 
fungování pozitivního stavu a tím, jak fungují lidští a jiní tvorové. Členové negativního 
stavu i mnoho lidských tvorů měli za to, že se na ně všichni v pozitivním stavu včetně 
Mne díváme spatra jako na špinavce, nečisté a podřadné, hodné odsouzení, opovržení 
a zatracení. Tyto pojmy se týkají jejich projekcí, jelikož konec konců toto je způsob, jak 
se sami cítí. Ale protože nejsou s to připustit, že toto o sobě pociťují, raději promítají 
své pocity do Mne a do členů Mého pozitivního stavu. 

Jeden z aspektů právě probíhajícího posunu je upozornit všechny v negativním stavu 
na tento faktor. Během přijímání informace o této záležitosti začnou členové 
negativního stavu cítit o negativním stavu přesně to, co promítají do pozitivního stavu 
a do Mne. To je uschopní k tomu, aby vyvinuli odpor vůči celému negativnímu stavu a 
všem aspektům jeho povahy. Namísto toho začnou toužit a přát si prožívat život 
pozitivního stavu. současně v okamžiku, kdy tento nadmíru důležitý posun nastane 
v jejich vnímání ohledně pravé reality povahy jak pozitivního, tak i negativního stavu, 
bude možné převést dostupnou znalost o všem, co bylo zjeveno a odhaleno o těchto 
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věcech, z nevědomých oblastí jejich povšechné mysli do jejich plné vědomé zevní 
oblasti. V tomto bodě si plně uvědomí, že se dobrovolně účastnili života negativního 
stavu, že si z vlastní vůle zvolili být ilustrátory a demonstrátory životního stylu 
odlišného od životního stylu pozitivního stavu, aby tak vybudovali platný a pevný 
základ pro schopnost každého zvolit si plnost života stavu pozitivního. 

S tímto uvědoměním členové negativního stavu a lidští tvorové konečně přijmou fakt, 
že v Mých očích vždycky byli tak hodnotní, potřební, milovaní a oceňovaní, jakožto i 
respektovaní, jako kdokoliv v pozitivním stavu a jinde. V té chvíli takové pojmy jako 
diskriminace, upřednostňování, bigotnost, rasismus a vše, co k nim patří, z mysli všech 
zmizí nadobro a navěky. 

Peter: Abych Ti řekl pravdu, nemohu se dočkat, aby se tak stalo. Někdy se cítím tak 
unaven z toho, že si pořád musím dávat pozor, co napíšu nebo co řeknu nebo jak to 
píšu a jak to říkám jiným lidem, jen abych se vyhnul situaci, kdy by se mohli cítit 
odmítnutí nebo ponížení či uražení a co všechno. 

Pán Ježíš Kristus: Naneštěstí dokud budou mít tendenci dívat se na vše, co řekneš 
nebo napíšeš či co Já řeknu a co ty napíšeš, z pozice jejich typického lidského ega, ať 
řekneš nebo napíšeš cokoliv, vždy se tím bude někdo neodvratně cítit uražen, nebo 
pocítí, že je podřadný a nechtěný. Tohle se musí nutně stát, pokud do toho zapojí své 
lidské ego. Co myslíš, proč jsme věnovali celý tento dialog této zvláštní záležitosti? 
Abychom varovali všechny, kdo toto čtou, aby neupadli do léčky svého negativního 
lidského ega. Opakujeme: toto je integrální částí výcviku pro ty, co se stávají Mými 
pravými reprezentanty. 

Pokud pečlivě proanalyzujete, co bylo řečeno shora, pak z toho můžete odvodit jinou 
možnou alternativu o tom, jak by mohl a směl natrvalo skončit negativní stav. Tím, že 
by se neustále poskytovala náležitá a pravdivá znalost všem členům negativního stavu, 
a převedením původní dohody ohledně všech těchto věcí a faktorů - z hlubokých 
nepřístupných oblastí jejich mysli do jejich dostupných nevědomých oblastí, a 
následně, s pomocí Mého Nového zjevení a vašeho opětovného pročítání jeho tří 
zdrojů, dostat se do jejich zevní vědomé uvědomělosti a poznání - tím postupně 
nahradíte všechny falešnosti a zvrácenosti, jež byly základnou a napájením jejich 
pseudoživota. V jednom časovém bodě bude ona veškerá pseudoznalost vygumována a 
úplně eliminována a nahrazena pravým věděním, přicházejícím z pravé reality pravého 
života pozitivního stavu a ode Mne osobně. Majíce takovou znalost, budou s to 
konvertovat do pozitivního stavu. 

Tato zvláštní alternativa, pokud bude vůbec brána jako prostředek k eliminování 
negativního stavu, by hrála stejně důležitou roli, i kdyby byla zvolena nějaká jiná 
alternativa. Na konci uplatnění každé jiné možné alternativy by tato byla použita 
k odstranění všech falešných znalostí a informací a na jejich místo by byly uvedeny 
vědomosti správné a pravdivé. A toto je vše, co bych rád v tomto ohledu pro dnešek 
nabídl. Měj hezký a příjemný den. 

Peter: Mnohokrát děkuji za tuto nabídku. 
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Dialog 42 

Čtyřicátý druhý dialog 

 

15. února 1999 

 

Peter: Dnes ráno mám pár otázek. Avšak dříve, než přikročím k mým otázkám, rád 
bych se Tě zeptal, zda bys nechtěl něco dodat nebo vysvětlit podle vlastního přání. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji Ti, Petře, za laskavou nabídku. Ano, mám, co bych dodal 
k našemu včerejšímu tématu. Vztahuje se to na tebe osobně, Petře. Vždycky ti bylo 
divné, proč ti během sepisování svých knih obsahujících Mé Nové zjevení nebylo 
v tomto ohledu dovoleno věnovat všechen čas tomuto úkolu. Během celé té doby jsi 
musel chodit do profesionální práce na plný úvazek. Bez ohledu na to, jak moc jsi Mne 
prosil, abych ti poskytl nějaký finanční zdroj (například výhru v loterii), čímž by ses 
vyhnul být pohlcen prací na plný úvazek, tvému požadavku nebylo nikdy vyhověno.  

Existoval důležitý duchovní důvod, proč jsi byl uveden do takové stresové a tíživé 
situace. Vztahuje se to na preferenční zacházení, o jakém jsme diskutovali v Čtyřicátém 
prvním dialogu. První důvod se týká zpříkladnění faktu, že i když jsi Mým pravým 
reprezentantem, který je v jedinečně zvláštním postavení přenašeče Mého Nového 
zjevení, nejednám s tebou jinak než s kýmkoliv jiným. Negativní stav nemá oprávnění 
nebo důvod ukazovat prstem na tebe a říkat, že protože jsi, kdo jsi, dávám ti přednost 
před všemi jinými. 

Kdyby Mé zacházení s tebou bylo rozdílné, více ohleduplné a upřednostněné a Já tě 
poslech a zařídil, abys na příklad vyhrál v loterii, pak by členové negativního stavu 
okamžitě usoudili, že Já se jim podobám. 

Konec konců, jsou to oni, kdo zavedl takovou modalitu zacházení. Jaký by byl 
v takovém případě rozdíl mezi nimi a Mnou a členy Mého pozitivního stavu? Proto byl 
tvůj život, Petře, určitým způsobem těžší než život některých jiných lidí. Takže nikdo 
nemůže Mne ani tebe vinit z toho, že se ti uděluje preferenční zacházení. Já i ty jsme 
souhlasili s tímto uspořádáním před tím, než ses inkarnoval na planetě Nula. 

Druhý důvod se týká typické otázky lidského duševního zdraví. Během přenosu Mého 
Nového zjevení jsi byl pracovně zaměstnán na plný úvazek. Ve svém zaměstnání jsi 
neustále klinicky dohlížel na práci mnohých profesionálů. Učil jsi je, radil jim a vedl je 
v jejich klinické práci s vážně mentálně a emočně postiženými lidmi. Jako profesionální 
osoba jsi byl vysoce respektován, poslouchán a vyhledáván. Tvoje logika uvažování, 
pochopení, trpělivost, laskavost v přístupu a způsob, jakým jsi s nimi jednal, byly 
zpříkladněním jasnosti, soudržnosti, logiky, stability, rovnováhy a zralosti. Žádný 
z těchto rysů by nenaznačoval nikomu, že jsi byl poblázněný, trpící bludy či duševně 
chorý. Všichni tito profesionálové, na které jsi dohlížel, jsou živoucím dosvědčením, že 
nejsi nějaký šílený chlap, který není schopen rozeznat, co je dobré a špatné, skutečné a 
co je blud, duševně zdravé a šílené, racionální a iracionální atd. Proto by tě nikdo 
nemohl a nemůže obvinit, že jsi byl a ž jsi duševně nemocná osoba a že by proto 
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všechno, co jsi napsal, bylo plodem tvé šílené mysli. Šílená mysl by nebyla schopna 
fungovat v tak zvaném normálním světě ani minutu, zvláště ne v místech, kde jsi v těch 
dobách pracoval. Povaha tvé práce vyžadovala, abys byl vysoce objektivní, měl jasnou 
hlavu, byl rozumný, inteligentní a byl plně seznámen s realitou světa a s prostředím, 
v němž jsi pracoval a fungoval. 

Kdybych tě uvedl do situace, ve které by nikdo nemohl svědčit o těchto důležitých 
rysech tvé osobnosti, Petře, pak by došlo snadno k závěru, že jsi duševně nemocná 
osoba s religiózními bludy a bludem velikášství. Jinými slovy, byl bys diagnostikován 
jako někdo, kdo trpí bludy či paranoidní schizofrenií. To by diskreditovalo pravdivost 
tvých knih a jejich obsah jako Mého Nového zjevení. 

Takto nikdo v negativním stavu nebo na planetě Nula či kdekoliv jinde nemá důvod tě 
takto označovat. Toto je zvláště pravdou o obyvatelích zóny vymístění a některých 
jiných dimenzí. Poněkud jiné to je se situací lidských tvorů. Bez ohledu na cokoliv, oni 
by tě stále ještě mohli považovat za duševně nemocnou osobu. Něco takového už mají 
ve své povaze. 

Přítomná situace s tebou, Petře, je jiná. Dosáhl jsi legitimního věku pro důchod. Jako 
kdokoliv jiný, pracoval jsi do samého konce svého věku, kdy jsi mohl jít do důchodu. 
Opět nikdo nemůže říci, že jsem s tebou jednal preferenčně, protože jsem ti neposkytl 
nic extra, což by ti umožnilo jít do penze v mladším věku. Znovu připomínám, že Já a ty 
jsme s tímto uspořádáním souhlasili před tvou inkarnací na planetě Nula. 

Toť vše, co jsem chtěl dodat k diskutované záležitosti. Nyní můžeš klást své otázky, 
Petře. 

Peter: Moje první otázka se týká zproštění viny prezidenta Clintona a duchovního 
významu tohoto aktu z Tvého hlediska a ze stanoviska členů tvého pozitivního stavu a 
Nového vesmíru. Jinými slovy, co se nachází v pozadí scén? 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, každý takový fakt má důležitou duchovní 
souvztažnost. V tomto případě nezáleží tak moc na prezidentu Clintonovi osobně, ale 
na tom, co reprezentuje jeho pozice a role jako prezidenta spojených států a s čím 
samotné Spojené státy souvztaží v plánu událostí a dění. V této chvíli nemohou být 
zjeveny všechny tyto faktory. situace za oponou je ještě prchavá, nestálá a výbušná, ač 
byl učiněn krok správným směrem. 

Na začátku Mé odpovědi na tvou otázku, Petře, chci, aby bylo docela jasné, že záležitost 
se netýká toho, zda je prezident Clinton vinen či nevinen podle žaloby, ale toho, jaké 
jsou duchovní důsledky celého procesu během té doby. 

Určitým způsobem celý proces odráží situaci, která existovala a odehrávala se ve 
vztahu mezi pseudotvůrci a renegáty. 

Bylo by snazší pro tebe usoudit, že prezident Clinton představoval nějakou frakci 
renegátů. Dopustil by ses však špatného závěru. Nehledě na to, jakou osobou je 
prezident Clinton, čili jak je dobrý, nebo špatný, ve svém postavení prezidenta této 
země reprezentuje celé spojené státy a ty jsou pod kontrolou pseudotvůrců. Díky 
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tomuto faktu jeho zproštění znamená či představuje zproštění této země od obvinění 
ze strany renegátů od jejich nároku na její převzetí. V tomto smyslu utrpěli renegáti 
svou první vážnou porážku. Mohl by ses, Petře, ptát a Já vidím otázku ve tvé mysli - 
z čeho vlastně renegáti obviňují spojené státy? 

Aby se mohla dát odpověď na tuto otázku, musel bys vědět, s čím duchovně souvztaží 
Spojené státy. Jak víš, Petře, ve většině případů má každá taková souvztažnost dvojí 
podobu. Jedna má pozitivní spoluoznačení, druhá - negativní. 

Podle pozitivní konotace Spojené státy reprezentují či souvztaží s tou oblastí 
duchovního světa a jeho obyvatel, která ztělesňuje svobodu, nezávislost a právo 
každého být sám sebou, s výsadou sebeurčení a jedinečného vyjadřování, pociťování a 
projevování co do tvořivosti a podnětnosti. Jinými slovy, je to země neohraničených 
možností pro každého k tomu, aby byl produktivní, tvořivý a vynalézavý 

V negativní konotaci reprezentují či souvztaží Spojené státy s falešnou duchovností, na 
níž je založen pseudoživot negativního stavu. Nepravá spiritualita má své kořeny 
v penězích a komercionalismu na jedné straně, a na pochybených náboženských 
směrech a jejich nesčetných sektách na straně druhé. Žádná jiná země na světě nemá 
tolik materiálního bohatství a tolik rozličných a početných klamných náboženství a 
jejich příslušných sekt, jaké má tato země. podkopávají a ničí v lidech jakýkoliv smysl 
pro pravdivou duchovnost jako pravý základ pro opravdový život. 

Pro tyto faktory obvinili renegáti pseudotvůrce a, řečeno symbolicky, spojené státy 
v osobě Clintona z dvojího standardu a pokrytectví. Renegáti říkají, že nyní existující 
životní styl v této zemi je více shodný s jejich přirozeností než s povahou 
pseudotvůrců, a proto mají právo mít kontrolu na zemí a nad všemi oblastmi zóny 
vymístění, s nimiž tato země souvztaží. 

A zde přicházíme k záležitosti zproštění viny u Clintona. vzápětí poté učinil prezident 
Clinton krátké prohlášení, v němž se omluvil lidem této země a připustil, že nejednal 
správně. 

Připomínáme znovu, že žádal o odpuštění a vyjádřil hlubokou lítost nad tím, že 
způsobil této zemi tolik utrpení. tímto činem, díky jeho osobní reprezentaci a duchovní 
souvztažnosti, Spojené státy a všechny oblasti zóny vymístění, s nimiž souvztaží, 
vyvrátily to, co si renegáti nárokovali vůči nim. 

V této výjimečné souvislosti nezáleží na tom, zda byl Clinton ve svém nitru upřímný, či 
nikoliv ohledně cítění a vyjádřených slov. O to nejde. Jde o to, že tak důležité pocity a 
tak významná slova byla vyjádřena. Jelikož byla vyslovena před tváří veškerého 
obyvatelstva planety Nula, vytvořila důležitý základ, na němž nároky renegátů v tomto 
ohledu mohly být vyvráceny a oni utrpěli na této frontě porážku. 

Peter: Polovina populace této země, jak ukazuje průzkum veřejného mínění, věří 
v jeho upřímnost a druhá polovina nikoliv, ačkoliv většina vyjádřila uspokojení nad 
tím, že byl zproštěn viny. 
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Pán ježíš Kristus: Dívej se na tuto situaci, Petře, následovně. Řečeno duchovně, jedna 
polovina reprezentuje tábor negativního stavu a druhá - mínění pozitivního stavu. 
Členové negativního stavu jsou úplně neschopni uznat, že někdo může být upřímný. 
Soudí tak podle své vlastní přirozenosti., jež je založena na neupřímnosti. Členové 
pozitivního stavu vždy chtějí uznat, že kdykoliv někdo poprosí o odpuštění, míní to 
vždy upřímně. Vzpomínáš, co jsme si řekli v jednom z prvních dialogů? Že je lepší mýlit 
se na pozitivní straně než na straně negativní. Nikdy nezapomeň na toto pravidlo. 

Budeme-li vykládat tento fenomén typicky psychologicky, pak polovina populace, 
která nevěřila v upřímnost prezidenta Clintona, promítala svou vlastní tendenci být 
v některých věcech neupřímnou. Proto neradi připouští, že kdokoliv jiný mohl by být 
v tomto ohledu upřímný. Takto mohou utišit vlastní vinu, jakou by pociťovali, kdyby 
připustili, že někdo jiný je upřímný. 

Avšak v celé této situaci se jedná ještě o něco jiného. podívej se, co se stalo na samém 
konci prezidentova krátkého proslovu. Když se otočil a opouštěl pódium, na kterém 
oslovil tisk, někdo za ním křičel. On se zastavil, chvíli váhal a pak se vrátil navzdory 
tomu faktu, že jeho pobočníci, stojící v pozadí, naznačovali, aby nešel zpět, ježto se 
obávali, že by mohl říci něco, co by zkazilo výsledek dobře nacvičené řeči. Nicméně 
jejich radě nevěnoval pozornost a docela spontánně odpověděl jednou z vět, které je 
nejvíce zapotřebí slýchat, naznačující celému světu, že když je ti odpuštěno, musíš také 
odpouštět jiným. 

Nezáleží na tom, zda to prezident Clinton ve své mysli skutečně myslel či nemyslel 
vážně - to je mezi Mnou a ním. na čem záleží, je to, že toto jeho důležité poselství slyšel 
celý svět, jakož i veškeré Stvoření a zóna vymístění. Tato slova byla zoufale potřebná, 
aby byla řečena někým v postavení, jaké zaujímá prezident Clinton a s čím jeho 
postavení duchovně souvztaží. Kdyby prezident Clinton byl reprezentantem renegátů, 
jak ho někteří z vás podezírají, pak by nikdy nebyl s to vyslovit taková slova. Bylo by to 
v rozporu se samou přirozeností renegátů. Avšak pseudotvůrci by byli schopni říci 
taková a podobná slova, jelikož mnozí z nich v přítomném rozpoložení mysli skutečně 
litují toho, do čeho uvrhli celé Stvoření. Prosili Mne o odpuštění a Já jim odpustil. Kvůli 
tomu jsou také schopni odpouštět. 

Důvodem, proč bylo tak důležité, že někdo jako prezident Clinton vyřkl taková slova 
bez jakékoli přípravy, spontánně a vycházející z jeho vlastního chtění, bylo, že tento 
svět má více než dosti krveprolévání, pomstychtivosti, odplácení, násilí, neodpouštění, 
zavrhování a veškerých běd a strádání. Bylo načase, aby něco zcela odlišného bylo 
uvedeno do mysli lidstva - potřeba odpouštět a mít odpuštění. 

To je důvodem, proč jsem shora řekl, že zproštění prezidenta Clintona bylo krokem 
správným směrem. pokud by nebyl zproštěn, taková slova by z jeho zvláštního 
postavení a toho, s čím souvztaží - a to je důležité zdůraznit - nikdy nebyla vyslovena 
a lidstvo a všechny zmíněné oblasti kdekoli jinde by ovládli renegáti. V takovém 
případě by se musel zvolit nějaký z nepříjemných scénářů ukončení negativního stavu, 
jak se popisují v předešlých dialozích. mohu vás ujistit, že byste nechtěli, aby se taková 
volba provedla. 
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Takže, jak vidíš, fundamentální věcí zde je záležitost bezpodmínečného odpuštění. 
Negativní stav a lidstvo toto ještě postrádá. Stále jsou náchylní k trestání, krutosti, 
pomstě, odplácení a odvetě. Ale nyní, díky veškerému uspořádání situace 
s prezidentem Clintonem, uslyšeli něco, co nechtěli slyšet, ale co přesto zaznamenali ve 
své mysli. A to je důležité. 

Když myslíme na bezpodmínečné odpuštění a také na milosrdenství, které předchází 
odpuštění, rád bych vám připomněl dvě události z Mého života na planetě Nula, ke 
kterým došlo během Mého Prvního příchodu. Ve skutečnosti byla jedna příhodou a 
druhá podobenstvím. 

První případ se týká ženy, jež byla dopadena při samém aktu cizoložství (Ev. Jana 8:3-
11). Farizejové a zákoníci ji přivedli ke Mně a chtěli slyšet Moje mínění o její situaci. 
Kvapně poukázali na to, že Mojžíš v zákoně nařídil takové ukamenovat k smrti. Myslíš, 
že doopravdy chtěli slyšet můj názor? Přáli si Mne nachytat, jak protiřečím jejich 
zákonům, aby tak měli z čeho Mne obvinit. Byli pokrytečtí. Copak jsem jim řekl? „Ten, 
kdo z vás je bez viny, ať po ní hodí kamenem jako první.“ V termínech Mého Nového 
zjevení bychom řekli, že kdo je bez problémů, ať je prvním, kdo má nad ní vynést 
rozsudek. 

Uslyševše tato slova, jsouce obviněni svým svědomím, všichni odcházeli jeden po 
druhém, počínaje nejstarším z nich až k tomu nejmladšímu a poslednímu. Ale 
nejdůležitější částí této události je chvíle, kdy jsem zůstal Sám s obviněnou ženou. 
zeptal jsem se jí: „Ženo, kdepak jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla 
Mi, že ne, nikdo to neučinil. Nato jsem jí řekl: „Ani Já tě neodsuzuji, jdi a nehřeš více.“ 

Zde je krásná ilustrace Mé Přirozenosti. Každý na vaší planetě a v negativním stavu 
obecně, reprezentovaném zde pokryteckými farizeji a zákoníky, rigidně lpějícími na 
svých zákonech, by rád odsoudil k smrti každého, kdo podle jejich názoru porušuje 
jejich zákony. V tomto případě prezidenta Clintona. Ovšem šlo by o smrt jeho kariéry, 
nikoliv o jeho fyzickou smrt. A to by mohlo být daleko horší než fyzická smrt. 
Naneštěstí byli dokonce i někteří z vás, Mých reprezentantů, náchylní souhlasit s jeho 
potrestáním a odstraněním z úřadu, aniž byste chápali celé pozadí toho, proč bylo jeho 
chování vyneseno na světlo před celou planetou, nemluvě o tom, že i přes všechny 
regiony Multivesmíru. Tím jste mylně a neúmyslně stranili negativnímu stavu, v tomto 
případě renegátům. 

Vaší duchovní povinností v tomto ohledu mělo být reagovat tak, jak jsem to učinil Já 
v situaci se zmíněnou ženou. Jelikož byl prezident Clinton shledán nevinným, v tom 
smyslu bylo obvinění proti němu anulováno a on stojí přede Mnou bez svých žalobců. 
Proto ani Já ho z ničeho neobviňuji. Jediné, co mu mohu říci, je: „Jdi, konej svou práci a 
neopakuj opět stejnou chybu.“ A tak se mu dává druhá šance, aby napravil své chyby, 
Učiní-li tak, či nikoliv - to je jiná věc. Volby je jeho. 

Právě teď vás jako Mé pravé reprezentanty žádám ve vší pokoře a poníženosti (ovšem 
- jako vždycky - pokud si tak zvolíte na základě své svobodné vůle a volby a n 
jinak!), abyste zobrazili Můj postoj ve svém vlastním životě, ve svém chování a postoji 
jak v tomto případě, tak i v jiných situacích a případech, a stali se majákem s jasným 
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světlem bezpodmínečného milosrdenství a odpuštění ve světě, kde žádné takové 
pojmy nejsou uznávány ani dodržovány. A pokud nějaká tendence odpouštět existuje, 
pak je pouze podmínečná, doprovázená nějakými přísnými nároky, požadavky a 
podmínkami, jak se to odráží ve vašich podmínečných soudních rozsudcích. 

Takto budete s to pro celé lidstvo ustanovit předpoklad a okolnosti, za jakých se u lidí 
vyvine schopnost přijmout i poskytovat odpuštění. Tyto dva pojmy jsou nerozlučné. 
Odpuštění může být významné jenom pod dvěma podmínkami: první - že je 
bezpodmínečné bez jakýchkoliv závazků; druhá - dostat odpuštění a odpustit současně 
- tak, jak to tak hezky ukázal prezident Clinton, a taky ovšem, jak se o tom píše na 
stránkách Mého Nového zjevení, o jehož existenci on nemá žádnou vědomou 
uvědomělost. 

Co by se stalo, kdyby někomu bylo odpuštěno a pak by sám nenabídl odpuštění? 

Tato situace je pěkně popsána v podobenství o neodpouštějícím sluhovi, jak je 
zaznamenáno v evangeliu Matouše 18:21-35. Toto podobenství líčí sluhu, který svému 
pánovi dlužil deset tisíc talentů. V dnešní hodnotě - dejme tomu 100 000 dolarů. A 
jelikož nebyl schopen zaplatit, jeho pán nařídil, aby byl prodán on, jeho žena i děti a 
vše, co měl, a tak aby dluh byl vyrovnán. Sluha před ním padl, řka: „Pane, měj se mnou 
strpení a já vše zaplatím.“ A tak pán toho sluhy byl jat soucitem, propustil ho a odpustil 
mu dluh bez jakýchkoliv závazků. Ale co učinil sluha, jemuž bylo odpuštěno? Jde a 
potká jednoho ze svých spoluslužebníků, jenž mu dlužil sto denárů (pravděpodobně 
pár stovek dolarů ve vaší době), chytne ho pod krk a vyžaduje, aby mu zaplatil, co mu 
dluží. Spoluslužebník padl na kolena a žadonil, aby měl strpení a že mu zaplatí. Ale ten 
neodpustil, šel a uvrhl ho do žaláře do té doby, než zaplatí svůj dluh. Takže když jeho 
spoluslužebníci viděli, co se stalo, byli velmi zarmouceni, šli a vše řekli svému pánovi. 
tehdy mu jeho pán řekl: „Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě 
prosil; neměl ses taky smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako já jsem se smiloval 
nad tebou?“ 

Jaké byly důsledky neschopnosti toho sluhy odpustit poté, co bylo odpuštěno jemu? 
Byl poslán na muka (našimi slovy do pekel) na tak dlouho, až by splatil svému pánu 
vše, co mu byl dlužen. Podle našich slov - až by nesl všechny důsledky své neochoty 
odpustit, děj se co děj. A Mé varování, které následovalo po prezentaci podobenství, 
bylo velmi jasné. Totéž se přihodí každému z vás, pokud z celého srdce neodpustíte 
provinění svému bratru, ať je kdokoliv. V tomto případě to má být prezident Clinton. 

Tady je výstraha: pokud nejste odpustit bezpodmínečně, pak s takovým postojem 
nebudete moci přijmout, nebo zvnitřnit si Mé bezpodmínečné odpuštění. vaše 
neochota odpouštět slouží jako blokáda nebo uzavření dveří, kterými může vstoupit 
Mé bezpodmínečné odpuštění a vykonat potřebnou práci pro odstranění negativního 
stavu z vašeho života. Tak tomu je a není v tomto ohledu žádný jiný způsob. 

Dovol, abych ti něco řekl, Petře. Mou rolí nikdy není být žalobcem někoho bez ohledu 
na to, co spáchal, nebo nespáchal. vždycky jsem v roli někoho, kdo obhajuje. V povaze 
negativního stavu je být žalobcem. Členové negativního stavu nic nemilují více než 
trestně stíhat buď své vlastní členy, nebo, ještě s větší rozkoší, členy pozitivního stavu 
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nebo vás, mé reprezentanty. Určitým způsobem, řečeno metaforicky, můžete pojímat 
veškerý negativní stav jako žalobce pozitivního stavu a celého Mého stvoření a mne 
jako obhájce. 

V případě prezidenta Clintona, byli vzhledem k duchovní souvztažnosti jeho pozice a 
role v plánu věcí jeho žalobci ve skutečnosti renegáti. Já ho obhajoval, protože bylo 
v mé roli tak činit. Je to integrální částí mé Přirozenosti, abych měl tu roli, bez ohledu 
na to, jak kdo je, či není podle vašich názorů vinen. 

Pamatujte si, prosím, že základ veškerého pozitivního stavu spočívá na 
bezpodmínečném milosrdenství a odpuštění. v tom se odráží Moje Absolutní 
Nepodmíněné Milosrdenství a Odpuštění, neustále a nepřerušovaně vyvěrající z mé 
nové Přirozenosti vůči každému v Mém pozitivním stavu. 

Protože přirozenost pozitivního stavu má své kořeny v tomto rozpoložení, jež je 
jedním z nejdůležitějších, každý, kdo není ochoten odpustit bezpodmínečně nebo 
přijmout Mé bezpodmínečné odpuštění, nebude moci vstoupit do Mého pozitivního 
stavu. I kdyby takový jedinec vešel do Mého pozitivního stavu, nebyl by schopen přežít 
jeho sféru ani atmosféru. nepodporovala by přežití takového jedince. 

Klíčovým slovem zde je ‚bezpodmínečné‘. Proč klademe tak velký důraz na toto 
slovo? Z pozice své typicky lidské přirozenosti se díváte na věci velmi rozdílně ve 
srovnání s tím, jak se na ně dívám Já a jak na to nahlíží členové pozitivního stavu. 

Podle našeho lidského náhledu, z pozice, kterou máte uprostřed negativního stavu - 
vašeho předešlého postavení - jste navyklí hodnotit vše v lidském životě a 
v negativním stavu obecně jako něco velmi zlého, špatného, shnilého, 
neodpustitelného, opovrženíhodného a nesnesitelného. Odtud pochází potřeba to 
soudit a odmítat. Je náležité to odmítat, ale není náležité to soudit. 

Nikdy nezapomínejte, za jakým účelem bylo negativnímu stavu dovoleno, aby dosáhl 
svého protivného naplnění. Nikdy nepouštějte ze zřetele služby, které poskytuje pro 
všechny v procesu jejich poznávání jeho povahy. Neodmítejte fakt, že díky charakteru 
svého pseudoživota negativní stav umožnil každému učinit správnou volbu v zájmu 
plnosti a úplnosti života pozitivního stavu. A navíc nikdy nezapomínejte, že všichni 
účastníci negativního stavu dobrovolně souhlasili na Mou vlastní žádost ilustrovat a 
demonstrovat tento shnilý, zlý, negativní, opovrženíhodný či jakýkoli pseudoživot. 

Co vám tohle vše říká? Jak bylo uvedeno v Mém Novém zjevení a jeho Doplněních, 
souhlasili mít podíl na ilustrování takového života pouze pod jednou podmínkou, což 
jsem jim osobně nabídl. Bude jim odpuštěno NEPODMÍNĚNĚ vše, ať je to sebevíce 
děsivé, nepředstavitelné, zlé, negativní, prohnilé, hrozné či šílené - po provedení 
ilustrace a demonstrace všech důsledků, následků a výsledků takových činů. 
Existuje pouze jediný důvod pro pseudojsoucno a pseudobytí pekel - sloužit 
ilustrování takových následků, důsledků a výsledků. 

Z této logiky můžete vidět, že jakmile je splněno toto ilustrování a demonstrování, 
nebude existovat potřeba, aby pekla a jejich negativní stav dále pokračovaly ve své 
existenci. V okamžiku, kdy bude ukončeno ilustrování a demonstrování, vejde 
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v činnost Mé bezpodmínečné milosrdenství a všichni budou vyvedeni z pekel a všech 
jiných míst z celé zóny vymístění a planety Nula. 

Takže vy, jako Moji praví reprezentanti, přestaňte nahlížet na negativní stav z nitra 
jeho pseudojsoucna a pseudobytí - což vás staví do pozice odsuzování a zatracování, a 
začněte se dívat z Mé pozice a z pozice Mého pozitivního stavu - což je pozice, která 
nabízí milosrdenství a bezpodmínečné odpuštění všem, co se na tom podíleli. Dívejte 
se na to jako na experiment, a ne jako na něco, co má jakýkoliv jiný smysl či význam. 

Nastal čas, aby si každý uvědomil, jak nesprávně a převráceně se nahlíží na 
pseudojsoucno a pseudobytí negativního stavu a jeho důsledky, jak nabízejí lidské 
náboženské systémy, jejich svaté knihy a kdokoli jiný. 

Je na čase zlomit jejich zlořečené vysvětlování a vymývání mozků ohledně jeho povahy 
a účelu, pro jaký mu bylo dovoleno vzniknout. Je na čase, abyste přijali Mou pozici a 
přijali Mé vysvětlení o všech těchto záležitostech a činitelích, vztahujících se 
k negativnímu stavu a lidskému životu. 

Toto není snadný požadavek. nacházeli jste se na opačné straně tak dlouho, že se vám 
stalo zvykem dívat se na to z obecně přijatého postavení, v němž je každý či skoro 
každý na planetě Nula a jinde. 

Pokud nejste ochotni změnit svou pozici a přijmout Mé vysvětlení a Mou pozici 
v tomto, jakožto i v jiných ohledech, pak nebudete schopni Mi sloužit jako Moji praví 
reprezentanti. Zjevení o těchto faktorech a o jejich přijetí vámi ohledně toho, co se týká 
povahy negativního stavu, je integrální součástí právě probíhajícího posunu. A 
v jednom omezeném smyslu je situace s prezidentem Clintonem jakýmsi testem pro 
vás, aby se vidělo, na kterou stranu se postavíte - na stranu žalobců, nebo na stranu 
obhájce. V tomhle máte možnost volby. Je to velmi důležité, důležitější, než můžete 
v tuto chvíli tušit. 

Peter: Mnohokrát děkuji, že jsi nás na to upozornil. Cítím, že musím odložit kladení mé 
druhé otázky na jinou dobu. Mám pravdu? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, máš pravdu. Můžeme pokračovat zítra, pokud to bude 
zapotřebí a vhodné. Mezitím si pěkně užij dne. 
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Dialog 43 

Čtyřicátý třetí dialog 

 

16. února 1999 

 

Peter: Když jsem ukončil zaznamenávání Čtyřicátého druhého dialogu, bylo mi zřejmé, 
že snad bys rád k tématu diskutovanému v tom dialogu ještě něco dodal. mám pravdu? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, máš pravdu. Ještě jednou bych vás rád upozornil na 
záležitost souzení. Nemíním to ve smyslu soudního jednání, vynášejícího rozsudek v 
trestních či civilních případech. Myslím tím to, jak lidští tvorové hodnotí a posuzují své 
spoluobčany v jejich každodenním styk či interakci s nimi. Jde o to, jak zacházíte jeden 
s druhým a z jaké pozice to činíte. 

Do této chvíle v tomto ohledu převládala tendence soustřeďovat se na negativní aspekt 
vašich osobností a chování. Tím, že jste v lidské kůži a díváte se na tuto záležitost 
z pozice života negativního stavu, je pro vás snazší a ‚přirozené‘ rozeznávat negativní 
aspekty chování a postojů jiných nebo jimi být ovlivňován. 

Na druhé straně je daleko obtížnější zjišťovat, přijímat či uznat jakékoliv pozitivní či 
dobré aspekty takového chování a takového postoje. Tak už to bylo uspořádáno 
v negativním stavu a v lidském životě. 

Věděl jsem, že je tomu tak, a když jsem viděl, jak lidští tvorové zacházejí jeden 
s druhým, soustředil jsem se během Svého života na planetě Nula velmi důrazně a 
empaticky na tuto záležitost. Naznačil jsem jim, jak náležitě jednat a zacházet jeden 
s druhým. Vezmi například Můj výrok, jak byl zaznamenán u Matouše 7:1-2: „Nesuďte, 
abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni; a tou 
mírou, kterou používáte, se zpětně naměří vám.“  

Co vám říká tento výrok? Zodpovědnost za následek jakéhokoliv zacházení, s jakým se 
setkáváte ze strany jiných, je konec konců určována tím, jak vy zacházíte s jinými. Na 
první pohled bude obtížné dokázat, že tomu tak skutečně je, jelikož navenek můžete 
jednat s jinými jedinci velmi pěkně a srdečným způsobem, a přesto se na oplátku 
dočkáte zcela jiného zacházení, třebas úplně opačného, ba dokonce velmi negativního. 
V tom případě jste naprosto udiveni takovým jednáním a sami sebe se ptáte, proč se 
s vámi tak zachází, neboť ve vlastních očích jste jim nedali k tomu důvod. 

Jde o úplně zevní hodnocení této situace, přicházející z vnějšku. Při takovém typu 
hodnocení nejsou žádné duchovní ani podprahové faktory vzaty v úvahu. To, čemu 
musíte rozumět o této situaci, je to, že vaše vzájemná interakce probíhá nejen na vnější 
lidské úrovni, ale taky simultánně a synchronně na duchovní a podprahové úrovni. 
Abychom to řekli jinými slovy: vaše interakce se odehrává multidimenzionálně a 
jednáte jeden s druhým nejen na zevní lidské úrovni, ale také na niterné duchovní 
úrovni, jakožto i v multidimenzionální modalitě. 
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Vezmi, Petře, například konverzaci s Danem či kýmkoliv jiným. Na své vědomě 
uvědomělé úrovni nemáš jiný dojem či zkušenost, než že interakce probíhá na úrovni 
planety Nula, Dan si sedí v New Yorku a ty v Santa Barbaře. Nemáš přístup ani 
vědomost o tom, že se vaše rozhovory a interakce odehrávají v tutéž chvíli na jiných 
úrovních jsoucna a bytí, v jiných dimenzích a zvláště a speciálně v těch oblastech, 
odkud pocházíte a s nimiž jste spojeni během 24 hodin. Také - v poslední době - na 
úrovni Nového vesmíru. 

Díky tomuto důležitému činiteli, který představuje základ vašich interakcí, a protože 
reakce na jakékoliv akce či chování je vždy určena vnitřními dispozicemi, postoji a 
podprahovými signály, nejsou odpovědi na vaše jednání nikdy určovány tím, jak 
zacházíte jeden s druhým na vnější úrovni. 

Takže můžete být velmi příjemnými, laskavými a srdečnými vůči druhé osobě na zevní 
úrovni, ale niterně můžete mít negativní pocity, myšlenky či náklonnosti. V takovém 
případě by byla reakce druhé osoby na vaše zacházení založena ne na jeho zevnějších 
znacích, ale na vašich niterných postojích a podprahových signálech, zvláště pak na 
tom, Jak jsou projevovány a vnímány na jiných úrovních. 

Na jiných úrovních není možný rozpor mezi vaším vnějším chováním a zacházením 
jednoho s druhým a mezi vaším niterným opravdovým postojem a tím, co cítíte vůči 
sobě. Následně je pravé vyjádření tohoto ryzího, skutečného a neokázalého zacházení 
na té úrovni promítáno do zevní reakce druhé osoby vůči vám, což není v souladu 
s vaším očekáváním, založeném na vašich závěrech, vyjádřených větou: „Jednám 
s touto osobou tak pěkně a laskavě a hleďte, jak na to reaguje.“ 

Takže když jsem řekl Svým posluchačům, aby nesoudili, aby nebyli souzeni na oplátku 
a že se jim bude zpětně měřit stejnou měrou, jakou užívají, mluvil jsem především 
z multiverzálních úrovní chápání vzájemných vztahů, přitom jsem je varoval, abyste 
byli dbalí toho, jak zacházet jeden s druhým nejen z vnější pozice a zevního chování, 
ale hlavně z vnitřní a duchovní úrovně. 

Ve vašem případě je nutno, abyste dbali na to, jak vnímáte, myslíte, cítíte a zacházíte 
vůči jiným jedincům na jiné úrovni a na úrovni vaší niternosti, abyste nevyvolali 
odpověď negativní povahy, kterou mají. 

Toť jeden z důvodů, proč jsem vám radil na stránkách Mého Nového zjevení, abyste se 
soustřeďovali na pozitivní aspekty všech jedinců, na Mou přítomnost v nich - na jejich 
schopnost volit a měnit se, a ne na negativní aspekty. Pamatujte si přece - a to znovu 
opakuji - nikdo není absolutně zlý. Taková věc jako absolutní zlo neexistuje. pouze 
Absolutní Dobro existuje. 

Proto i ta nejhorší osoba, o níž byste si mohli myslet, že někdy existovala v dějinách 
planety Nula a v lidském životě, nebo dokonce v dějinách Mého celého Stvoření i 
v zóně vymístění, má nějaké pozůstatky dobra z Mé přítomnosti, pochované 
v nejzazších zákoutích její mysli. 
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Radí se vám, abyste se soustředili na ty zbytky, namísto na jejich zlou stránku, jelikož 
jednou budou ty zbytky využity k tomu, aby tomu jedinci sloužily jako základ, na němž 
se bude moci vzdát své zlé přirozenosti a získat tu pozitivní. 

Co myslíte, proč udržuji ony pozůstatky v každém jedinci, včetně tak zvaného ďábla a 
Satana? Dokonce ani ďábel a Satan, nebo to, co ta slova reprezentují a s čím souvztaží, 
nejsou absolutně zlí, neboť nejsou absolutní. 

Vaší úlohou je ode dneška přejít od zvyku soustřeďovat se na negativní aspekt něčí 
osobnosti a chování, bez ohledu na to, jak je odpudivá, a zvykat si soustřeďovat se na 
pozůstatky, které mají čistě pozitivní povahu a v nichž jsem Já přítomen. Tak budete 
pomáhat připravit shora uvedený základ, na němž bude dokončeno jejich osvobození 
od zla a negativity jejich životů. Až do této chvíle, než jste se stali Mými reprezentanty 
a byli ještě Mými agenty, bylo vhodné všímat si a překládat jejich negativní aspekt pro 
pozitivní stav za účelem poznání a porovnání. Avšak toto již není od vás požadováno, 
protože vaše role se ve vašem postavení jako Mých reprezentantů úplně změnila. 

Avšak tato věc má ještě jinou stránku. Soudíte-li někoho, poměřujete někoho svými 
vlastními měřítky či jinými slovy: jestliže promítáte své vlastní zevnější mínění o tom, 
jací jsou nebo čím jsou ti druzí, nebo v jakém jsou postavení; a jestliže promítáte své 
vlastní očekávání, jakými mají být nebo jak by se měli chovat či zacházet s vámi nebo 
s kýmkoliv jiným, faktory vašeho postoje a očekávání v tomto ohledu se jako důsledek 
vystavujete tomu, že obdržíte stejný typ postoje a zacházení od jiných. 

Způsob, jakým máte chápat tento výrok, je ten, že svým vlastním promítáním a 
očekáváním vysíláte jiným podprahovou zprávu, kterou oni vnímají a chápou na své 
niterné úrovni jako vaši touhu a potřebu být viděn jako někdo, s kým se má zacházet 
přesně tak, jak požadují vaše projekce a očekávání. Jinými slovy, učinili by na své 
vnitřní úrovni závěr, že vy si nepřejete, aby s vámi nebylo jednáno jinak, než tak, jak 
promítáte svá očekávání do nich. 

A to je to, co v tomto ohledu znamenají Moje slova „nesuďte, abyste nebyli souzeni; a 
jakou míru používáte, takovou se zpětně naměří vám“.  

Proč vás upozorňuji na tohle právě nyní? Existují dva důvody pro tuto potřebu. Za prvé 
- je třeba, abyste jako Moji reprezentanti cvičili, jak upravit své niterné postoje, 
chování, dispozice, reakce a navázání vztahů s tím vším na vaší úrovni. Jinak byste 
nemohli fungovat z pozice svého umístění uprostřed pozitivního stavu. Takové 
nesrovnalosti jsou možné jenom z pozice negativního stavu a lidského života. Tak už to 
u nich chodí. pokud jste byli usazeni ve středu negativního stavu a v lidském životě, 
takové chování bylo jediné možné a vhodné. Jinak by bylo pro vás obtížné přežít.  

Avšak s nyní probíhajícím posunem vyžaduje vaše nové umístění jiný způsob chování a 
postoj. Je nutno se přizpůsobit tomu, jak se věci mají v pozitivním stavu. 

Jelikož jste byli upozorněni, jak všechny druhy interakce probíhají na mnohých 
úrovních jsoucna a bytí a pseudojsoucna a pseudobytí a jak je konečná příčina pro 
jakékoliv vnější reakce zakotvena na těch jiných úrovních, díky činiteli, skrytém v této 
informaci, jsou vám dány prostředky a nástroje, pomocí kterých si budete s to 
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postupně natrénovat schopnost, jak docílit tohoto důležitého napojení. Zabere to čas, 
spoustu času. Nedojde k tomu, tak říkajíc, přes noc. Výsledkem vaší celoživotní 
navyklosti na planetě Nula být jinými je to, že jste měli nesprávné napojení vašich 
niterných stavů na vnější chování, či to, jak jste se projevovali zevně v očích jiných lidí. 
Je nutno, abyste překonali tento špatný návyk. 

Za druhé, z výše uvedené interpretace Mých Slov, která jsem vyslovil tenkrát, je 
zřejmé, že mnohé Mé výroky v té době se vztahují k této době, nikoliv k tamté. 

Jeden z důvodů, proč bylo dovoleno, aby nikdo na planetě Nula nebral vážně Má Slova, 
jakožto i mnohá jiná Slova, která jsem tehdy vyřkl, a proč lidští tvorové pokračují 
v tom, že soudí a neodpouští, je v tom, že potřeba uplatňovat je nastala nyní, a ne 
tehdy. 

Jako Moji praví reprezentanti jste ze své svobodné vůle a volby, a pouze ze své vlastní 
svobodné vůle a volby, uvedeni do pozice, jak ta Slova uvést ve skutečnost, jak je 
ilustrovat a demonstrovat. 

Se zřetelem na tato fakta není nahodilé, že křesťanství ve většině případů přehlíželo 
Má Slova a místo toho uvedla Pavlova pravidla a nařízení do základu svých doktrín, jak 
jsou zaznamenány v jeho epištolách. Analyzujete-li pečlivě obsah jeho listů, pak si 
povšimnete, jak mnoho obsahuje o Božím hněvu a odsuzujících postojích, elitářství, 
přednostním zacházení a podobných negativních faktorech. A zcela souběžně a 
v protikladu k nim naleznete také hodně velmi láskyplných, milých a ohleduplných 
slov. Podle logické konstrukce, když dáte dohromady takové protikladné výroky, pak 
anulujete smysl těch pozitivních a zůstávají pouze ty s významem negativním. Logická 
konstrukce ustupuje zákonu, na němž lidská přirozenost byla zfabrikována a na níž 
stojí. 

Vždy, kdykoliv jsou v takových výrocích zdůrazňovány negativní aspekty a jestliže jsou 
doprovázeny pozitivními, má lidská přirozenost tendenci přehlížet ty pozitivní a 
soustřeďovat se a přijímat výroky pouze negativní. to je důvod, proč po většině času 
kazatelé rádi kážou ze svých kazatelen o Božím hněvu, o ohni a síře, o Božím soudu, 
přednostním zacházení s určitými dobře vyvolenými jedinci-svatými a o podobných 
negativních postojích Boha vůči těm, kdo nedodržují jeho přikázání. 

Křesťanské pojetí Boží Přirozenosti, založené na Starém zákoně a učení Pavla, zcela 
zablokovalo v lidské mysli uvědomění pravé duchovní reality pozitivního stavu a Mé 
Přirozenosti. Jak bylo shora uvedeno, toto bylo dovoleno, aby se dala příležitost pro 
ilustrování životního stylu, založeného na zvráceném a zfalšovaném chápání a přijetí 
toho, Kdo jsem, jaká je Má Pravá Přirozenost a čím vlastně je pozitivní stav. Zároveň 
byl tento blok využit za účelem vhodného načasování pro splnění všeho, co bylo 
obsaženo v Mých Slovech, vyslovených v té době. Jinými slovy, až dodnes nebyla ještě 
správná doba pro jejich uplatnění. 

Musíte rozumět jedné důležité věci. Některá Má Slova, vyřčená tenkrát, byla 
adresována obyvatelům jiných světů, a to jenom jim. Některá z nich se vztahovala 
pouze na tu dobu, a pro žádnou jinou. Některá z nich pak měla význam pro přítomnou 
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dobu, pro nyní probíhající posun, a nikoliv pro tehdejší, ani pro jakoukoliv jinou dobu. 
A nakonec, některá z nich patřila všem dobám a všem obyvatelům všech dimenzí a 
pseudodimenzí, jakožto i všem lidským tvorům. 

V tomto časovém bodě budeme zdůrazňovat Mé výroky z té doby, výroky, které jsou 
aplikovatelné pro tuto výlučnou dobu a specificky pro vás, mající funkci Mých pravých 
reprezentantů. Jak vidíte, jste uvedeni do pozice, ve které je budete naplňovat. Toť 
hlavní důvod, proč o nich mluvíme právě nyní. 

Jedno z duchovních nebezpečí nesprávného chápání toho, co Moje Slova znamenají, 
komu byla adresována a v jaké době mají být aplikována, je v tom, že jejich časově 
nevhodným uplatňováním či uskutečňováním může dojít k totálnímu selhání ze strany 
těch, kdo je nevhodně aplikují na sobě a ve své vlastní době. Aby se zabránilo vzniku 
tohoto extrémního nebezpečí v plné míře, bylo dovoleno, aby Pavlovo učení dostalo 
přednost před Mými Slovy, vyslovenými tenkrát, aby tak bylo lidským tvorům a jiným 
zabráněno upadnout do léčky, nastavené jim v tomto ohledu silami negativního stavu. 

Peter: Dokonale vidím smysl toho, proč je tomu tak. Také to jasně naznačuje, proč 
určité věci mají být předloženy naší pozornosti v této chvíli ačkoliv k nim došlo nebo 
byla vyslovena před dávnou dobou. 

Pán Ježíš Kristus: Přesně tak, Petře. To vám taky naznačuje, že čas a místo, z našeho 
stanoviska, jsou docela vedlejší. Je to pouze ve vašem světě a podle vašeho lineárního 
myšlení, že se tyto faktory času a prostoru stanou realitou. Do této chvíle jste fungovali 
z jejich perspektivy, a ne z našeho bez-časového a bez-prostorového náhledu. 

Jak vidíte, nejde zde o to, kdy nebo kde to bylo řečeno a uplatňováno, ale že to vůbec 
bylo vysloveno a uvedeno ve skutečnost. Ve svém aplikování se to může promítat buď 
do některé doby v budoucnu, nebo do přítomnosti, ba dokonce i do minulosti. 

A tohle nás přivádí k další otázce, a to z tvé včerejší telefonické konverzace s Danem a 
Olgou z New Yorku. Otázka se týkala toho, co jsem dělal před tím, než bylo stvořeno Mé 
Stvoření a než byla počata jakákoliv sentientní entita? 

Jak vidíš ze způsobu, jakým tato otázka byla formulována, v ní byl aplikován faktor 
času. Slovo ‚předtím‘ naznačuje, že bylo něco jako před časem a něco jako po čase. 
Nenáležitě to předpokládá, že jsem tvořil v čase a prostoru. 

Jak jsem se zmínil v Mém Novém zjevení, ve Velké knize, v kapitole 21, byly čas a 
prostor konečným produktem Mých tvůrčích snah, a ne jejich počátkem či stavebními 
bloky. Byly uvedeny až v konečné fázi Mého tvoření při koncipování výskytu fyzikálně-
hmotné dimenze Mého Stvoření. 

Je nesmírně obtížné tento proces vysvětlit vaší lidské mysli. Jen se podívej na slova, 
která zde užíváme a jak jsou omezená v časově vázaném smyslu. užíváme taková slova 
jako ‚na počátku‘, ‚konečný produkt‘, ‚započetí‘, ‚nastávání‘ atd. Tak jak tak, pro vaši mysl 
jsou vázána časoprostorově. Nic neexistuje ve vaší mysli, co by alespoň vzdáleně 
přiblížilo, jak se tyto věci přihodily a co jsem Já dělal ‚předtím‘, než byla stvořena ta 
úplně první sentientní entita. byl jsem skutečně sám nebo nějakým způsobem 
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osamocen? Díváte-li se na to z hlediska procesu tvoření, pak ano, byl jsem sám, ale ne 
osamocen. 

Avšak díváte-li se na to ze stanoviska Mého Absolutního Stavu, odděleně od jeho 
Absolutního Procesu, pak v Mém Stavu je odpověď ‚ne‘. 

nikdy jsem nebyl sám ani osamocen, protože v Mé Absolutní Mysli, která není vázána 
časoprostorem, jste byli všichni přítomni v Mých jedinečných ideách, s nimiž jsem byl 
v procesu neustálého vzájemného působení, plánujíce, jak by věci měly být ze 
stanoviska času a prostoru, jakožto i za všech jiných ne-časových a ne-prostorových 
podmínek. Takže v tomto Stavu jste vždycky byli přítomni jako Mé dokonalé ideje a 
jejich možné projevení se ve vnějšnosti Mé Absolutní pozornosti. Co byste měli chápat 
o této situaci je to, že je stav niternosti a proces zevnějšnosti. Ve stavu niternosti jste 
všichni existovali jako Mé ideje a jako možnosti stát se procesem zevnějšnosti čili 
navenek ode Mne. Ve stavu niternosti jsem s vámi stále komunikoval jako s Mými 
ideami. Bylo to během tohoto stavu vaší existence, kdy jsem vám položil nejdůležitější 
otázku vašeho života, zda byste si přáli být a existovat jako jedinečné projevení se 
těchto idejí ve stavu zevnějšnosti, vně Mého Absolutního Stavu, a jako jedineční jedinci, 
do nichž bych vložil stejné atributy, jako mám Já, jen v relativním rozpoložení. 

Jakmile jste souhlasili stát se svým vlastním jsoucnem a bytím, dříve než k tomu došlo, 
jsme spolu naplánovali a uzavřeli vzájemně závaznou dohodu o všech podmínkách, 
situacích, životním stylu, vztazích a o všem jiném vztahujícím se k vašemu vlastnímu 
jedinečnému projevení se na jakékoliv úrovni Mého Stvoření (a později 
pseudostvoření), v němž by vás bylo zapotřebí a kde byste měli být umístěni. 

Měním Svou přirozenost v průběhu těchto událostí nebo vyvíjím se podobně, jak to 
činíte vy či jakákoliv jiná sentientní entita? Pokaždé, když je počato něco nového, Moje 
Přirozenost se podle toho mění. Absolutní Stav Mé Přirozenosti se nikdy nemění. Ten 
vždy jest, což znamená, že ‚JÁ JSEM‘ vždycky je v absolutním smyslu. Tato kondice se 
nemůže nikdy změnit. Avšak proces Mého projevování se je vždy ve stavu změny a 
vyvíjení se. Zatímco v Mém Absolutním stavu ‚JÁ JSEM‘ vždy tentýž, v procesu Mého 
projevování se jako procesu Mého Stavu nejsem nikdy stejný. Stavem života je vždy 
‚jest‘. Proces života vždycky probíhá. Kvůli dynamické povaze tohoto procesu nic 
nemůže být stejné v žádném okamžiku jeho probíhání. Pouze ve svém stavu, protože 
ten vždycky je, toto ‚jest‘ tím, že je vždy jsoucí, nemůže nikdy změnit svůj jsoucna. 
Avšak způsob jeho bytí se vždy mění, a proto nikdy není stejný. Jak vidíte z tohoto 
velmi obtížného pojednání, stav se srovnává se jsoucnem, kdežto proces se srovnává 
s bytím. 

Takže v odpověď na tvou, Danovu a Olžinu otázku je zřejmé, že obě kondice se plně 
uplatňují v Mé Absolutní Přirozenosti. Já se nikdy neměním, ale paradoxně řečeno, Já 
jsem také ve stálé změně. Můžeš chápat tento paradox a jak se uplatňuje ve všem? 

Peter: Dost obtížně, ale intuitivně vzdáleně tomu rozumím. Když tak mluvíme o 
časovosti a o času a prostoru, moje původní otázka, kterou jsem Ti již včera chtěl 
položit, zní: Proč jsem během prohlížení čtvrté kapitoly knihy Kdo jsi a proč jsi zde? 
ve svém počítači cítil tak ohromný, téměř fyzický odpor vůči jejímu obsahu, vůči všem 
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těm krokům, procedurám, předpisům, rituálům při bezpečnostních opatřeních, jakožto 
i vůči slovům ‚duchovní hypnóza a duchovní autohypnóza‘ a následný silný odpor vůči 
mé profesionální práci klinického psychologa a všemu, co s ní souvisí až do doby mého 
odchodu do důchodu? 

Pán Ježíš Kristus: Cožpak to není zřejmé, Petře, z toho, o čem jsme diskutovali shora a 
ve všech jiných dialozích? Především ten typ postavení a práce s ním související 
vyčerpal svou užitečnost a posloužil svému účelu. Nemůžeš jít zpátky v čase. Avšak 
hlavní příčina pro tento odpor je v možnosti pokušení vrátit se k tomu typu práce 
z čistě finančních důvodů. Obáváš se, že nebudeš moci přežít finančně se svým 
důchodem. Proto sis chtěl udržet profesionální licenci v Kalifornii. Řekl sis: „Což, stane-
li se něco, vždy budu moci jít zpět vydělávat peníze jako klinický psycholog.“ Takže ten 
odpor vůči tvé minulé práci na profesionálním poli tě přepadl proto, aby se ti navždy 
zabránilo k ní se vrátit. V tvém případě by to, Petře, bylo duchovní represí. Nic už v tom 
životě není, co bys měl projevit či zpříkladnit. Bylo by to marným plýtváním tvého času 
a drahocenné energie. Je tě nyní zapotřebí v úplně jiné roli a pozici. 

Také všechny metody, popsané ve čtvrté kapitole zmíněné knihy a v páté kapitole 
Velké knihy, nejsou již nutné ani potřebné. Tenkrát, kdy pozitivní stav byl, řečeno 
symbolicky, velmi vzdálen od negativního stavu či neměl s ním spojení, aby se tak 
obešlo toto rozpoložení, bylo nutné navrhnout takové kroky. 

Nezapomeň, prosím, že tehdy cesta ke stavu vaší niternosti a k pozitivnímu stavu byla 
velmi úzká, obtížná, namáhavá a téměř nemožná. Bylo rozmístěno mnoho zátarasů, 
hlídaných různými démony a zlými a negativními duchy, s nimiž jste se museli potýkat 
a jednat. Byli tam rozmístěni, aby vám vzali odvahu a způsobili, aby postupování na té 
cestě a dosažení místa určení bylo obtížné. Kvůli tomu bylo nutno vyvinout složité a 
velmi přesné bezpečnostní kontroly a rituály, aby se odolalo snahám těch démonů a 
duchů, jakožto i vaší pseudomysli. 

V přítomné době však, kdy byl pozitivní stav umístěn přímo do středu negativního 
stavu v podmínkách izolace a ochrany, byly věci v tomto ohledu zjednodušeny. 

Vše, co máte dělat nyní, je posunout svou pozornost a své uvědomění směrem k jeho 
přítomnosti a k Mé osobní přítomnosti s vámi a uvnitř vás. 

Proto se všechny ty procedury a rituály staly zcela zastaralými a nepotřebnými. A 
nejen to, nýbrž došlo k tomu, že jsou podrobeny negativnímu stavu, takže budete-li se 
snažit je používat, přivedou vás do styku pouze s negativním stavem a jeho obyvateli, 
kteří by předstírali, že jsou a že se objevují jako Já a členové vaší pravé duchovní 
rodiny. 

Tvoje odezva na tuto situaci, Petře, je ve formě přiměřené averze v tvém nitru, abys tak 
byl varován a nikdy se nevracel zpět k užívání těch metod či praktikoval duchovní 
hypnózu, nebo duchovní autohypnózu či jakoukoliv jinou formu psychoterapie, kterou 
ses zaměstnával. Odpověděl jsem na tvou otázku, Petře? 

Peter: Ano, děkuji Ti mnohokrát. Je tu ještě něco, co bychom dnes měli probrat? 
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Pán Ježíš Kristus: Možná bychom se měli dotknout jiného tématu, o kterém jsi 
diskutoval s Danem a Olgou z New Yorku. Šlo o otázku, proč Já - poté, co jsem zahrnul 
do Sebe Lidskou Přirozenost, nepřicházím na vaši úroveň fyzicky a nemluvím s vámi 
fyzickou řečí namísto myšlenkové řeči, jakou mluvíme spolu právě teď, Petře. Vy tři 
jste na tu otázku odpověděli správně. Ale kvůli všem ostatním proberme ty důvody. 

Dokud jste v lidském těle a protože s tím tělem jste ještě umístěni v negativním stavu, i 
když váš duch a vaše duše už tam nejsou, nemůžete být ve stavu své konečné volby. 
Kdybych se vám zjevil fyzicky a mluvil s vámi vnější lidskou řečí, pak bych vás navždy 
uzamkl do konečné volby, volby, kterou nyní průběžně projevujete. V tom případě 
byste už neměli možnost volit jinak. Takže za takových podmínek by vás Moje 
zjevování se před vámi zmíněným způsobem uvedlo do pozice donucenosti a 
v nemožnost žádné jiné volby. V tom případě byste přišli o svou svobodu volby a byli 
byste připraveni o možnost provádět další volby. 

Aby se mohla učinit všeobsáhlá konečná volba, je nutno, aby všichni účastníci byli 
v postavení svobodné volby. Pokud někdo tam někde je v pozici, že není schopen činit 
vůbec žádné další volby, pak v takovém případě by ani nikdo jiný nemohl učinit tuto 
všeobsáhlou konečnou volbu. Něčí volba by scházela ve shromaždišti voleb všech. 
V takovém případě by to byla vaše volba, která by tam scházela. 

Pokud existuje negativní stav a pokud lidský život existuje v nynější podobě, Moje 
fyzické objevování se, i kdyby to bylo pouze pro Mé reprezentanty, by uzamklo 
negativní stav a lidský život do rozpoložení, v němž by navždy přišli o možnost dostat 
se ven ze svého postavení. 

Ilustrativní a experimentální modalita jejich pseudojsoucna a pseudobytí, jediného 
zdroje jejich pseudoživota, by byla porušena a zrušena Mou fyzickou přítomností. 
V tom případě, nemajíce jiné alternativy a bez připravenosti pro život v pozitivním 
stavu, by navěky zahynuli. Takový dopad by byl sám o sobě velmi negativní. V tom 
případě by negativní stav definitivně vyhrál, protože Já bych to schválil Mou fyzickou 
přítomností v zevnějšnostech, kde negativní stav má svůj původ a dal se do pohybu na 
prvním místě. 

Nezapomeň, Petře, že za nyní existujících podmínek je třeba, abyste všichni učinili 
ještě mnoho dalších voleb. dokonce i když jste si zvolili stát se Mými reprezentanty či 
následovníky navždy a protože máte před sebou tyto četné volby, můžete ještě činit 
různé volby podle potřeby, pokud je toho třeba a pokud je to vhodně proveditelné. 

Vaše současně existující volby jsou činěny v podmínkách přechodného stadia, které 
probíhá během duchovního posunu, jenž se odehrává nyní. Nic, co je zvoleno během 
přechodného období, nemůže být přivlastněno s konečnou platností. Avšak Moje 
fyzické objevení se před vámi by ukončilo předčasně toto přechodné údobí, kdy vy ani 
nikdo jiný není připraven z něho vyjít, protože ještě nestojíte před konečnou volbou. 

Taková je tedy situace v přítomnosti. Jakmile se dostanete do pozice, ve které můžete 
provést takovou konečnou volbu, pak tehdy a jenom tehdy může být zjevena Moje 
fyzická přítomnost ve vašem osobním životě. Toť vše pro dnešek, Petře. 
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Peter: Mnohokrát děkuji za toto překrásné vysvětlení. 
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Dialog 44 

Čtyřicátý čtvrtý dialog 

 

17. února 1999 

 

Peter: Ačkoliv mám na mysli pár otázek, rád bych se Tě nejdříve zeptal, zda nemáš 
něco k objasnění nebo nechceš něco dodat k čemukoliv podle vlastního přání. 

Pán Ježíš Kristus: Díky, Petře, za to, že mne žádáš, abych tak učinil nejprve. Ano, mám 
nějaké dodatečné komentáře především k tomu, o čem jsme diskutovali ve Čtyřicátém 
třetím dialogu. 

První komentář se týká nesrovnalostí, který byste mohli mít ve způsobu vašeho 
zacházení s jinými jedinci, a to mezi vašim zevním, zevnějším chováním a vašimi 
vnitřními, soukromými myšlenkami a pocity vůči nim. 

Máte-li o někom nějaké negativní mínění a vnitřně ve svých myšlenkách a citech 
vyjadřujete svou nelibost vůči nim, považujíce je za negativní, možná dokonce i za zlé, 
ale zevně se k nim chováte hezky a srdečně, pak se vystavujete tomu, že se s vámi 
zachází stejným způsobem, jakým je vaše niterné smýšlení vůči nim. 

Tomuto výroku máte rozumět tak, že nejde nutně o téhož jedince, který by oplácel 
stejným zacházením, odpovídajícím vašemu niternému pociťování vůči němu/ní. 
Může, avšak nemusí to být tatáž osoba. Co se stane v podobných případech, je to, že 
všechny vaše negativní myšlenky, pocity, postoje, chování atd., které máte vůči 
komukoliv na niterné úrovni a na úrovni vaší interakce v jiných dimenzích, jsou 
zachyceny a zaregistrovány v oblasti pseudouniverzálního vědomí negativního stavu, 
který se specializuje na shromažďování takových stavů z různých lidských myslí. Z té 
oblasti se mohou uvolnit a být předány někomu jinému, kdo by splnil požadavek, 
uvedený ve větě ‚jakou míru používáte, takovou vám bude zpětně naměřeno‘. 

Dobré příklady pro tuto situaci lze najít ve zkušenostech, jaké byste mohli mít ze 
setkání s jinými lidmi. Vezmi například seminář, který jsi, Petře, vedl pro profesionály 
na kalifornské univerzitě v dřívějších letech. 

Vždycky jsi byl bezradný, když někdo na semináři projevil silnou nelibost vůči tobě a 
tvým výukovým metodám bez zřejmých důvodů. Nebo proč jsi při vstupu do třídy, aniž 
bys řekl jediné slovo, shledal jsi, že ihned se ti někdo nelíbil nebo že ty ses ihned nelíbil 
někomu. Tu osobu jsi dříve nikdy nepotkal, nikdy jsi s ní nemluvil, ani s ní nejednal a 
zevně, objektivně, jste ani ty, ani ta osoba neměli žádný důvod k tomu zdánlivě 
nevysvětlitelnému postoji. A přece to je tak: prostě ji nesneseš, ani ta osoba nesnese 
tebe. Přitom nemáš k dispozici žádné zřejmé či jasné vysvětlení, proč je tomu tak. 

Jak vidíš z tohoto příkladu, tvůj negativní vnitřní postoj a stav mysli vůči komukoliv, 
pokud to není v souladu s tvým zevním chováním, může být nečekaně vyvolán během 
interakce s nějakými jinými jedinci, vůči nimž nemáš žádné zřejmé či skryté negativní 
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pocity, myšlenky nebo postoje. Jinými slovy, tvoje vnitřní dispozice vůči té osobě je ve 
shodě s tvým vnějším chováním. 

A přece, nehledě na skutečnost, že jsi tak milý a laskavý vůči té určité osobě, a to jak 
niterně, tak i zevně, přesto ta osoba se k tobě staví velmi negativně. A divíš se, proč, 
vždyť jsi nedal vůbec žádný důvod k tomu, aby se vůči tobě tak chovala. Nyní tedy víš, 
proč. Tvoje předešlé vnitřní, negativní a nevhodné myšlenky, pocity, postoje a chování, 
vyjádřené vůči někomu jinému na jiné úrovni, byly uvedeny do pozice, ze které ti je 
někým jiným opláceno stejně, jak jsi to projevil někdy v minulosti. 

Peter: Děkuji Ti mnohokráte za toto objasnění. poprvé jsem schopen pochopit, proč 
tomu bylo tak často v mém životě. Tenkrát jsem v tom neviděl žádný smysl. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře. Důvod, proč tuto věc znovu připomínám, je v tom, aby 
sis uvědomil tento fakt a trénoval se ve schopnosti mít soulad mezi svým niterným 
stavem mysli a jejími vnějšími projevy. To je požadavek, který musí být vložen do 
základu vaší role a pověření jako Mých pravých reprezentantů. 

Tím, že se naučíte harmonizovat tyto dva jevy, budete schopni účinně vyprazdňovat 
zásobárnu takových negativních stavů, které vaše mysl schovávala ve shora zmíněné 
oblasti zóny vymístění, s níž jste taky spojeni. Tak se stane, že nezůstane nic vašeho 
osobního, co by mohlo být vůči vám využito jako věc odplaty něčím negativním. 

Současně si musíte uvědomovat, že jakýkoliv takový negativní stav mysli může být 
velmi efektivně využit silami negativního stavu, zvláště renegáty, k tomu, aby z vás 
udělali terč a abyste se cítili mizerně, a tak by vaše práce pro mne v roli Mých pravých 
reprezentantů byla ohrožena. 

Chci, abyste si uvědomovali, že záležitost s renegáty ve vztahu k vaší pozici a roli 
během tohoto posunu je taková, že se pídí po všem, co mohou najít k tomu, aby vás 
otravovali a překáželi vám v práci. Zřetelné a hrubé metody takového zasahování pro 
vás nepředstavují nebezpečí, jelikož můžete hned poznat, jaký druh hry s vámi hrají. 
Ty, které nejsou zřejmé a které jsou zastřené a skryté, vám mohou způsobit problémy. 

Prozkoumáte-li pečlivě svůj život, způsob myšlení, cítění, jednání, co děláte, věci, které 
milujete nebo nemáte rádi atd., budete v tom moci najít něco, co proti vám jako terč 
mohou velmi účinně využít renegáti. 

Jak jsme se již zmínili dříve v jednom z našich dialogů, duchovně nejnebezpečnější 
situace existuje v těch okolnostech, návycích, myšlenkách, v pojímání, ideách, postojích 
či v čem ještě, které jste považovali za normální, náležité, pozitivní, dobré, nevinné, 
bohulibé, ale takovými nejsou. 

Nicméně, protože je považujete za takové, nikdy by vás nenapadlo zpochybňovat 
hodnotu a vhodnost jejich charakteru a to, jak ve skutečnosti ovlivňují všechny aspekty 
vašeho života. Proto je vyloučíme z procesu sebezpytování a nikdy vás nenapadne, že 
představují v jakémkoliv směru nějaké nebezpečí. 
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Tento druh charakteristik vašeho života a chování je právě tím, co se může velmi 
úspěšně stát terčem renegátů. 

Po zjištění, čím vlastně jsou, je renegáti mohou využít takovým jemným, 
nepostřehnutelným způsobem, že je učiníte výrazně nejdůležitějším aspektem svého 
života. 

Když tohle uděláte, pak renegáti mohou efektivně pustit jiným směrem vaši duchovní, 
mentální a fyzickou energii ve svůj prospěch, takže vám nezbude nic pro vykonávání 
nejdůležitější práce v roli a pozici Mých pravých reprezentantů. Jelikož je považujete 
za normální, vhodné, pozitivní, dobré a bohulibé, nikdy by vám nepřišlo na mysl, že 
byste se mohli dostat duchovně docela na scestí. Kdyby k něčemu podobnému došlo, 
pak byste zabloudili a renegáti by vás dostali. 

Takže by bylo radno, pokud byste chtěli a zvolili si to ze své vlastní svobodné vůle a 
volby, obrátit se ke Mně, abych vám pomohl a upozornil vás, je-li něco ve vašem životě, 
postoji, chování, v myšlenkách, pocitech a v čem všem, co považujete za náležité, 
pozitivní, dobré, vhodné a bohulibé, ale co takovým není. 

A nejen to, ale - a to je velmi důležité - také, je-li něco ve vašem životě, co považujete za 
nenáležité, negativní, špatné, nedobré, nebohulibé, avšak takovým by to nebylo. 

Obě dvě situace mohou být využity renegáty, aby se do vás strefovali jako do terčů. 
konec konců, oba názory na tyto faktory jsou nepravdivé a zvrácené. Vše, co je falešné 
a pokroucené, se stává vlastnictvím renegátů. S takovým názorem a uvažováním byste 
je mohli nevyhnutelně pozvat, aby vstoupili do vašeho života a ovlivňovali vás. 

Peter: Toto varování je velmi dobře načasováno. Zvláště při pohledu na fakt, že by nás 
nikdy nemuselo napadnout, že by něco v nás, či v našem postoji, v našich názorech, 
mínění, chování, zvycích a v čem všem, námi mohlo být považováno buď za náležité, 
pozitivní, dobré, bohulibé, či na druhé straně - nenáležité, negativní, špatné a 
nebohulibé, přitom nic z toho není správné. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře. Toto je důvod, proč vás vybízím podniknout takové 
prozkoumání, aby vše ve vašem životě bylo v pořádku. Tak silám negativního stavu 
nebude nic napomáhat k tomu, aby zasahovaly do vaší práce nebo vás nepříznivě 
ovlivňovaly. 

Peter: Měl bys ještě jiné komentáře? 

Pán Ježíš Kristus: Díky, že se ptáš, Petře. Ano, měl bych. Týká se to možnosti Mého 
fyzického objevení se před vámi, mými reprezentanty, pokud přebýváte ještě ve svých 
tělech na planetě Nula. 

Je zřejmé již ze Čtyřicátého třetího dialogu, že kdyby se někdo z duchovního světa 
objevil někomu z vás nebo komukoliv mimo vás na planetě Nula a kdyby někdo 
prohlašoval, že jsem to Já nebo kdokoliv z členů vaší duchovní rodiny, či jakákoliv jiná 
entita převlečená za někoho svatého či anděla, archanděla nebo za kohokoliv ve vysoce 
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váženém postavení, pak by ta entita byla podvodníkem, šejdířem a klamajícím duchem, 
který získal tuto schopnost projevovat se takto fyzicky z nového pseudovesmíru. 

Bez ohledu na to, co by ta entita prohlašovala, nehledě na to, co by řekla nebo činila, 
bez ohledu na to, kolik zázraků by vykonala, její role a účel pro fyzické zjevování se by 
byly v tom, aby vás oklamala, kontaminovala a odváděla vás z vaší duchovní cesty a 
ohrožovala vaši práci pro Mne. 

Pamatujte si, že dokud je negativní stav aktivní a funkční a dokud se nacházíte 
v lidském životě, takové fyzické zjevení nikdy nemůže nastat z Mé strany, ani ze strany 
kohokoliv z pozitivního stavu. Důvody pro tuto nemožnost byly vysvětleny ve shora 
zmíněném dialogu. 

Je zcela představitelné, že by takové fyzické zjevení mohly uspořádat síly negativního 
stavu. podobné snahy jsou integrální součástí jejich převzetí moci a pseudovítězství na 
vaší planetě. 

Po pravdě řečeno, dychtivě pracují a experimentují s tím, aby ustanovily hmatatelné 
možnosti pro takové zjevení se. Konec konců, jaké metody jsou nejmocnější a 
nejpřesvědčivější než ty, které jsou doprovázeny všelijakými zázraky, prováděnými 
veřejně před očima celého lidstva? 

Lidští tvorové jsou tak hladoví po zázracích, že díky lehkovážnosti a zoufalství polknou 
pohotově a bez váhání, aniž by zapochybovali o jejich pravých zdrojích. 

Vy jste však předem varováni, že takové věci se mohou přihodit velmi snadno a mohou 
být tak přesvědčivé, že byste mohli upadnout do této pečlivě připravené pasti. 

Věřte Mi, že by bylo velmi obtížné nenaletět na tak přesvědčivé metody, zvláště jestliže 
vidíte okamžité pozitivní výsledky. 

Ale zde je jiné varování: nikdy se nedívejte na to, co se děje na scéně, ale dívejte se na 
to, co je za ní. Skutečnost není na scéně, ale vždy za ní. jinými slovy, berte v úvahu 
pravý zdroj těch událostí, a ne samotné události. Také mějte na zřeteli účel, pro jaký ty 
události byly naaranžovány, a ne jejich projevení se nebo výsledek. 

Bohužel lidská povaha je už taková, že lidé berou vše doslova, soudí podle povrchu a ze 
své vnější pozice, z manifestování toho a výsledku, a ne z jeho účelu, cíle a úmyslu, ani 
z toho, proč k tomu došlo právě v tu určitou dobu. Jinými slovy, lidští tvorové podle své 
přirozenosti považují za skutečné pouze ty věci, které jim jsou prezentovány na scéně. 
Ve svém přítomném stavu jsou neschopní, jakožto i neochotní, uznat fakt, že to, na co 
se dívají a co na scéně pozorují, je ve skutečnosti pouze iluzí, která nemá žádné místo 
v jakékoliv známé realitě. Nicméně je to jediná věc, kterou důvěrně znají, a proto 
zároveň jediná věc, která je přijatelná a taky jimi přijímána. Vše jiné, co je skutečné a za 
scénou, jim uniká. 

Na druhé straně vy, kdo máte výsadu mít a znát tuto životně důležitou a kritickou 
informaci, jste v pozici, v níž můžete rozeznat, rozlišit a pochopit vše, co je reálné a co 
není skutečné, co je na scéně a co je za ní, co vyvěrá z klamné hry sil negativního stavu 
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a co není atd. Proto jste natrénováni a máte potřebné schopnosti k tomu, abyste se 
vyhnuli takovým léčkám nebo abyste byli přivábeni takovými zdánlivě pozitivními, 
dobrými a blahodárnými výsledky, nabízenými silami negativního stavu. A přitom to 
velmi často konají dokonce v Mém jménu i pod Mým Jménem. 

Takže buďte připraveni na to, že takové události se zmaterializují na vaší planetě 
během vašeho životního údobí. Ve vašem konkrétním případě je možné, že budete 
pokoušeni renegáty nějakými velmi neškodnými prostředky, které zdánlivě nemají 
žádné negativní účinky, ale prý pouze blahodárné. Dobrým příkladem toho je něco, co 
můžete pozorovat v životě tak zvaných lidí nového věku, kteří užívají všelijaké zevní 
prostředky, léčiva, byliny a praktiky, považované za zdravé a neškodné, ale které by 
mohly vést ke kontaminaci ideami pseudoduchovnosti, na níž to vše spočívá. 
Uvědomte si takové možnosti a mějte se před nimi na pozoru! 

Peter: Mnohokrát děkujeme za toto varování. V tomto bodě bych Tě rád seznámil 
s Danovou a mou obavou ve věci duchovní souvztažnosti s tmavou a velmi černou 
kávou. Symbolika černoty a tmavosti by mohla být vnímána některými africkými 
národy a afroameričany jako rasistická a vůči nim diskriminující. Mohu Tě pokorně 
požádat, abys probral tuto záležitost? 

Pán Ježíš Kristus: Rád, Petře. Tvoje a Danova starost je vhodná a je potřeba se jí 
věnovat. Zde jde o náležité chápání duchovních souvztažností toho, jak, proč, kde a 
k čemu se uplatňují a z jakého zdroje pochází. 

Vezměte ku příkladu diskutované pití silné černé kávy. Bylo řečeno, že tmavá a černá 
barva má nějakou souvztažnost s negativním stavem v tom smyslu, že negativní stav 
nemá žádné světlo či náležité chápání čehokoliv. V tomto smyslu se negativní stav 
zdržuje v naprosté tmě. Skrývá se před světlem pozitivního stavu, aby skryl svou 
pravou přirozenost. Takže jeho oblíbenou barvou je černá. Proto není náhodou, že 
dokonce v typicky lidských uměleckých dílech a různých představeních, v kinech, 
v televizních programech atd. je vše, co je negativní, zlé, pekelné atd., zobrazováno 
v tmavých, černých barvách. 

Na druhé straně vše, co je pozitivní, nebeské, dobré, laskavé atd., je obvykle 
zobrazováno v bílých, světlých barvách. Pozitivní stav je světlo samo, protože je 
osvícen ohledně všech věcí a rozumí všemu, což má ode Mne, Kdo může být pojímán 
v této spojitosti jako Absolutní světlo. Takže nic není přede Mnou skryto. 

Jak vidíte z tohoto líčení, souvztažnosti se neodvozují z nesentientních forem, jako jsou 
například zvířata, rostliny či neoduševnělé předměty. Odvozují se místo toho ze 
sentientní mysli. Stav, okolnosti, dynamika a proces sentientní mysli produkují ideje ze 
sebe či ze své přirozenosti, které jsou promítány do stavu její zevnějšnosti. 
V zevnějšnostech se objevují jako pevné předměty, ve formě zvířat, rostlin a 
neoduševnělých entit, odrážejících povahu a obsah té mysli - ať je to cokoliv. Takže 
v tomto smyslu nemůžete připisovat žádné sentientní entitě, ať je jakékoliv barvy 
kůže, nic z té přítomnosti, jež má odraz v zevnějšku. Tvůrce korespondencí nemůže být 
také jejich přijímatelem nebo odrazem, vyjma jde-li o zpětnou vazbu toho, jak se ty 
souvztažnosti projevují ve svém zevním prostředí. Takovými mohou být pouze 
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nesentientní formy. Jakákoliv sentientní entita je ve stavu sebeuvědomělosti svého ‚já 
jsem‘. Tento stav je původcem a tvůrcem jakýchkoliv souvztažností z moci svého 
dynamického procesu a neustále emanujících energií, které nesou specifičnost a 
jedinečný výraz a dojem toho ‚já jsem‘. Z toho důvodu sentientní entita ve své 
jedinečné a neduplikovatelné přirozenosti nemůže být svou vlastní souvztažností 
v téže chvíli, kdy posílá své ideje o této přirozenosti navenek, kde se to objevuje 
v nějaké pevné oživené nebo neoživené formě. 

Černí a tmaví lidé čili lidští tvorové jsou sentientní entity. 

Proto barva jejich kůže nezobrazuje žádný druh korespondence a nemůže mít 
negativní ani pozitivní souvztažnost. Negativní nebo pozitivní souvztažnost má to, co 
promítají ze svého vlastního jedinečného ‚já jsem‘, nebo abychom to uvedli v jiném 
spoluoznačení, jen to, co jakákoliv sentientní entita, bez ohledu na barvu kůže, provádí 
či činí s tou souvztažností. 

Vezměte jako příklad tutéž kávu, o které zde mluvíme. Káva pochází ze semen či bobulí 
kávovníku. Kávovník je tropický, stále zelený (ne černý, nebo tmavý) keř nebo malý 
stromek rodu Coffea čeledi Rubiaceae. Ve svém přírodním stavu jsou ty bobule zelené. 
Co se pak stalo s tou zelenou barvou, která má buď pozitivní, nebo neutrální konotaci? 

Lidským technologickým postupem byla zpražena. Tímto postupem se zvrátila 
v tmavou, černou barvu, která má negativní spoluoznačení. Co ti, Petře, říká tato 
situace? Co se zde stalo s něčím, co původně mělo pozitivní či neutrální konotaci či 
souvztažnost, ale co se obrátilo ve svůj opak? Metafora je docela jasná. 

Lidští tvorové a členové negativního stavu berou vše, co je pozitivní, a přemění to 
v negativní. To je zobrazením průběhu aktivace negativního stavu. Vezme se všechno, 
co má pozitivní stav, a obrátí se to ve všechno, co je negativní, špatné, shnilé, 
zfalšované a zprzněné. 

Avšak aby to bylo přijatelné a žádoucí, je to předkládáno jako něco příjemného a 
stimulujícího pro oči, pro chuť, pro čich a všechny jiné smysly. Jinak by to nebylo 
přijato a používáno s takovou zaníceností. 

A zde je háček: Díky procesu upražení těch kávových zrn, když je pak uvaříte, 
přeměníte je ve vysoce návykovou substanci, obsahující mnohé nezdravé chemikálie, 
na nichž se stanete tak závislými, že bez nich neuděláte ani krok. Když to dojde tak 
daleko, stáváte se otroky své závislosti. Ztratili jste svou svobodu a negativní stav vás 
má v hrsti. Stali jste se otroky své vlastní negativní souvztažnosti. Nyní jste doopravdy 
tmaví a černí bez ohledu na to, jakou barvu má vaše kůže. Není to vaše kůže, na které 
zde záleží, ale je to váš postoj a závislosti na zevních nesentientních faktorech. 

Jak vidíš z tohoto příkladu, Petře, existence všech souvztažností se odvozuje pouze ze 
sentientních životních forem. Zevní nesentientní životní formy nemohou bez nich 
existovat. Takže v tomto smyslu to, co sentientní entity činí s těmi nesentientními 
životními formami, odráží rozličné stavy a přání jejich mysli jako něco, co je pozitivní 
nebo negativní svou povahou. Svou vlastní volbou sentientní entity, v našem případě 
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lidští tvorové, se velmi často dostanou do otroctví svých vlastních souvztažností, a tak 
se na nich stanou docela závislými. 

Peter: Mnohokrát děkuji za toto vysvětlení. Je ještě něco, co bys dnes rád dodal nebo 
prodiskutoval? 

Pán Ježíš Kristus: Ne, Petře, to bude pro dnešek vše. Měj hezký den. 
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Dialog 45 

Čtyřicátý pátý dialog 

 

18. února 1999 

 

Peter: Poté, co jsem ukončil zaznamenávání Čtyřicátého čtvrtého dialogu, a přemýšlel 
o té části, v níž se mluví o náležitém chápání významu souvztažností, jsem se stal velmi 
zmateným. Moje zmatení vedlo k mému obvyklému zapochybování, zda to, co jsem 
psal, přichází skutečně od Tebe. Moje pochybování pak vedlo k obvyklému pocitu 
nesmyslnosti, kterým procházím pokaždé, když se to stane. Proto než Ti položím pár 
otázek, mohu Tě požádat ve vší skromnosti, pokornosti a pokoře, abys pro mne 
objasnil tu část Svého vysvětlení, která se týká původu souvztažností a toho, na co, 
koho a za jakých okolností se uplatňují? 

Pán Ježíš Kristus: Tvůj pocit zmatenosti není náhodou, Petře. Kdybys nebyl zmatený, 
přešel bys mlčením tuto záležitost a šel rovnou k otázce, kterou máš na mysli toto 
ráno. A přece má ta tvoje otázka přímý vztah k záležitosti souvztažností a tomu, jak jim 
rozumět a uplatňovat je. 

Tvůj zmatek vychází z nepochopení zdroje, původu a projekce souvztažností a jejich 
odrážení se ve vnějším prostředí. Také z výroku, že sentientní entita nemůže být svými 
vlastními souvztažnostmi, neboť je jejich původcem a promítačem. Avšak ve své mysli 
jsi usoudil, že každý objekt i subjekt koresponduje s něčím či někým na všech úrovních 
jsoucna a bytí a pseudojsoucna a pseudobytí. Domněnka, že tu jsou souvztažné faktory 
ke všemu ve jsoucnu a bytí a v pseudojsoucnu a pseudobytí, je v podstatě správná. 
předpoklad, že objekty a subjekty jsou takovými souvztažnostmi samy sebou o sobě, 
správný není. 

Zmatek je mezi funkcí těch objektů a subjektů a samotnými objekty a subjekty jako 
objektivními entitami. Nejsou to objekty a subjekty, které by byly souvztažnostmi, ale 
místo toho je to jejich funkce, reprezentace a účel, pro který byly uvedeny do svého 
vlastního stavu na prvním místě - ty mají souvztažnosti. 

Jak vidíš z této diferenciace, existuje stav jakéhokoliv objektu a subjektu a existuje 
jejich funkce, reprezentace a účel. Vezmi například takový předmět, jako je diamantový 
prsten, který lidští tvorové mají tolik v lásce. Ve svém stavu jako takovém, ve svých 
fyzických komponentách, nemá žádný význam. Protože ve svém stavu nemá žádný 
význam, s ničím nekoresponduje. Avšak role, postavení, funkce a účel, jež jsou mu 
připisovány pouze lidskou myslí, všechno toto má velmi významnou duchovní 
souvztažnost. Toto je velmi dobrým příkladem toho, jak vznikají souvztažnosti a jak je 
funkce zevních objektů určována sentientní myslí. Kdyby takové ohodnocení 
nepřicházelo ze sentientní mysli, nikdo by nevěnoval pozornost významu samotných 
objektů ani subjektů, protože by žádný neměly. 

Navíc se tvůj zmatek, Petře, týká diskutované černé či tmavé kůže. V tomto smyslu se 
to vztahuje na lidské tělo obecně. Otázkou je, zda lidské tělo a jeho orgány mají 
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duchovní souvztažnost či vůbec nějakou souvztažnost. Vždycky jste předpokládali, že 
mají. Jak víte, Swedenborg a mnoho jiných mystiků jim připisovali mnohé a hojné 
souvztažnosti. Avšak v Mém včerejším výroku bylo naznačeno, že barva kůže 
nezobrazuje žádný druh souvztažnosti a nemůže mít žádnou zápornou či kladnou 
souvztažnost, protože její nositelé jsou sentientní entity. Tento výrok by protiřečil 
všemu, co bylo v tomto ohledu zjeveno skrze Swedenborga. Jenže kontradikce je 
zdánlivá. Není to lidské tělo, jeho orgány a jeho kůže, která souvztaží, ale jejich funkce, 
role, účel a služby, které poskytují lidskému duchu a lidské duši, či lidské mysli obecně. 

V tomto smyslu to není barva kůže, jež má jakýkoliv význam, ale její funkce a důvod, 
proč černá či tmavá barva kůže byla zvolena k manifestování v zevním světě. Z tohoto 
stanoviska jsou obě domněnky správné. Když se díváme na lidskou kůži a její barvu 
z pozice funkce, kterou jí připisuje lidská sentientní mysl, pak má velmi důležitou 
duchovní souvztažnost. Když se díváme z pozice, že jsou objektem jako takovým bez 
jakéhokoliv promítaného účelu ze strany sentientní mysli, samy sebou a o sobě žádnou 
takovou souvztažnost nemají. 

Zde máme dva objekty. Jedním je lidská kůže, druhým je lidské tělo. Jaké jsou jejich 
duchovní souvztažnosti? Ty mohou být odvozeny z funkce, jakou konají během života 
ducha a duše na planetě Nula. Funkcí lidské kůže je udržovat všechny tělesné orgány 
pohromadě a chránit je před kontaminací, jedem, nepřízní a znečištěním ze strany 
vnějšího prostředí. Jinými slovy, udržuje tělesná ústrojí pohromadě a ve stavu zdraví. 
Takže má ochrannou a preventivní funkci. Tato specifická funkce lidské kůže duchovně 
souvztaží s fyzickým multivesmírem, který funguje v roli takového ochránce a obránce 
a který drží pohromadě celé Stvoření. Jinými slovy, fyzický multivesmír je kůží Mého 
Stvoření. Ve vyšším smyslu, funkce kůže koresponduje s Mou Absolutní Rolí jako 
Absolutního Ochránce a Obránce před tím, aby se nezpůsobila či neutrpěla žádná 
škoda od nikoho nikde a nikdy ve jsoucnu a bytí, ani v pseudojsoucnu a pseudobytí, a 
aby se Moje veškeré Stvoření drželo pohromadě v jednom soudržném, řádném, 
zákonném, elegantním a smysluplném režimu. 

Na druhé straně, co je funkcí lidského těla obecně a jeho duchovní souvztažností 
zvláště? ve své funkci může být lidské tělo považováno za velmi specifické prostředí, 
vytvořené ideami jeho ducha a duše, aby jim poskytlo vhodnou formu, v níž by se 
mohly projevovat, fungovat v zevnějších planetárních podmínkách, a aby se staly 
hmatatelnými a pevnými. Lidské tělo je prostředkem, skrze který duch a duše projevují 
svůj život v podmínkách, kde žádný jiný prostředek pro takový projev neexistuje. 
Lidské tělo duchovně souvztaží se všemi prostředky, skrze které a kterými jej jakákoliv 
sentientní mysl uschopněna manifestovat svůj jedinečný a specifický život. Ve vyšším 
smyslu tělo souvztaží s jakýmkoliv prostředím ve jsoucnu a bytí a pseudojsoucnu a 
pseudobytí, v jakém sentientní entity mohou projevovat svůj život a funkci náležitě 
v souladu s účelem, cílem, posláním a pověřením. 

V nejvyšším smyslu souvztaží lidské tělo s Mou sférou, atmosférou a prostředím, ze 
kterých Já působím a projevuji Sama Sebe Mému Stvoření. 

Ovšem, jak víte, všechny takové souvztažnosti podle výše uvedeného mají rovněž svůj 
negativní význam. Nicméně jsou duchovními souvztažnostmi a všechny se vyvozují 
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z funkcí sentientních myslí nehledě na to, kde jsou uloženy nebo kde přebývají - 
v pozitivním stavu, nebo ve stavu negativním. 

Abychom tedy shrnuli údaje z naší diskuse o černé či tmavé lidské kůži, může se znovu 
s jistotu potvrdit, že její barva jako taková nemá pozitivní ani negativní souvztažnost. 
Avšak když se podíváme na tu barvu ze stanoviska její původní funkce a ze stanoviska 
jejího účelu, pro jaký byla zvolena sentientní myslí na prvním místě, pak zde máme 
významnou souvztažnost. V původním uspořádání lidského života fungovala temná 
kůže jako ochrana proti silným slunečním paprskům. Zabránila tomu, aby kůže utrpěla 
bolestivé popáleniny, mimo jiných pozitivních funkčních věcí. Takže zde vidíte, že 
v tomto smyslu má tato barva a její funkce pozitivní spoluoznačení a souvztažnost. 
později se to, jako cokoliv jiného v lidském životě, zvrhlo v něco negativního, což vedlo 
k diskriminaci, slepému fanatismu a rasismu. Podobně jak v případě s kávovými 
bobulemi, jež původně měly zelenou barvu a posléze byly lidským usilováním 
přeměněny v barvu černou a škodlivou; lidské černé či tmavé kůži byly připsány 
podřadné kvality, což vedlo k zotročení afrického lidu a způsobilo, že on a jeho černá 
kůže dostaly nespravedlivou a velmi negativní konotaci. 

Ovšem, důležitější duchovní záležitostí zde není to, jakou funkci má černá kůže, ale 
proč by si kdokoliv zvolil inkarnovat se na planetě Nula do takového stavu. Pozitivní 
účel takové volby může být nalezen v ilustraci a demonstraci faktu, že nehledě na to, 
jaké si zevní prostředí a zevnější formu manifestování kdo zvolí, nejsou to 
nejdůležitější a nejvíce rozhodující faktory pro určování jeho/její duchovní orientace, 
náklonnosti a směřování, ale jsou to jeho/její vnitřní dispozice, charakter a 
přirozenost. Proto má každý, bez ohledu na to, jakou má barvu, tvar nebo formu, hrát 
důležitou roli v osudu a výsledku sentientního života obecně a lidského života zvláště. 

Negativní účel pro takovou volbu může být nalezen v ilustraci a demonstraci toho 
faktu, jak se tak bezvýznamné a nedůležité zevní faktory mohou stát prostředkem pro 
nejkrutější, bezcitné a sadistické zacházení a pro to, co se stane, když jsou tyto 
bezvýznamné a nedůležité faktory považovány za nejvýznamnější a nejdůležitější. 
Poučení zde je velmi jasné: ať vás nikdy nenapadne považovat cokoliv za jiné, než jaké 
je ve své podstatě a svém obsahu, neboť jinak vás to zavede do stejné situace a do 
stavu, jaké projevuje lidský život po dobu celé své historie. 

Odstranila tato odpověď tvůj zmatek, Petře? Nebo potřebuješ ještě víc objasňování a 
vysvětlování? 

Peter: Ano, odstranila. A mnohokrát Ti děkuji, že snášíš mou stupiditu a omezenost. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Avšak nepovažoval bych to za tvou stupiditu. 
Snad jenom za omezenost, která je vlastní struktuře tvé lidské mysli. Takže nebuď 
k sobě tak tvrdý. V pořádku, můžeš položit otázku, kterou máš na mysli. 

Peter: Má otázka se týká jednoho z výroků, který jsi učinil během svého pobytu na 
planetě Nula a který podle svého doslovného smyslu, zdá se, nemá jakýkoliv smysl. Zdá 
se být tak krutý a nerozumný, že se divím, proč vůbec byl vysloven. Současně se ptám, 
zda je význam toho výroku relevantní pro nyní probíhající posun a pro nás osobně jako 
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Tvé reprezentanty. Dotyčný výrok je zaznamenán u Matouše 5:29-30. Cituji: „A jestliže 
tvé pravé oko způsobuje, že hřešíš, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby se 
zničil jeden z tvých orgánů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tvá 
pravá ruka způsobuje, že hřešíš, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby se zničil 
jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.“ Sám víš, že tento výrok 
způsobuje spoustu problémů se všemi těmi fanatiky, co mají tak velkou zálibu 
v doslovném smyslu Bible. nevědí, co si s tím mají počít. Někdy musí mrzutě a 
neochotně připustit, žes to snad nemyslel doslovně. jinak by museli pobíhat 
s vytrhnutýma očima a uťatýma rukama. Byl bys tak laskav a nalil trochu světla na 
tento výrok? 

Pán Ježíš Kristus: S potěšením, Petře. Toť skvělé potvrzení toho faktu, že ve většině 
případů doslovná interpretace či doslovné chápání biblických výroků nemá žádný 
smysl. Nejen že nemá jakýkoliv smysl, ale může vést k některým nebezpečným 
následkům. A ačkoliv žádný ze zmíněných náboženských horlivců neskončil tím, že by 
si vyrval pravé oko nebo usekl pravou ruku, v některých velmi řídkých případech 
duševní choroby, zvláště u schizofreniků, k něčemu takovému došlo. Máte se dívat na 
ten Můj výrok podle toho, v jakém kontextu byl učiněn. Vztahuje se ke sdělení z 
předešlého verše, to jest z verše 28, cituji: „Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na 
ženu s chtivostí po ní, již s ní zcizoložil ve svém srdci.“ Interpretaci pravého smyslu verše 
28 můžete najít v Novém zjevení Pána Ježíše Krista, v kapitole 20, 585-586 (anglická 
verze). Každý čtenář tohoto Dialogu se nabádá, aby znovu přečetl ony stránky, nebo 
dokonce celou kapitolu 20. Není tedy nutné, aby se to opakovalo, neboť zde se budeme 
zabývat jiným aspektem výroku, zaznamenaném ve verších 29-30. 

Vztah veršů 29-30 k verši 28 je pěkně ilustrován v povídce velkého ruského 
spisovatele Tolstého, ve kterém líčí světce-mnicha, který žil v jeskyni a měl časté 
návštěvy z aristokratických kruhů, kteří přicházeli, aby slyšeli perly jeho moudrosti. 
jednou z jeho hostů byla překrásná dáma, která se snažila ze všech sil, aby ho svedla a 
aby s ním měla pohlavní styk. Když pocítil velmi silné sexuální vzrušení a věděl, že by 
nebyl schopen odolat jejím svodům, vzal sekeru a useknul si prst před jejíma očima. 
Tohoto činu se tak zhrozila, že již nikdy se ho nepokoušela svést či znovu navštívit. 

Ale bylo to skutečně nutné, aby on nebo kdokoliv jiný provedl tak extrémní čin kvůli 
vyhnutí se sexuálním pocitům, zakoušeným vůči ní, a založeným na jejím svádění? 
Z tohoto příkladu můžete jasně vidět ten druh následků, k jakým může vést nenáležité 
chápání a nevhodná interpretace Mých Slov. 

Nyní nastal čas, aby se napravilo toto nedorozumění a vykládání. Podívejme se na 
skutečný význam toho výroku a jeho příhodnost pro nyní existující situaci během 
tohoto posunu. 

Všimněte si, prosím, že důraz byl položen na pravé oko a na pravou ruku. Jaká je to 
funkce, kterou konají ve vašem životě, a zvláště na pravé straně? Zřejmým závěrem je, 
že oči vás uschopňují vnímat věci ve vašem vnějším prostředí a že ruce vám umožňují 
manipulovat s věcmi ve vašem zevním prostředí. Protože však zde mluvíme o pravém 
oku a pravé ruce, věc je daleko hlubší. Vaše schopnost vidět, poznat, pochopit a 
přijmout skutečnou pravdu je zobrazena v pozitivní konotaci a souvztažnosti funkce 
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pravého oka. jinými slovy, je to vaše schopnost rozeznat, co je správné a co je špatné, 
co je pravá skutečnost a co je falešná realita, či vidět rozdíl mezi falešnostmi a 
pokrouceninami a mezi skutečnou, čistou a nekontaminovanou pravdou, nebo 
v nejvyšším smyslu, rozlišit mezi Mnou jako jediným pravým Bohem nedělitelným a 
všemi jinými falešnými bohy. 

Uvedete-li se do pozice, v níž jste pokoušeni nevěnovat pozornost pravé realitě jsoucna 
a bytí pozitivního stavu a - v nejvyšším smyslu - Mému Absolutnímu Jsoucnu a 
Absolutnímu Bytí, a jestliže si zvolíte přijímat lidský život jako jedinou realitu ve 
jsoucnu a bytí a ideu, že život, jakýkoliv život, nemá svůj původ v Mém Absolutním 
Životě, ale v někom nebo něčem jiném, pak se vám radí, abyste se zbavili takové 
tendence, symbolicky zobrazované zde jako vyrvání vašeho pravého oka, čímž byste se 
vyhnuli možnosti odsoudit se k pobytu v pekle. Řečeno více symbolicky, tento návrh 
svědčí o potřebě zbavit se té ideje, zasazené do mysli všech, že mají právo (pravé oko!) 
Mne odmítnout jako Absolutní Zdroj jejich života - nebo vůbec jakéhokoliv života. 
V tomto případě je lepší nemít tu ideu ve vaší mysli (vaše pravé oko!), než být 
v nebezpečí, že to přijmete jako jedinou skutečnost a následně se ocitnete v negativním 
stavu se vším, co i jinak je obsaženo ve vaší mysli, což je zde představeno slovy ‚celé 
vaše tělo‘. 

Konec konců, kdybyste vzali doslovně, že by vaše tělo mohlo být uvrženo do pekla, pak 
by to znamenalo, že by vaše fyzické tělo mohlo přežít navěky. Takový závěr by šel proti 
logice reality, vždyť vaše tělo je ohraničeno pouze dobou fyzického života na planetě 
Nula. Každý ví, že jeho tělo se buď spálí, nebo se obrátí v popel v zemi, kde se rozpadne 
v prach nebo ve své elementární částice. Takže je zřejmé, že jsem nemluvil o lidském 
fyzickém těle, ale o jeho funkci a účelu, tak jak bylo popsáno shora dříve, než jsi položil 
svou druhou otázku, Petře. To je důvod, proč jsem se, Petře, dříve zmínil, že tvůj 
zmatek ohledně souvztažností a způsobu jejich interpretace a chápání je přímo 
relevantní pro tvou otázku. 

Na druhé straně, funkce vaší pravé ruky souvztaží s faktorem moci, odhodlanosti, 
vitality, potence, elánu, energie životní síly a vytrvalosti, které jsou v základě vaší 
schopnosti dělat věci, vykonávat různé úkoly a mít úspěch ve všech vašich snahách. 
Ježto jde o pravou ruku, je nabíledni, že moc, síla, odhodlání, vitalita, elán, potence, 
energie a vše, co se k nim vztahuje, má své kořeny ve jsoucnu a bytí pozitivního stavu. 
V nejvyšším smyslu to naznačuje, že moc, síla, elán, odhodlanost, potence, energie 
životní síly a vše, co se k nim vztahuje, je odvozeno a umožněno Mou Absolutní Mocí, 
Potencí, Silou, Vitalitou, Elánem, Odhodlaností a Energiemi Životní Síly a vším, co se 
k nim vztahuje. 

Kdybyste byli pokoušeni odmítat tato fakta a kdybyste cokoliv z nich připisovali zdroji 
jinému, než je jejich pravý původní zdroj - to jest Já a Můj pozitivní stav - pak by bylo 
lépe, kdybyste se zbavili tendence osvojovat si něco takového či, řečeno symbolicky, 
bylo by pro vás lepší, kdybyste si uťali pravou ruku, než abyste si zvolili něco, co by vás 
připravilo o veškerou moc, odhodlanost, sílu, vitalitu, elán, energii se vším všudy a co 
by vás pak ubytovalo v pekle i se vším, co máte. Tento faktor se taky vztahuje na tu 
ideu, která je obsažena v každé sentientní mysli a která znamená, že si může zvolit 
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odmítnout Mne jako jediný zdroj života a vyzařovatele všech charakteristik, které 
souvztaží s funkcí vaší pravé ruky. 

Na druhé straně, funkce levého oka a levé ruky má podobnou souvztažnost ve vztahu a 
v pozici vůči negativnímu stavu. 

Nicméně je ještě jiný bod v diskutované záležitosti. Tím, že Můj tehdejší výrok je 
vykládán doslovně, každý usoudil, že jsem mluvil o doslovném fyzickém lidském 
pravém oku a doslovné fyzické lidské pravé ruce, jakožto i o doslovném fyzickém 
lidském těle. A přece v tom výroku nebo požadavku není ani vzdáleně něco, co by se 
vztahovalo k něčemu fyzickému svou povahou nebo k lidskému tělu a jeho orgánům. 

Otázkou tedy je: O čem jsem to vlastně mluvil? Především v průběhu těch dnů, kvůli 
existujícím duchovním podmínkám, jsem promlouval simultánně ke členům 
pozitivního stavu, kteří byli v kontaktu s pseudotvůrci a jejich přisluhovači. Jak si 
vzpomínáte, v té době, než byli uzamčeni, měli pseudotvůrci docela volný přístup do 
pozitivního stavu, k jeho zevnímu stupni či k jeho vnější sféře. Pseudotvůrci a jejich 
agenti vynaložili ohromné úsilí, aby rekrutovali členy pozitivního stavu těchto oblastí 
pro svou věc. Mnozí v té oblasti pozitivního stavu váhali a byli v pokušení zvážit 
nabídku pseudotvůrců, myslíce, že ideje pseudotvůrců by mohly být správné. jinými 
slovy, dívali se na sliby a nabídky pseudotvůrců jako na něco logického a možného. 

vezmete-li v úvahu význam předešlého 28. verše v 5. kapitole Matoušova evangelia, 
zjistíte, že jejich váhání a potenciální pokušení být svedeni pseudotvůrci vytvářelo stav 
v jejich srdcích, vykreslený v onom verši slovem ‚žena‘. V tom případě by se dopustili 
duchovního cizoložství. Důsledkem takového činu by bylo, že by vypadli do zóny 
vymístění, do jednoho z jejích pekel. 

Můj výrok pro ně fungoval jako varování, aby se neocitli v té situaci a nebyli svedeni 
ničím, co jim bylo nabídnuto silami negativního stavu. Když jsem mluvil o jejich 
pravých očích, pravých rukou a jejich tělech, šlo o označení, které mělo docela jiný 
význam, než jak si to vykládáte podle svého chápání. Především se má vědět, že 
členové té oblasti pozitivního stavu, o níž mluvíme, jakožto i všichni ostatní 
v duchovním světě, mají svá vlastní specifická těla s patřičnými specifickými orgány. 
Ta těla a jejich orgány nepodléhají rozkladu, jak je to s lidskými těly a jejich ústroji. 
Proto kdykoliv byl sveden a přijal jejich nabídku (a ono se to stalo v několika 
případech!), pak ten jedinec byl uvržen do pekla se svým tělem i jeho orgány 
neporušený. 

Za druhé, useknutí pravé ruky a vyrvání pravého oka pro ně znamenalo zbavit se 
duchovní infekce, která zaslepovala jejich pravdivé vnímání skutečného záměru a 
účelu pseudotvůrců a oslabení jejich vůle jim odporovat a postavit se proti nim. Takže 
jim bylo doporučeno, aby se duchovně podrobili chirurgickému zákroku k odstranění 
tohoto postižení a aby se obnovilo jejich náležité vnímání a restaurovala moc jejich 
vůle. 

Nemůžeš si představit, Petře, jaký druh očisty a restrukturalizace byl potřebný poté, co 
byli pseudotvůrci a jejich přisluhovači odstraněni z té oblasti. Trvalo to dlouho, ze 
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stanoviska vašeho planetárního času, než bylo dosaženo cíle. Je nemožné vám popsat 
ve srozumitelných termínech, co zahrnoval proces očisty a restrukturalizace. postačí 
říci, že došlo k uzdravení všech dotyčných a že každý, kdo nepodlehl slibům 
pseudotvůrců, byl vyléčen. Symbolicky je tento proces zbavení se všeho neřádu v té 
oblasti, který byl navozen pseudotvůrci a jejich přisluhovači, zobrazen jako vyrvání 
jejich pravého oka a useknutí jejich pravé ruky kvůli tomu, aby se nedostali do 
nebezpečí uvržení do pekla se vším, co měli a vlastnili - což zde bylo označeno jako 
jejich těla. 

Jak se tyto faktory vztahují k nyní probíhajícímu posunu a k vám osobně jako Mým 
pravým reprezentantům? Vše a všichni jsou uváděni do pozice, v níž mohou učinit 
rozhodnou a konečnou volbu odmítnout a vyhodit tu ideu ze své mysli natrvalo. Toť 
důvod, proč se Můj tehdejší výrok vztahuje jak pro onu, tak i pro tuto dobu. Tenkrát se 
to primárně týkalo situace existující ve zmíněné oblasti pozitivního stavu. Nemělo to 
žádnou důležitost pro cokoliv lidského či pro lidský život. Jakýkoliv pokus to aplikovat 
pro lidský život, jak jsi to viděl, Petře, končí naprostým nesmyslem. 

Pro tentokrát, během doby průběžného posunu, řečeno symbolicky, je na čase, abyste 
pomýšleli na vyrvání pravého oka a useknutí pravé ruky v případě, že byste ještě měli 
nějaké pochyby o pravé skutečnosti všeho, co se vám předkládá. Ve vašem konkrétním 
případě je na místě povzbuzování k tomu, abyste trénovali, jak se zbavovat shora 
zmíněné ideje, a tak se připravovali pro to, co přijde; a taky abyste byli pro všechny 
v negativním stavu a v lidském životě příkladem toho, že je možné učinit první krok 
v tom směru ještě za života v lidském těle, i pokud jste na planetě Nula. 

Peter: mnohokrát děkuji za toto vysvětlení. Pro mne to má dokonalý smysl. Rád bych 
se zmínil ještě o jedné věci. Během přestávky kvůli snídani, kdy jsem četl dnešní 
noviny, jsem zjistil, že byl o Tobě napsán článek. Skupina 200 učenců prohlásila, že jsi 
byl jedním z prvních židovských jevištních komiků, bezdomovec, narušitel pravidel, 
obrazoborec, který zesměšňoval autority a nikdy neprohlašoval, že je Mesiáš. Taky 
tvrdí, že pouze 18 procent novozákonních rčení, připisovaných Tobě, se zdá být 
autentickými a že jenom 16 procent příběhů, vyprávějících o Tobě, se jeví být 
pravdivými. Jak se Ti to líbí? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, tuto věc jsme už prodiskutovali v jednom z předešlých 
Dialogů. To jenom potvrzuje, co bylo řečeno tehdy. Není to zřejmé, jak vehementně se 
negativní stav snaží zdiskreditovat a zneuctít vše, co jsem řekl nebo vykonal během 
Mého Prvního příchodu? Je to integrální součástí ustanovení konečné fáze 
pseudovýhry negativního stavu na vaší planetě. Je to znamením toho, že se všemožně 
snaží přesvědčit všechny, že nejsem tím, čím se jevím. Účelem takových článků je zničit 
jakýkoliv poznatek v lidské mysli o Mé Pravé Přirozenosti. Jakmile dojde k úplnému 
zničení, negativní stav dosáhne úplného pseudovítězství. 

Peter: Znovu mnohokrát děkuji za příspěvek k těmto věcem. Je ještě něco, co bys rád 
dnes sdělil? 
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Pán Ježíš Kristus: Teď ne, Petře. Pokud by k tobě nedorazily nějaké důležité otázky 
nebo by nebyly tebou iniciovány, doporučoval bych Ti, Petře, aby sis udělal 
několikadenní přestávku. Do té doby se měj krásně. 
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Dialog 46 

Čtyřicátý šestý dialog 

 

21. února 1999 

 

Peter: Uplynuly dva dny, aniž bych zaznamenal nějaký dialog, ačkoliv setrváváme 
téměř neustále v rozhovoru o různých věcech. Nějak cítím, jako bych něco postrádal, 
když nezaznamenávám to, o čem si povídáme. Teď zde mám dvě otázky, vzešlé z mé 
konverzace s Danem z New Yorku a Tomem z Texasu. Jelikož moje diskuse 
předcházela té, která byla s Tomem, položím nejdříve otázku, vztahující se k mé 
diskusi s Danem, a pak tu, která se vztahuje k diskusi s Tomem, pokud smím. 

Pán ježíš Kristus: Ano, můžeš, Petře. Přistupuješ k tonu správně. 

Peter: Jdeme tedy na to. První otázka vlastně ani není dotazem, ale spíš prosbou, zda 
by bylo možné dále se věnovat tématice odplaty či Tvému výroku ‚jakou míru 
používáte, takovou vám bude zpětně naměřeno‘. Otázka se vztahovala na iniciování 
negativních myšlenek, emocí či jednání ve vztahu ke komukoliv a jak to přispívá 
k individuálnímu nastavení se odplatě a k vytváření vlastního individuálního a 
osobního skladiště v oblasti, kde jsou podobné negativní charakteristiky uschovány a 
jsou k dispozici komukoliv k použití. 

Pán Ježíš Kristus: Ovšem, Petře, vždy se najde někdo, kdo iniciuje takové negativní či 
špatné myšlenky, emoce a chování. Jak se však zachováš, projeví-li někdo něco tak 
špatného a negativního vůči tobě? Problém vznikne, když odpovíš přesně stejným 
způsobem, jakým se ta osoba projevuje svým postojem vůči tobě. V takovém případě 
začneš vytvářet svou vlastní schránku ve zmíněné oblasti zóny vymístění. 

 Avšak věci nejsou takto jednoduché. Otázkou je: Jste vy, jako Moji dřívější agenti a 
nyní Moji reprezentanti, schopni uvést bezdůvodně v činnost takové špatné a negativní 
myšlenky, emoce a jednání vůči jiným? 

Proberme tuto otázku trochu hlouběji. Jak víte, souhlasili jste dobrovolně a na základě 
svobodné volby vtělit se na planetě Nula do typicky lidského života. V procesu té 
inkarnace jste získali typicky lidskou přirozenost. Z pozice vaší typicky lidské 
přirozenosti jste byli schopni nejen iniciovat takové negativní a špatné myšlenky, city a 
způsoby chování vůči jiným, ale sklon k tomu byl dán vašimi geny. Taková už je lidská 
přirozenost. Takže nebylo by rozumné ani moudré si myslet, že pouze agenti 
negativního stavu a praví lidští tvorové jsou schopni být iniciátory takových myšlenek, 
citů a způsobů chování vůči vám. Ano, jsou to oni, kdo jsou primárním zdrojem 
takových nepříznivých vlastností. Byli uzpůsobeni pro takové iniciování a 
k vybudování zmíněné schránky. Jenže vy jste byli schopni téhož z pozice své typicky 
lidské přirozenosti. 

Vzpomeňte si na Doplnění 15, kde bylo poprvé naznačeno, že dříve, než jste se vtělili 
na planetě Nula do lidského života, jsem vás osobně periferně nadělil něčím zvláštním, 
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čím se jasně lišíte od typických lidských tvorů, a také od agentů negativního stavu. 
Toto uzpůsobení vám dovolilo, abyste se stali Mými agenty či agenty pozitivního stavu. 
Avšak kolik z vás tehdy doopravdy chápalo, co to znamená být takto uzpůsoben nebo 
tímto způsobem periferně seřízen? Protože seřízení bylo periferní, zůstala vaše lidská 
přirozenost dominantní. Díky faktoru této dominance jste se stali velmi snadno a jaksi 
‚přirozeně‘ schopnými odsuzování, odmítání, bezohlednými; a velmi snadno jste získali 
sklon mít špatné, negativní či odporné myšlenky, city a způsob chování vůči jiným 
lidským bytostem, které nesplňovali vaše očekávání či z jakýchkoliv jiných důvodů. 

Až nedávno byly tyto věci předneseny vaší pozornosti, primárně skrze Mé Nové 
zjevení s tím, že se máte takovému zacházení vůči jiným i vůči sobě navzájem vyhýbat, 
protože to přispívá k faktoru odplaty a pomsty proti vám. 

Nezapomeňte prosím v tomto ohledu na jeden důležitý faktor. Jako dřívější agenti 
Mého pozitivního stavu jste byli v postavení tlumočit pozitivnímu stavu všechny 
aspekty typické lidské přirozenosti a kvality typického lidského životního stylu. 
Jakmile jste byli upozorněni na to, že jste byli agenty Mého pozitivního stavu, byla 
záležitost ilustrování toho, jak jste zápolili s takovým podivným životem, uvedena do 
popředí vašeho chování a vašich činů. Během té doby z důvodu toho, že jste byli 
v postavení typických lidských tvorů, pro vás nebylo nezvyklé reagovat s negativním 
postojem na něčí negativní postoj vůči vám, ale také iniciovat jej sami od sebe. Tak už 
byla seřízena vaše lidská přirozenost. Jiná část, ta periferní, jež pochází ode Mne, 
zůstala v pozadí vaší mysli. 

V průběhu čtení Mého Nového zjevení a uplatňování jeho zásad ve vašem životě byla 
periferní část vaší přirozenosti pomalu a opatrně přiváděna do popředí vašeho života. 
Víc a více jste se stávali schopnými vyhýbat se takovému typu negativního chování a 
zacházení s jinými lidmi. 

Nicméně nebylo tomu tak, dokud nebyl zaznamenán Dvacátý čtvrtý dialog dne 20. 
ledna 1999, kdy duchovní situace a současně probíhající posun dovolily, aby se to stalo 
a vy jste ukončili svou roli jako Moji agenti v postavení typických lidských tvorů a byli 
uvedeni do role Mých pravých reprezentantů. Do té chvíle byl takový druh 
nepříznivého lidského chování tolerován a pochopitelný kvůli původnímu účelu, pro 
jaký byl pořízen. Ale jakmile ve vašem životě byla iniciována a ustanovena tato nová 
role, není již pro vás vhodné, abyste prokazovali takové negativní chování a zacházení 
vůči jiným. Renegáti se nemohou dočkat toho, abyste takto jednali nebo zacházeli 
s jinými, a tak vás mohli mít za svůj terč a učinit váš život ubohým a nesnesitelným. 

Postup, jímž se stanete Mými plnohodnotnými reprezentanty, se ovšem neudá přes 
noc. Právě teď jde u vás o postup přecházení z bývalé role a dřívějšího postavení k vaší 
nové roli a pozici. Díky tomuto přechodnému faktoru se může stát, že byste ještě 
zareagovali z pozice svých dřívějších rolí. V průběhu tohoto přechodného údobí u vás 
dochází k natrénování nového způsobu myšlení, cítění, chování, jednání a zacházení 
s jinými a mezi sebou navzájem. Tento nový způsob je v souladu se životním stylem 
Mého pozitivního stavu, jakožto i s Mou Pravou Přirozeností, kterou od této chvíle 
máte za úkol ilustrovat na planetě Nula. Pokud máte tendenci lpět na starém způsobu 
chování a jednání, pak se stanete subjektem, do kterého se budou pořádně strefovat 
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síly negativního stavu. Byly by účinnými a úspěšnými v používání všeho, co je 
negativní a co je uloženo ve vaší individuální a osobní schránce ve zmíněné oblasti, a 
tak by vás mohly napadat pomocí svých vlastních agentů a jiných lidských tvorů, svých 
přisluhovačů. 

Takže jak na to, abyste mohli vyprázdnit tu schránku? Anebo - jaký byl v minulosti 
rozdíl mezi vašimi činy, reakcemi a chováním a těmi, co byly typicky lidskými; a jakými 
se vyznačovali agenti negativního stavu? Takže pokud jste byli či jste tak říkajíc 
v lidské kůži, bylo, je a bude nevyhnutelné, abyste se dopouštěli příležitostně takových 
negativních či špatných myšlenek, citů či jednání vůči sobě, ale zvláště vůči agentům 
negativního stavu a jiným lidským tvorům, kteří jsou vůči vám zřejmě velmi 
negativními a bezohlednými. Zde nejde o to, že jste byli, jste a budete schopni se úplně 
vyhnout takovým negativním charakteristickým jevům, ale jde o to, jak dlouho a 
v jakém rozsahu jste byli a budete na nich lpět. 

Vezměme si příklad z tvého vlastního postoje a chování, Petře. Jelikož tvůj život je 
reprezentací mnoha důležitých faktorů, potřebných pro takové ilustrování, ustavují 
významné příklady. Někdy se rozčílíš, jsi pobouřen nebo znechucen chováním či 
postojem jiných, zvláště těch, co jsou ti blízcí. Během takových okamžiků prožíváš 
všelijaké negativní myšlenky, city, či dokonce chování. Zvýšíš hlas, ba řekneš nějaké 
ošklivé slovo, anebo řekneš něco, co jsi ve skutečnosti na své niterné úrovni 
nezamýšlel, nebo jsi měl za to, že je to zdrcující díky náhlému hněvu. Avšak za pár 
minut nebo nanejvýš za nějakou tu hodinu, až ty okamžiky pominou, pocítíš lítost, 
zahanbení, trapnost, vinu, výčitky, cítíš se bídně, že ses tak choval. Přál by sis, aby ses 
mohl vrátit v čase a napravit nebo odpovědět zcela jinak, a to, jak by to bylo v souladu 
s faktem, že jsi přenašeč Mého Nového zjevení. Poté Mne požádáš o odpuštění, a tím je 
věc vyřízena. 

Takže tímto druhem reakce a následnou výčitkou a prosbou o odpuštění neměly tvé 
negativní myšlenky, city, slova, chování a cokoli jiného čas, aby se zaregistrovaly nebo 
aby se uložily v tvém individuálním úkrytu. Jejich dopad neměl dost času k tomu, aby 
byly vzaty do té schránky. Vyhnul ses úspěšně potřebě zažít na oplátku podobný typ 
chování ze strany jiných. 

K čemu by však došlo, kdybys ve své mysli na dlouhou dobu, někdy i několik let, 
schovával tento druh negativních a špatných myšlenek, citů, chování a postojů vůči 
jiným, nehledě na to, kdo jsou? Takovým postojem bys je uložil ve svém osobním a 
individuálním skladu a byly by v trvalé pohotovosti k použití proti tobě ve stejné míře, 
v jaké jsi je vykazoval vůči jiným. A pak bys byl pořádně překvapen, až by tě některá 
individua a známé osoby začaly považovat za strašlivou a špatnou osobu, a to by mohlo 
přijít i od někoho, vůči komu jsi nikdy neprojevil takové negativní chování, pocity a 
myšlenky. 

Abyste se mohli vyhnout takovým možnostem - totiž tomu, jak by se zacházelo s vámi - 
a aby se mohla vyprázdnit vaše osobní schránka od nich, a tak nemohla být používána 
proti vám ze strany sil negativního stavu, radí se vám činit toto (ovšem, jako vždycky, 
jen když se k tomu odhodláte ze své svobodné vůle a dobrovolně, a nijak jinak!): 
prozkoumávejte velmi důkladně všechny své myšlenky, city, emoce, postoje a chování 
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vůči všem ostatním lidem, se kterými jste měli kontakty až do této chvíle svého života 
a vůči kterým byste ještě pěstovali myšlenky, pocity a sklon k chování takovým 
negativním způsobem. Ve své mysli, za Mé přítomnosti a za přítomnosti všech členů 
vaší pravé duchovní rodiny, zvláště pak za přítomnosti vám přidělených členů Nového 
vesmíru požádejte mysl všech těch lidí o jejich odpuštění. Povězte jim svou myslí, že je 
vám velice líto a že se cítíte provinile za to, jak jste o nich uvažovali, co jste vůči nim 
cítili a jak jste se k nim chovali. Poté poproste o milost a odpuštění Mne, jakožto i členy 
vaší pravé duchovní rodiny a členy Nového vesmíru. Požádejte o to, aby vás pohltilo a 
vámi proniklo Mé zářivé bílé světlo, symbolizující Mnou Absolutní Bezpodmínečnou 
Božskou Lásku, Božskou Moudrost, Božské Milosrdenství, Soucit a Odpuštění, za tím 
účelem, abyste byli svobodní, osvobozeni a očištěni úplně a navždy od takových 
myšlenek, citů a způsobu chování a od všeho, co s nimi souvisí. Po přijetí Mého 
bezpodmínečného odpuštění odpusťte sami sobě, že jste se jich drželi tak dlouho. 

A až se tento postup dokončí, s velkým štěstím, potěšením a rozkoší Já osobně vaši 
schránku úplně vyprázdním od všech těch negativních myšlenek, citů, postojů a 
chování a od všeho s nimi souvisejícího. Takže v tom úkrytu nezůstane nic, co by mohly 
síly negativního stavu použít proti vám. 

Nicméně si musíte zapamatovat, že ve svém postavení Mých pravých reprezentantů 
příležitostně budete prožívat takové negativní, nenávistné, nesnášenlivé, špatné, 
vzdorné, závistivé a podobné typy chování ze strany sil negativního stavu a jiných 
lidských tvorů, jejich přisluhovačů. 

Chcete-li udržovat svou schránku prázdnou a prostou od všeho nepříznivého a 
negativního, pak byste neměli nikdy reagovat na takové jednání stejným způsobem. 
Budete v pokušení tak činit. Bylo by velmi snadné reagovat na to negativními, 
špatnými a nepřátelskými myšlenkami, city a pociťováním, i když zevně byste se tak 
nechovali. Naneštěstí, dokud jste v lidské kůži, navenek budete prožívat takové 
myšlenky, emoce, pocity a cítění. Buďme realističtí a nežádejme od vás absolutní 
dokonalost. Dosáhnout toho je pro vás nemožné. Avšak co můžete učinit v takových 
případech, abyste se vyhnuli jejich zvnitřnění nebo lpěli na nich příliš dlouho, a tak jim 
dali příležitost zaregistrovat se ve vašem osobním skladu, je to, že okamžitě poté, co 
zažijete takové myšlenky, pocity a pociťování, hned je odmítnete ze své mysli 
s prohlášením, že nejsou vaše, ale patří negativnímu stavu. Předáte je Mně, požádajíce 
o Mé odpuštění a milosrdenství a Já se jich zbavím tím nejvhodnějším způsobem. 
Takže jim neposkytnete dost času, aby se umístily ve vaší osobní schránce. Toto bude 
nejúčinnějším způsobem, jak udržet vaši osobní schránku prázdnou a pustou od všeho 
negativního. 

Pamatujte si prosím, že ve své nynější osobní roli, ve svém postavení a stavu, budete 
bedlivě zkoumáni renegáty a jejich pochopy za účelem, aby našli jakoukoliv možnost 
vás svést k tomu, abyste měli takové negativní myšlenky, pocity, cítění a chování či 
cokoliv podobného. Budou k vám posílat všelijaká individua, co s vámi budou zacházet 
takovým odporným způsobem, jen aby se ve vás vyvolala potřeba - z pozice vaší zevní 
lidské přirozenosti - reagovat negativně na jakoukoliv takovou provokaci. Nepadněte 
v tomto ohledu do léčky. Dávám vám nástroj pro efektivní zacházení v situacích tohoto 
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druhu, abyste tak nepodlehli jejich provokaci. Používejte je pokaždé, kdykoliv se 
ocitnete v takových situacích. 

Peter: Ale co si máme myslet o Tvém výroku, který je zaznamenán u Matouše 5:22, 
cituji: „Ale Já vám pravím, že kdokoliv se hněvá na svého bratra bez příčiny, hrozí mu 
soud. A kdo říká svému bratru: ‚Raka!‘, hrozí mu vydání radě. Ale kdo mu řekne: ‚Ty 
blázne!‘, hrozí mu oheň pekelný.“ Mimochodem, co znamená slovo ‚raka‘? 

Pán Ježíš Kristus: Slovo ‚raka‘ přibližně znamená něco jako osobu prázdnou, 
bezcennou, línou, na nic se nehodící. Důvod, proč se uvedlo, že považovat někoho za 
něco takového by mohlo mít za výsledek nějaké právní potíže, byl ten, že z pozice 
souhlasu každého být takovým, jaký byl; místo, životní styl, pozice a volba každého 
byly potřebné pro nějaké důležité duchovní důvody. Takže tím, že se někdo pojmenuje 
‚raka‘, učiní se nepravdivý úsudek o jeho osobní roli a pověření. Jakékoliv falešné 
prohlášení staví toho, kde jej učiní, do pozice duchovní a právní závaznosti a potřeby 
prokázat pravdivost a oprávněnost toho tvrzení. Jelikož tato nepravda nemá ani jedno, 
důsledkem by mohlo být potrestání a odplata. 

Na druhé straně, hněváte-li se na někoho bez příčiny a není důvodu pro takovou emoci, 
pak vytváříte něco, co z pozice jedinečnosti vaší modality vyjadřování a cítění nebylo 
do této chvíle v jsoucnu a bytí či pseudojsoucnu a pseudobytí. Proto naplňujete skald 
negativního stavu něčím, co tam doposud nebylo, a tím posilujete a upevňujete jeho 
stav a proces. Tím, že tak činíte, na sebe přivoláváte nutnost soudu za podporu 
negativního stavu. 

Věc ‚příčiny‘ jim tenkrát říkala, že bylo dovoleno hněvat se na někoho důvodně, aniž by 
hrozil soud. Důvod, proč bylo tehdy dovoleno hněvat se oprávněně na někoho, kdo u 
vás způsobil prožitek toho hněvu, byl v tom, že tehdy vládlo v lidském životě 
vnucování. Díky faktoru vnucování lidem bylo znemožněno mít svobodnou vůli a 
volbu, a tak byli donuceni činit jenom to, co jim bylo nařízeno. Jakékoliv nařizovací a 
donucovací faktory porušují základní přirozenost všech sentientních entit zakotvených 
v životě svobodné vůle a svobodné volby. Připraví-li se lidé o tyto nanejvýš základní 
faktory života, pak to vede k tomu, že pocity a projevy hněvu jsou oprávněné. Takovým 
pocitům a jejich vyjádření je dovoleno se projevit, neboť pomohou zbavit se 
donucování, přikázání a omezování a umožní návrat ke stavu svobodné vůle a 
svobodné volby. Žádné jiné ospravedlnění pro hněv neexistovalo ani neexistuje. 

Říci někomu ‚ty blázne‘ a být identifikován s tou myšlenkou nebo rčením může vést do 
ohně pekelného. ‚Pekelný oheň‘ v této souvislosti znamená ustanovení spalující 
sebelásky, která vyloučí ze své sféry jakýkoliv ohled na blaho a uznání potřeb 
kohokoliv jiného. Ve vyšším smyslu považovat někoho za blázna znamená mít Mne za 
blázna, jako bych neměl vědět, co provádím v každém okamžiku jakéhokoliv stavu a 
času. Důvod, proč v tomto případě jsem to Já, kdož je považován za blázna, je v tom, že 
Můj život je naživu v každém a můj jedinečný element je přítomen v každé osobě. 
Jelikož jsem přítomen v každém Mém elementu v plnosti Mé Přirozenosti, jsem to 
posléze Já, Kdo je nazýván bláznem. Následkem toho vede takové usuzování do ohně 
pekelného neboli sebelásky, která je esencí a substancí pseudoživota negativního 
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stavu. proto díky faktoru identifikace s takovou pseudoláskou ta osoba volí 
automaticky jít do pekla. 

Avšak v přítomné době je situace poněkud jiná. Od té chvíle, kdy byl ustanoven 
rozdílný fundament pro lidský život, zakotvený v jeho svobodné vůli a svobodné volbě, 
neexistuje žádné ospravedlnění pro jakékoliv negativní pocity, myšlenky, postoje či 
chování vůči komukoliv a čemukoliv. Proto by mohly vést k vytvoření vaší osobní 
schránky, s takovými negativními charakteristikami, jež by mohly být použity proti 
vám. Aby se tak nestalo, pak pokaždé, kdy jste vystaveni takové situaci, v níž se lidské 
aspekty vaší přirozenosti pociťují, radí se vám, abyste postupovali tak, jak bylo shora 
navrženo. 

Peter: Mnohokrát děkuji za toto vysvětlení a radu i za to, že jsi nám poskytl nástroj 
k zacházení s touto věcí. A toto mne přivádí k druhé otázce, pocházející z mé diskuse 
s Tomem. Jsem zvědav, jak je vhodné a správně načasované ptát se a mít na to 
odpověď. Vztahuje se to na Tvůj život během Tvé fyzické inkarnace na planetě Nula. 
Nikdo nic neví o Tvém životě od Tvých fyzických 12 let do doby, kdy jsi začal Svou misi 
ve fyzickém věku 30 let, v Izraeli, Jeruzalémě a v oblastech nyní nazývaných Svatou 
Zemí. Doba mezi Tvým 12. a 30. rokem věku je zahalena velkou záhadou a nikdo neví 
ani nebylo zaznamenáno cokoliv o Tvém životě během té doby. Je možné a vhodné, 
abychom o tom něco věděli; a zda to má nějakou relevanci vzhledem k nyní 
probíhajícímu posunu a ke změnám našich rolí jako Tvých bývalých agentů, jež se nyní 
stali Tvými pravými reprezentanty? 

Pán Ježíš Kristus: Zajisté, Petře. Existují velmi důležité důvody, proč byl velmi pečlivě 
utajen Můj osobní život během té doby a během údobí, zaznamenaného v evangeliích. 
Taky nic nebylo odhaleno o průběhu Mého vychovávání a dětských let. Jediná událost 
Mého raného života, zaznamenaná Lukášem, se týká Mého setkání s učiteli 
v jeruzalémském chrámě, když Mi bylo 12 let; poté jsem se vrátil s Mými tak zvanými 
rodiči do Nazaretu a podřídil jsem se jim. Nic jiného není v tomto ohledu k dispozici. 
Nicméně existují nějaká Gnostická evangelia, která obsahují nějaké informace tohoto 
druhu, ale způsobem, jakým to popisují, jsou to čisté nepravdy a zkresleniny. Takže 
nejsou hodnotným či věrohodným pramenem informací o Mém osobním životě. 

Důvod, proč všechny podrobnosti o Mém osobním životě nemohou být odhaleny 
dokonce ani nyní a proč neexistují žádné věrohodné, objektivní ani tak zvané vědecky 
průkazné materiály, a to nejen o Mém osobním životě během všech těch let, ale také o 
tom, zda jsem vůbec existoval a zda to, co je připisováno Mému učení a Mým skutkům, 
jaké jsou zaznamenány ve čtyřech evangeliích, je pravdivé a zda k tomu vůbec došlo, je 
v tom, že by plná znalost všech těch faktorů v jejich největším rozsahu uvrhla každého 
do stavu donucení bez svobody výběru. Tento údaj je velmi důležitý. Taková úplná 
znalost by přinutila každého, aby Mne přijal jako pravého Boha, který jim byl vnucen 
zevními faktory a neobyčejností Mého osobního života, nepřijali by Mne tedy podle své 
niterné dispozice. V takovém případě bych všechny uzavřel do permanentního stavu, 
z něhož by nikdy nevyšli, ježto cesta k jejich niternosti by byla provždy uzavřena. 

Chcete-li donutit lidi něco přijmout zevními událostmi svého života, pak z toho 
vyplyne, že veškerá pravda a skutečnost jsou zakotveny v zevnějšnostech. Takže 
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v niternostech neexistuje nic, co by mělo nějakou cenu. Tím pádem by došlo i 
k trvalému uzavření přístupu k niternostem, kde přebývá veškerá pravá znalost a kde 
se vždy nachází Má přítomnost. Kdyby něco podobného nastalo, pak by negativní stav 
vyhrál, protože jeho život je zakotven v zevnějšnostech. 

Kdybych donutil lidi pomocí událostí z Mého osobního života, které lze zevně 
pozorovat, aby Mne přijali jako pravého Boha, pak bych použil metodologii 
negativního stavu, pročež by se mohlo usoudit, že jsem z negativního stavu. V takovém 
případě by došlo ke stavu vzhůru nohama, jaký by vládl životu všech sentientních 
entit. 

Proto bylo nutné utajit všechny podrobnosti Mého osobního života a namísto toho byly 
zaznamenány pouze určité, náležitě vybrané výroky, které jsem pronesl, byly popsány 
některé případy uzdravení vybraných jedinců, což jsem učinil na základě Mého 
Absolutního Soucitu, jakožto byly sděleny i určité tak zvané zázračné skutky, které 
jsem vykonal. 

Avšak když pečlivě rozeberete, jak jsem vykonal ten druh skutků, pak zjistíte, že vše 
bylo založeno na základě žádosti lidí a jejich víry ve Mne, nic nebylo z donucení. Prosby 
a víra jsou věcí niternosti a vždycky vycházejí z nitra. 

Veškerý účel Mé mise na planetě Nula, jak bylo odhaleno v Mém Novém zjevení, se 
týkal situace na samotné planetě Nula pouze okrajově. 

Moje poslání se vztahovalo na pseudotvůrce a na samotný pozitivní stav a na nutnost 
převzít celou zónu vymístění z rukou pseudotvůrců. Ale nejhlavnějším účelem bylo 
podrobit všechna zla a falešnosti a pokořit všechna pekla, a tak zrušit jejich vládu 
donucování v jejich doméně a na planetě Nula. Na planetě Nula bylo zapotřebí také 
zrušit donucovací faktory vůči lidským tvorům a poskytnout jim zcela jinou 
alternativu, jak bylo již dříve popsáno. 

Jak si počínat, aby se potřela všechna zla a falešnosti a aby se podrobila všechna pekla? 

Jak víte, Moje Absolutní Esence nemůže přijít do přímého kontaktu s nimi, ježto 
v okamžiku, kdy by k tomu došlo, by všichni zúčastnění navěky zahynuli. Aby se to 
nestalo, bylo nutno oddělit tu Esenci od takového kontaktu. Pouze lidský život Mně 
mohl poskytnout takovou možnost. V procesu té separace během prožívání lidského 
života tak, jak jej prožívá jakýkoliv lidský tvor, jsem se Já obracel na ti Esenci jako 
k Mému Otci. Abych toho v tomto ohledu docílil, bylo nutné během té separace a 
v průběhu doby, kdy jsem byl typicky lidským, získat všechny zkušenosti, jaké do té 
chvíle byly k dispozici, a vložit je všechny do Mé zkušenostní modality. Za tím účelem 
jsem podnikl rozsáhlá studia veškerých lidských náboženských, pseudoduchovních a 
všech různých systémů, jakožto i všeho jiného, abych se důvěrně seznámil - jako 
typický lidský tvor v odluce od Mého Otce-Esence - se všemi aspekty konečného 
produktu samotného negativního stavu - tedy se všemi jeho pekly. Dospěl jsem k tomu 
cíli hojným cestováním a návštěvami všech kontinentů na planetě Nula, kdy jsem 
pobýval u rozličných učitelů, mistrů a reprezentantů všech existujících systémů. 
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Od Mých 12 do 18 let jsem byl takzvaně poslušen Svých lidských rodičů podle jejich 
požadavků. Když jsem dosáhl věku 18 let, opustil jsem je a cestoval jsem do Indie a 
jiných zemí v Asii, do Ameriky, Evropy, Austrálie a na různé ostrovy v Pacifiku a 
Atlantiku. Na každém ze zmíněných kontinentů jsem pobyl několik let. Ve svých třiceti 
letech jsem se vrátil do Jeruzaléma a konal to, co je popsáno ve čtyřech evangeliích. 

Jak víte, v těch dnech ani nikdo nevěděl o existenci Amerik či Austrálie nebo 
tichooceánských ostrovů ani o větší části Afriky a Asie. Ale Já jsem o nich věděl a 
potřeboval jsem shromáždit vše dostupné od všech, kteří tehdy žili na všech těch 
místech. 

Cestoval jsem na všechna ta místa pomocí prostředků, které byly dostupné jenom Mně 
v té době - šlo o něco, co vám může připomínat pojem teleportace. Důvod, proč jsem 
potřeboval navštívit všechna ta místa a posbírat všechny dostupné znalosti a 
zkušenosti z lidské přirozenosti a lidského života, jsa Sám v postavení typického 
lidského tvora a ve stavu separace od Mého Otce-Esence, byl v tom, že Mi to poskytlo 
možnost bezprostředního kontaktu se vším obsaženým v přirozenosti negativního 
stavu, tj. jak fungoval, jaké byly jeho metody, jak se vyvíjel a rozšiřoval a jaký měl 
dopad na lidské tvory a na veškerou zónu vymístění. 

Pouze z pozice konečného produktu negativního stavu - lidských tvorů - jsem mohl 
získat úplnou znalost, protože povaha konečného produktu je taková, že v sobě 
obsahuje v souhrnu vše, co je vlastní negativnímu stavu. 

Takže lidská přirozenost ve všech svých aspektech, jak byla reprezentována rozličnými 
obyvateli zmíněných světadílů na planetě Nula, Mne poskytla nástroje, potřebné pro 
zkušenosti ohledně povšechnosti negativního stavu a pro nalezení nejvhodnějšího a 
nejsprávnějšího způsobu k potření všech jeho zel a falešností a pro pokoření všech 
pekel a celé zóny vymístění, jakožto i k uzamčení pseudotvůrců. 

Větší mystické, záhadné a neobvyklé důvody pro takové zkušenosti, které v žádném 
případě tehdy nemohly být odhaleny kvůli bezpečnosti, byly v přípravě pro Nejvyššího 
- pro Mou Esenci k tomu, aby se získala Nová Přirozenost, jež se stala plností Pána 
Ježíše Krista. 

Jak víte, pojem ‚Pán Ježíš Kristus‘ značí nebo označuje někoho, kdo nic nepostrádá a 
kdo zahrnuje do Jeho/Její Přirozenosti - zkušenostně - všechno ve veškerém jsoucnu a 
bytí, jakožto i v pseudojsoucnu a pseudobytí. pouze z tohoto postavení bylo možno 
podrobit negativní stav a podřídit jej Mé kontrole za účelem nasměrovat jeho osud ke 
konečnému cíli - poskytnout důležité poučení o životě jiném, než je život ode Mne, a o 
tom, že bude navěky eliminován, až vyčerpá svou účelnost a poslouží zmíněnému 
účelu. 

Jiný důvod pro shromažďování takových zkušeností a vědomostí o lidské přirozenosti 
ve všech jejích aspektech, jak byly projeveny na různých kontinentech planety Nula, 
byl za účelem ustanovení příznivých podmínek pro provedení Posledního soudu, až 
nastane čas. 
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Jak si jasně vzpomínáte z kapitoly osmé Nového zjevení Pána Ježíše Krista, nemůže 
dojít k spravedlivému soudu v přímé zkušenostní modalitě bez Absolutní Znalosti o 
všezahrnujících aspektech všeho a všech v Mém Stvoření, ve všech dimenzích bez 
výjimek a výlučností, majících svůj původ přímo ode Mne, a proto jsem měl absolutní 
zkušenostní znalost o všech z nich a o jejich přirozenosti, funkci, progresi a také o 
jejich vývoji; tak tomu však nebylo v případě negativního stavu. 

Jak víte, negativní stav nemá svůj původ ze Mne. Ani lidé a rozličné tvory pekel a zóna 
vymístění nemají svůj původ přímo ode Mne. Proto jsem jako Nejvyšší postrádal 
takovou přímou zkušenost s kýmkoliv z nich a s povahou jejich života. 

Aby se tato situace napravila a ustanovily se náležité a absolutně spravedlivé 
podmínky pro Poslední Soud, zvolil jsem si z Mé vlastní svobodné vůle a volby vtělit se 
do lidského života, získat z něj všechny potřebné prostředky, které by Mi dovolily 
vstoupit do všech jiných oblastí pseudojsoucna a pseudobytí a zahrnout do Mé 
Přirozenosti zkušenostní modality jejich vědění a chápání v absolutním smyslu. 

Avšak je ještě jiný důvod pro Mou potřebu navštívit a prostudovat všechny lidské 
systémy na různých kontinentech planety Nula. 

Jak víš, Petře, každý světadíl, jakož i každá země má souvztažnost a spojitost s nějakou 
jinou oblastí jak v duchovních světech pozitivního stavu, tak i v pseudoduchovních 
světech stavu negativního. 

Moje návštěva na těch kontinentech byla nutná, abych tam mohl vytvořit určité 
podmínky, jež by daly podnět pro jejich vývoj a které by učinily náležitý a účinný 
podklad pro ilustrování a demonstrování specifické povahy lidského života k poučení 
všem. 

Jak byly tyto podmínky Mnou ustanoveny - to nelze pochopit vaší omezenou lidskou 
myslí. Byly velmi neobvyklé a nejsou přístupné žádné relativní mysli. (Poznámka 
k pochopení pojmu ‚neobvyklý‘ a ke způsobu, jakým je někdy uváděn v Mém Novém 
zjevení. Toto je odpovědí na Danovu starost ohledně jeho správného užívání. V Mém 
Novém zjevení je tento termín užíván velmi často, ačkoliv ne vždycky, v jiném 
významu, než jaká je jeho typická anglická definice či označení. V našem případě je 
pojem ‚neobvyklý‘ definován jako popis něčeho, co neexistuje jinde nebo jindy a který 
není možný v žádné jiné modalitě nebo manifestaci, ale pouze v té, která je popisována 
nebo která patří kontextu diskutovaného tématu o někom nebo něčem.) 

Současně, z pozice těch světadílů, přes jejich odrážení a zpětnou vazbu se světy, 
s nimiž tenkrát korespondovaly, jsem v nich mohl uvést určité důležité podmínky pro 
jejich vlastní vývoj a pokročení a pro manifestování jejich vlastního jedinečného života 
a přirozenosti. Bez ustanovení těchto vhodných podmínek z pozice jejich reflexí a 
korespondencí tento cíl nemohl být uskutečněn. 

Tomuto výroku máte rozumět tak, že konečný výsledek usilování každého a všech 
může být manifestován pouze v jejich odrážení se ve světech, které jsou v souvztažném 
postavení jeden s druhým. Ty světadíly poskytují potřebnou, kriticky závažnou a 
životně důležitou zpětnou vazbu z usilování, uskutečněného v těch souvztažných 
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světech. Je to jako spojení příčiny a následku. Příčinné faktory jsou produkovány 
v jiných dimenzích, zatímco jejich účinky jsou zakoušeny a reaguje se na ně 
v nejzevnějších světech, v tomto případě na kontinentech planety Nula, jež působí 
v roli nositelů těchto účinků a poskytují zpětné vazby k těm světům, v nichž jsou 
příčiny iniciovány. 

Takže větší část Mého soukromého života mezi 18. a 30. rokem byla věnována této 
důležité práci. Jak můžete vidět, měla tato práce mnohé multidimenzionální aspekty a 
byla vykonávána simultánně v mnohých rozměrech, v mnohých světech a na všech 
kontinentech planety Nula. 

Po dokončení této porce Mé důležité práce a po návratu do Mého rodiště jsem se 
připravil vstoupit do všech pekel, zvláště pak do pekel pseudotvůrců. Nyní jsem měl 
všechny náležité prostředky k tomu, abych takto vešel, jsa zcela odizolován od 
negativního stavu, jakožto i od všech jeho obyvatel tak, abych jim nezapříčinil trvalé 
poškození ani zničení kohokoliv či čehokoliv v jejich doméně. Získáním plné znalosti a 
pochopením lidské přirozenosti a povahy negativního stavu z jejich vlastní pozice, a to 
pouze z jejich vlastní pozice, jsem byl s to vytvořit velmi účinnou izolaci pro všechny 
zúčastněné. 

Nyní abych odpověděl na tvou otázku, jak se to vše vztahuje na přítomnou dobu a na 
vaše vlastní postavení jako Mých pravých reprezentantů; především, jsem schopen 
poskytnout izolaci vám všem, kdo čtete tato slova, jakožto i pseudotvůrcům a všem 
jiným ve Velké alianci. 

Za druhé, což je nejdůležitější, tato informace je poskytnuta všem těm v negativním 
stavu, kteří budou toto slyšet během vašeho čtení. To jim pomůže pochopit 
nejdůležitější faktor pro jejich konečné konvertování do pozitivního stavu, což jim 
naznačí, že Já k nim přijdu z jejich vlastní pozice jako jeden z nich v tom smyslu, že 
jsem se podrobil jejich životu za tím účelem, abychom jak oni, tak i Já vše viděli a 
prožili. A nejen to, ale nejdůležitější bylo to, že jsem byl schopen podrobit všechna 
jejich zla a falešnosti z jejich vlastní pozice a obrátit všechno ve Mně z jejich 
pseudoživota v pravý pozitivní život. Docílením tohoto jsem jim připravil cestu k tomu, 
aby učinili totéž, až nastane chvíle, aby konvertovali do pozitivního stavu. Těmi 
zkušenostmi jsem jim všem poskytl náležité a účinné prostředky k tomu, aby 
uskutečnili tento nejzávažnější krok, který vede ke zrušení negativního stavu na věky. 
Je mnoho jiných stránek Mého soukromého života během probíraného období. 
Nicméně nyní ještě nemohou být odhaleny. Některé z nich mají tak nezvyklou, 
absolutní a nedosažitelnou povahu, že nemohou být nikdy odhaleny. Z toho důvodu nic 
více nemůže být řečeno na toto téma. Přeji ti velmi příjemný den, Petře. 

Peter: Mnohokrát děkuji za tuto obsáhlou informaci. 
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Dialog 47 

Čtyřicátý sedmý dialog 

 

23. února 1999 

 

Peter: Dnes ráno jsem velmi znepokojen. Po dokončení zaznamenávání Čtyřicátého 
šestého dialogu jsem obdržel e-mailem a normální poštou 16 různých otázek. Dvě 
z těchto otázek přišly z východního pobřeží této země a zbytek z České a Slovenské 
republiky. Co mne znepokojuje a dělá mi těžkou hlavu, je obsah některých z těch 
otázek. Jsem ohromen. Nejen že jsem ohromen, ale také mám silné pochybnosti o tom, 
zda zaznamenávat tyto dialogy a dělit se o ně s jinými byl konec konců dobrý nápad. 
V jakém rozsahu pěstují duchovně nebezpečný stav závislosti na mně a na Tvých 
odpovědích skrze mne? Tohle není vůbec dobré. Vypadá to, jako by někteří čtenáři 
vyvíjeli velmi nevhodnou tendenci vyhýbat se odpovědnosti klást vlastní otázky a 
dostávat vlastní odpovědi bez zprostředkování ze strany kohokoliv. Co se tady děje? 

Pán Ježíš Kristus: Tyto tvé obavy jsou legitimní, Petře. To, co zde uvádíš, se týká 
zodpovědnosti všech za svůj vlastní život, a tím nakonec za kladení vlastních otázek a 
dostávání vlastních odpovědí jakýmkoliv jim přístupným způsobem v přímém 
kontaktu se Mnou prostřednictvím jejich vlastní intuice, přes proces jejich vlastního 
intelektu, logikou, racionalitou a usuzováním nebo prostě analyzováním vlastní situace 
a stavu, v jakém se v té které chvíli nacházejí. Některé položené otázky jsou skutečně 
zcela nevhodné a neměly by nikdy být kladeny tvým prostřednictvím. Jde o něco zcela 
osobního nebo se to vztahuje na některé praktické rodinné záležitosti v mezích jejich 
vlastního rodinného systému nebo osobního rozhodnutí. Jako příklad takové otázky je 
ptát se na velikost položky pro životní pojištění, jež by zabezpečila členy vlastní rodiny. 
Takové otázky nemají význam pro cokoliv multiverzálního, ale jsou svým rozsahem 
omezeny zájmem určité osoby, jež se ptá, a proto odpovědi musí být určeny faktory 
jeho/jejích rodinných potřeb. Jsou příliš úzké a nemají žádný význam v obecném 
smyslu. 

Otázky, které přišly z České a Slovenské republiky, patří čtyřem různým lidem, 
v některých případech již byly zodpovězeny v průběhu zaznamenávání těchto dialogů. 
Problémem dvou z těch čtyř individuí je, že četli jenom dva z dosud přeložených 
Dialogů. V podobných případech se radí, aby se počkalo s kladením jakýchkoliv otázek, 
pokud se nevyskytne příležitost seznámit se s dalšími dialogy. 

Je zde však něco jiného, co má svou důležitost v tom, aby bylo dovoleno klást takové 
otázky. Jak víš, Petře, a jak bylo uvedeno v dřívějších dialozích, jedním z důležitých 
faktorů pro zaznamenávání a čtení těchto Dialogů je ten, že mohou vyvolat zjištění 
určitých osobních problémů, jaké mohou mít čtenáři a které potřebují řešení na osobní 
a individuální úrovni bez tvé účasti. Nezapomeňte na jeden důležitý fakt, o němž jsme 
dříve mluvili. Všichni se nacházíte v přechodné periodě, a to od doby, kdy jste byli 
Mými agenty, do doby, kdy se stanete Mými pravými reprezentanty. Toto přechodné 
období s sebou nese působení důležitého činitele pro nacvičování a získávání jiného 
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životního stylu, který ladí s vaší novou rolí a postavením. Během této doby nacvičování 
fungují tyto Dialogy jako něco, co přivádí na povrch staré zvyky vaší typické lidské 
přirozenosti, které musí být natrvalo eliminovány. Jedním z takových špatných a 
duchovně extrémně nebezpečných zvyků, ke kterým všichni máte sklon, je spoléhat se 
na někoho či něco jiného při odhalení vašich vlastních problémů, při nalézání 
prostředků, jak se jich zbavit či jak je korigovat a činit důležitá či méně významná 
rozhodnutí v potřebách a zápasech vašeho každodenního života. Je tendence být téměř 
paralyzován a nic nepodnikat dříve, než vám někdo řekne, co dělat a jak to činit. 

Jsou-li takové tendence nebo problémy v někom vyvolány při čtení těchto Dialogů, pak 
to znamená jen tolik, že se mu dává příležitost opravit tyto nebezpečné tendence, nebo 
se jich zbavit. Jak můžeš usoudit, Petře, z těch 16 otázek, které jsi včera obdržel, ještě 
existují, bohužel, takové tendence u některých čtenářů. Z toho důvodu ty otázky, které 
mají multiverzální význam, mají být zodpovězeny, jiné, které mají víc osobní, 
soukromý, intimní a praktický charakter, jsou kladeny ne proto, aby byly doopravdy 
zodpovězeny, ale aby upozornily tazatele na problémy, jaké v tomto ohledu má. 
Opakuji znovu, je jim dána příležitost, aby uznali tyto problémy a aby pracovali nad 
tím, jak se jich zbavit. Nikdo se nemůže stát Mým pravým reprezentantem, pokud se 
drží takových problémů nebo tendencí. Takové tendence mají typicky lidskou povahu 
a charakter negativního stavu obecně. 

Na druhé straně jsou některé otázky kladeny ve formě prosby dále a podrobněji 
probrat některé věci, jež byly prodiskutovány dříve. V některých případech je takové 
podrobné zpracování náležité. Pak se prosbě vyhovuje. V jiných případech to vhodné 
není, protože se odchyluje od obecného uvážení a vysvětlení a proniká příliš hluboko 
do aspektů osobnostních a individualizovaných. Dobrým příkladem takové prosby je 
jedna, jakou jsi dostal včera, Petře, v níž se žádá o podrobnější vysvětlení příčin lidské 
obezity. V jednom z předchozích dialogů jsme poskytli takové vysvětlení v obecném 
smyslu. Byl uveden jako jeden příklad z mnohých možných příčinných činitelů pro 
vznik takového lidského stavu. Týká se to nedostatku lásky. Ale viděli jste nebezpečí, 
když se uvádějí takové příklady? Osoba, která se na to ptala, se okamžitě pokusila 
učinit závěr, že jsem mluvil o ní. A přitom tolikrát jsme uváděli a prosili, aby se osobně 
nebralo nic, co je obsaženo v těchto dialozích? 

Co by se stalo, kdybych vyhověl žádosti pana Beneše a podrobně rozebral, proč se 
někteří lidští tvorové stanou obézními? Jakýkoliv případný čtenář by vybral jeden, 
nebo několik nebo i všechny zjevené příčinné faktory a aplikoval by je na sebe, aniž by 
uvážil své vlastní individualizované, osobní a soukromé důvody. V takovém případě by 
dotyčná osoba uvěřila falešnosti o důvodech své obezity. Taková víra by ho/ji uvedla 
ještě hlouběji do negativního stavu a do problémů jeho/její nadměrné tloušťky. Vždyť 
negativní stav má své kořeny ve falešnostech. Proto když mluvíme o lidských 
problémech obecně, můžeme poskytnout jen obecné odpovědi o původu, účelu a 
důvodech jejich výskytu. Z toho vyplývá odpovědnost každé osoby, aby sama 
dopodrobna určila, proč byly takové problémy přijaty a proč byl dán souhlas k jejich 
vzniku a hlavně, zda účel, pro který sloužily, vyčerpal svou užitečnost, a proto nejsou 
již potřebné ani požadovány. Existuje mnoho důvodů, proč někdo souhlasil s tím, aby 
měl problémy, v tomto případě nadměrnou váhu. Protože jde o čistě individuální, 
soukromý a intimní problém, může být jeho příčina a důvod náležitě určen pouze 
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samotným dotyčným individuem. Ze stanoviska duchovního je to mezi tím individuem 
a Mnou. Proto, řečeno duchovně a na duchovní úrovni, je ta osoba zodpovědna a 
odpovědna za své vlastní otázky a za obdržení vlastních odpovědí bez použití služeb 
jakéhokoliv prostředníka. Jinak by mohla shledat, že uvěřila falešnostem. 

Peter: A co ohledně otázky, kterou položila jeho žena Alena? Chce vědět, zda je vhodné 
za současně existujících podmínek využít svých schopností a nadání pro vytvoření 
něčeho, co by bylo prospěšné pro všechny. 

Pán Ježíš Kristus: Odpověď na tuto otázku může být docela zřejmá z obecného 
chápání principů Mého Nového zjevení. Byly-li někomu dány určité schopnosti nebo 
tvůrčí nadání, pak mu byly dány jen pro jediný účel - užívat je za jakýchkoliv 
podmínek. Jinak by to neměl. Zde opět čelíme záležitosti zodpovědnosti. Ale v tomto 
případě jde tak říkajíc o dvojí cestu (tam a zpět). Dovolte, abych to personalizoval. Jste 
zodpovědní za plné využití a aktualizování všech svých schopností, darů, talentů a 
nadání k prospěchu všech za každých podmínek, bez ohledu na to, jak jsou přijímány 
jinými. Jiní, na straně příjemců, jsou zodpovědní za to, jak na ně odpoví a do jaké míry 
jsou ochotni mít z nich prospěch. Vaše vlastní zodpovědnost je omezena pouze na užití 
a prezentování vašeho tvůrčího usilování vůči jiným, kdežto ostatní zodpovídají za to, 
jaký prospěch z toho vytěží. Zda to učiní, či nikoliv, to již není vaší zodpovědností. 
Děláte vše, jak nejlépe umíte za jakýchkoliv podmínek a za každých okolností se vším, 
co máte, aniž byste se znepokojovali tím, zda z toho někdo bude, či nebude mít 
prospěch. 

Peter: Alena se také ptá, jak takové předměty, vytvořené z lásky a s dobrým úmyslem, 
ovlivňují jiné, zvláště v obecných negativních podmínkách, existujících na planetě 
Nula? 

Pán Ježíš Kristus: V některých případech je jejich dopad pozitivní zvnějšku, zvláště u 
jedinců s pozitivním zaměřením, co byli Mými agenty, a v některých případech u 
většiny lidských tvorů skrytě. Nezapomeňte na jeden velmi důležitý fakt. I když vaše 
tvůrčí usilování neprokazuje nějaký dopad nebo neovlivňuje nikoho na jeho vědomé 
úrovni nebo během přítomné doby zde-a-nyní, vaše dobré, milující a pečující skutky 
nesmírně přispívají do schránky pozitivního a produktivního vytváření něčeho 
v obecném vědomí veškerého lidstva. Budou použity k prospěchu všech ve chvíli 
ukončení života negativního stavu a typického lidského života ve všech jeho čistě 
negativních aspektech. Proto bych rád silně povzbudil Alenu a vás všechny, abyste 
pokračovali v tomto pozitivním úsilí a abyste užívali všechny své dary, schopnosti, 
talenty a nadání v jejich největších potenciálech k prospěchu všech; a abyste chápali 
svou myslí, že výsledky vašich dobrých skutků a práce mají multiverzální dopad a 
nejsou omezeny pouze na vaši vlastní lokalitu, dokonce ani ne na celé lidstvo. 

Peter: Díky za toto vysvětlení. Doufám, že Alena bude spokojená. A nyní zpět do této 
země. Máš nějaký komentář k prohlašování, že došlo k unesení mimozemšťany, jak 
bylo vylíčeno onehdy, na příklad v televizním programu jedné z hlavních vysílací 
společností, a jak to komentoval Michael M. z Massachusetts? 
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Pán Ježíš Kristus: Význam těch tvrzení je v tomto ohledu zkreslením pravé reality. 
Tyto druhy tvrzení vycházejí z obecného uvědomění nevědomé mysli lidstva o 
experimentování a genetickém manipulování pseudotvůrců a renegátů c minulosti i 
v přítomnosti, kdy se pokoušeli a pokoušejí zfabrikovat určité tvory za účelem, který 
byl popsán jinde. Znamená to, že používali v minulosti a používají i v přítomnosti 
některé lidské geny k fabrikaci hybridů podle vlastního návrhu. 

Už jsme se dotkli tohoto předmětu v jednom z dřívějších dialogů. Jak vzpomínáte, 
lidstvo bylo během noha staletí skrytě navštěvováno rozličnými tlupami pseudotvůrců, 
dokonce i v době jejich uzamčení, kdy extrahovali různé vzorky z genetického nadělení 
nic netušících lidských tvorů a vložili do nich různé implantáty za tím účelem, aby 
mohli zaznamenávat údaje o jejich vývoji a vývinu. Totéž se provádí po vypuštění 
pseudotvůrců na svobodu. Takže v podstatě takové programy o únosu mimozemšťany 
a o fabrikaci sentientních hybridů ve formě dětí, v nichž užívají lidské geny, vyvěrají 
z těchto faktů. Všechny tyto události a příběhy se dějí za scénami vědomého 
uvědomění většiny části lidstva. Nemáte ponětí, co se všechno v tomto ohledu děje 
v jejich vlastní doméně. Tato doména vám není přístupná. Vám, Mým reprezentantům, 
bych doporučoval, abyste se takovými zprávami nezabývali. Vaše role a pověření je 
nyní jiné a to nevyžaduje, aby vám záleželo na takových událostech nebo podobném 
dění. 

Peter: A nyní pojďme zpět do Evropy či České republiky - k některým otázkám 
Romana a jeho přítelkyně Moniky. Věřím, že něco z toho bylo zodpovězeno 
v předešlých dialozích. Jedna otázka se týká Herbalife a jiné jsou příliš osobní. 

Pán Ježíš Kristus: Odpovědi, které byly dány ve Dvanáctém a částečně ve Třináctém 
dialogu mohou být plně aplikovány na záležitost s Herbalifem. Duchovní nebezpečí být 
zapleten do takových programů je zřejmé. Jsou to velmi výhodné léčky nastaveny 
negativním stavem, aby tak mohl ovlivňovat kohokoliv, kdo projevuje zájem pomocí 
neškodných substancí, jako jsou bylinky, vitamíny a minerály. Pseudoduchovní 
filosofie používaná v propagaci jejich výrobků je jedem pro lidskou mysl a slouží 
k zotročování ve formě závislosti na nich. Nenachytejte se na žádné z jejich tvrzení. 
Romanovi se radí, aby počkal na dva zmíněné dialogy a aby je důkladně prostudoval, 
než se rozhodne ohledně přijetí zaměstnání v té společnosti. Na druhé straně jde o 
soukromou věc a Romanovi se radí, aby se obrátil osobně přímo na Mne a aby se 
v tomto ohledu spoléhal na vlastní intuici. Také druhá otázka o seberealizaci má čistě 
osobní povahu a nemůže být zodpovězena skrze prostředníka. Pojetí seberealizace je 
ryze individualizovaný a personalizovaná záležitost mezi Mnou a dotyčným jedincem. 

Peter: A nyní půjdeme k otázce od Moniky. Její první otázka je o tom, zda je ještě 
bezpečné užívat duchovní hypnózu z duchovního stanoviska, aby se odhalily zdroje 
vlastních problémů, zvláště ty z velmi raného dětství nebo z doby z předporodního 
vývoje. Věřím, že odpověď na tuto otázku byla již dána v jednom z dřívějších dialogů. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, už byla. Přesto krátce zopakujme, co o tom bylo řečeno 
předtím. Tato osobitá metoda, vyvinutá a uvedená tebou, Petře, byla na neštěstí pro 
vás všechny převzata silami negativního stavu. Proto její používání za účelem věkové 
regrese a léčby osobních problémů může být nebezpečné. Nebezpečí nevyvěrá ze 
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samotné metodologie, ale z dovednosti různých negativních entit ovlivňovat samotný 
proces, a to tím, že vás mohou krmit všelijakými nepravdami a deformacemi o zdroji 
vašich problémů a vštěpovat do vaší mysli falešné vzpomínky. Naneštěstí ty falešné 
vzpomínky mohou na vás učinit tak velký dojem, že nebudete myslet jinak, než že jsou 
skutečné, autentické a opravdové a že to, co vám říkají, se vám skutečně v minulosti 
přihodilo. Jelikož tomu tak není, uvěřili byste nepravdám o sobě a svých zkušenostech. 
A tak by se stalo, že byste nevyřešili své problémy, ale ještě více byste je napájeli a 
podporovali jejich pokračování, nebo byste získali náhražkové problémy, které by 
mohly být horší než ty, které jste chtěli eliminovat. Takto jsou negativní síly schopny 
chytit do pasti lidi, aby uvěřili, že se jim může poskytnout uzdravení. Ano, dovedou vás 
osvobodit od některých problémů, ale tím, že jste přijali nepravdy v rouše pravdy a 
ryzosti, byste skončili tak, že byste je zaměnili za daleko horší problémy, než byly ty 
předešlé. 

Používat tuto metodu nyní je zvláště nebezpečné pro někoho, kdo čte, přijímá a 
praktikuje Mé Nové zjevení. Duchovní hypnóza byla obecným nástrojem, 
aplikovatelným pro všechny v době, kdy nic jiného tohoto druhu nebylo k dispozici a 
kdy byly tyto obecné nástroje účinné a užitečné. Avšak poté, co faktor negativní 
kondenzace negativního stavu obsadil planetu Nula, všechny podobné obecné, 
povšechné praktiky má ve své moci negativní stav. 

Jak bylo dříve uvedeno, je nutno, aby agenti pozitivního stavu v zájmu stornování této 
situace změnili způsob jednání se svými vlastními záležitostmi nebo problémy. 
namísto tohoto obecného všezahrnujícího přístupu namířil posun docela směrem 
k individualizovanému a personalizovanému přístupu. Proto jakýkoliv pokus ze strany 
Mých reprezentantů používat starý přístup by vedl ke značnému duchovnímu 
nebezpečí. Jejich používáním by nevyhnutelně otevřeli dveře renegátům a jejich 
přisluhovačům a ti by učinili jejich život ještě ubožejším a nesnesitelnějším. 

Takže se v tomto ohledu radí vyhledávat vlastní individualizovanou a zosobňující 
metodu, která je aplikovatelná jenom vůči vám a nikomu jinému. Opakuji - jde o věc 
mezi Mnou a vámi. Nejste-li schopni mít přímý hmatatelný kontakt se Mnou, pak byste 
měli užívat svou vlastní intuici nebo jiné zdroje osobně vám přístupné (náhled, logika, 
rozum, intelekt, racionalita, niterný smysl atd.). Navíc čtení a praktikování Mého 
Nového zjevení kvůli samotnému principu, bez jakýchkoliv závazků, a soustředění se 
na Mou přítomnost ve vás, dokonce i když nemáte zřetelný pocit té přítomnosti; a 
jestliže Mne požádáte, abych vám pomohl zbavit se problémů - pokud nastal čas a je 
vhodné se jich zbavit - může fungovat dokonce lépe než jakákoliv jiná stará metoda. 
V tomto časovém úseku nic nepotřebujete. 

Peter: Další její otázka je dost zajímavá. Je možné, aby mé (její) duchovní a mentální 
stavy pozitivní povahy, ba někdy i negativní povahy, ovlivnily meteorologické 
podmínky a procesy ve fyzické sféře podobně, jak jsou ovlivňovány v pozitivním stavu? 

Pán Ježíš Kristus: Ano i ne. Toto je dvojznačná odpověď. Na planetě Nula vzhledem 
k postavení a funkci ve své roli extrémní externalizace není stav mysli jakéhokoliv 
jedince - ať pozitivní, či negativní - sám sebou a sám o sobě schopen přímo prokázat 
takový vliv. Toto je ‚ne‘ část odpovědi. Avšak lidstvo jako celek může a skutečně 



   DIALOG 47. 

-323- 
 

ovlivňuje meteorologické podmínky na planetě Nula. Čím negativnější je lidstvo, tím 
nepříznivější meteorologické podmínky mohou nastat. Váš individuální příspěvek do 
obecné schránky, ve které jsou schovány negativní a nepříznivé stavy každé mysli, 
funguje jako faktor narůstání, přispívající k celkovému klimatu, v němž lidstvo působí. 
V tomto smyslu ovlivňujete meteorologické podmínky na vaší planetě. Toto je ‚ano‘ 
odpovědi. Vaše pozitivní přispívání, pokud je více takových lidí, může zmírňovat 
nepříznivé meteorologické podmínky. Nicméně nyní, kdy negativní stav dosahuje na 
planetě Nula nejvyšší stav kondenzace, je pozitivní příkon minimální či v současné 
době téměř žádný a negativní příspěvek je maximální. Následkem toho se tento proces 
silněji odráží v drsnějších povětrnostních podmínkách na planetě Nula a jinde v zóně 
vymístění, kde působí faktory s nimi korespondující. 

Peter: Moničina další otázka se týká pohlavního styku dvou partnerů, praktikantů 
Nového zjevení. Ráda by věděla, zda výsledkem sexuálního styku, který probíhá 
simultánně na duchovní i mentální úrovni, je zrod ideje, kterou Ty použiješ ke stvoření 
nové sentientní entity, a zda by to nebylo porušením fundamentálního duchovního 
zákona, podle něhož vše jde z nitra navenek. Co by bylo následkem takového aktu pro 
planetu Nula, zónu vymístění a všude jinde? 

Pán Ježíš Kristus: Monice a každému z vás se radí znovu si pečlivě přečíst dvacátou a 
dvacátou druhou kapitolu Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Je zřejmé, že téměř nic, 
co se děje v tomto ohledu v pozitivním stavu, nelze aplikovat na lidský pohlavní styk. Je 
tomu tak i ohledně sexuální činnosti mezi dvěma osobami opačného pohlaví, které jsou 
Mými pravými reprezentanty. Ať tak, či onak, jsou stále ještě lidskými tvory, 
používajícími svá lidská těla pro takové spojení. Proto je jejich sexuální vyjádření 
omezeno a zablokováno, což zabraňuje, aby byli schopni produkovat všechny následky 
sexuálních aktů, podobných těm, jaké se odehrávají v pozitivním stavu. Nemůžete 
aplikovat stejná pravidla a vidět stejný význam sexuality na planetě Nula, jak se to 
aplikuje v pozitivním stavu. 

Pro lepší osvětlení této věci se vraťme k posouzení hlavního účelu funkce takového 
sexuálního styku. Jak si vzpomínáte, sexualita je podle svého obecného pojímání 
považována za nástroj vzájemného sdílení. V tomto smyslu není omezena jen na 
pohlavní styk. Její funkce je daleko širší. Nicméně toto se může aplikovat primárně 
pouze na pozitivní stav. V lidském životě vzhledem k tomu, že došlo ke genetickému 
zmanipulování, byla sexualita ve svém rozsahu a své funkci omezena na rození dětí a 
na vnější vyjádření svého procesu na úrovni čistě fyzické a v ohraničené míře také na 
úrovni mentální. Velmi mále, ba téměř nic z duchovního aspektu nebylo dovoleno 
vpojit do sexuálních zážitků. Uvažte, v čem je nejdůležitější vitální role sexuality pro 
všechny. Za prvé, slouží pro získání většího a hlubšího poznání Mne, jiných a sama 
sebe. Za druhé, je pro zrod nové a jedinečné ideje, která by byla obdařena jedinečným 
sentientním životem. Za třetí, je pro potěšení, radost, pocit štěstí, uvolněnosti a pro 
poskytnutí příležitosti sdílet se s někým opačného pohlaví podle vzájemné dohody a 
souhlasu. V lidském životě byl přidán jiný účel či vlastně byl omezen na fyzické 
narození jiné jedinečné lidské bytosti. 

Provádět sexuální styk na jakékoliv úrovni ještě neznamená, že budou vyvolány 
všechny tyto tři funkce nebo že výsledek jakéhokoliv pohlavního styku bude 
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v produkování všech jejích tří faktorů. Může nebo nemusí je produkovat. Ve většině 
případů, zvláště při sexuálním styku mezi dvěma lidmi pozitivní povahy, na příklad 
mezi dvěma Mými reprezentanty opačného pohlaví, bude za účelem prožití třetího 
faktoru. Velmi vzácně dojde k zažití všech tří. Proto v minulosti, pokud sexuální styk 
skončil ve druhé funkci, bylo výsledkem narození sentientní entity na všech úrovních, 
včetně lidské bytosti na této úrovni. Ze dvou pozitivních lidských bytostí, z Mých 
agentů, jsou obvykle, ale ne vždycky, narozeny pozitivní sentientní entity a lidské 
bytosti. Ze dvou negativních lidských bytostí či pravých lidských tvorů se narodí agent 
negativního stavu či pravý lidský tvor. Avšak v současné době došlo k úplné změně 
situace. Na planetě Nula se již nerodí žádní pozitivní agenti ani praví lidští tvorové. 
Důvod pro toto uspořádání byl vysvětlen dříve. Proto každý sexuální styk mezi Mými 
reprezentanty, dokud jsou na planetě Nula, bude omezen na první a třetí faktor. Druhý 
činitel, narození nových sentientních entit a lidských bytostí, pokud by nenastaly 
zvláštní okolnosti, byl z jejich pohlavního styku vyloučen. 

Toto vysvětlení by mohlo být odpovědí na Moničinu otázku o čtyřech scénářích 
sexuálního života v rozličných situacích a s rozmanitými motivacemi, potřebami, 
přístupy a prožitky orgasmu. Bez ohledu na to, jaký scénář bereme v úvahu, nic se 
nenarodí z takové sexuální aktivity za nyní existujících podmínek, pokud se žije na 
planetě Nula. Jestliže motivace, úmysly, potřeby a přístupy při sexuálním styku jsou 
pozitivní a harmonické na obou stranách, pak se vyvolává první a třetí faktor. Jinak 
jsou buď neutrální, nebo mají negativní následky, jako jsou nespokojenost, pocity 
prázdnoty, nedorozumění a podobné stavy. K tomu může dojít i mezi dvěma 
sexuálními partnery, kteří jsou Mými zasvěcenými, oddanými a věrnými služebníky. 
Důvodem toho, proč by mohli mít dokonce i oni tak nežádoucí vyznění, je to, že mohou 
přicházet ze zcela různých duchovních úrovní, mít úplně jiné chápání a přijímání Mého 
Nového zjevení. V tomto časovém úseku nemůže být více řečeno o tomto tématu. 
Můžeme se k tomu vrátit v budoucnosti - pokud bude zapotřebí. 

Peter: Další její otázka se týká hudby. Odpověď na tuto otázku je zřejmá. Jde o to, jaká 
hudba může být považována za pozitivní a která za negativní. 

Pán Ježíš Kristus: primárně klasická hudba je pozitivní. Takovou je i nehlučná, 
uvolňující, jemná, klidná, hladící hudba. Současná hudba, která je atonální, disonantní, 
jakožto i moderní rock rozličných forem jsou výplodem negativního stavu. Lidová 
hudba, country western mohou mít určitou pozitivní konotaci. Ve většině případů jsou 
však neutrální. Kvůli individualizovanému a personalizovanému vkusu se má v tomto 
ohledu každý řídit svou intuicí ve vybírání hudby nebo jakéhokoliv jiného typu zábavy. 
Obraťte se na svou intuici a poraďte se se Mnou, s Mou přítomností ve vás. 

Peter: Její poslední otázka se týká zapalování aromatického kadidla, voňavých tyčinek 
a podobných praktik. 

Pán Ježíš Kristus: Všechno to jsou zevnější rituály. A proto v přítomné době mají 
pouze negativní konotaci a souvztažnost. V některých případech, zvláště pokud jde o 
vás, Mé reprezentanty, mohou tyto věci vyvolat nepříjemné stavy, signalizující 
přítomnost negativních duchů, kteří jsou přitahováni takovým aroma a vonnými 
látkami. Nicméně pro ty lidské tvory, co mají negativní dispozici a kteří si libují 
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v deformacích, falešnostech a zevních rituálech, může hoření kadidla a vonných 
tyčinek sloužit jako zdroj slastných zážitků, ježto poskytují falešný pocit pokoje a 
bezpečí. Radí se vám, abyste se tomu vyhýbali. 

Peter: Myslím, že toto by mělo být pro dnešek všechno. Mnohokrát děkuji za tvůj 
příspěvek. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo. Ano, tohle by pro dnešek stačilo. Měj pěkný a 
příjemný den, Petře. 
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Dialog 48 

Čtyřicátý osmý dialog 

 

24. února 1999 

 

Peter: Než uvedu své vlastní otázky, rád bych Tě poprosil, zda nemáš, co bys přidal 
nebo objasnil k čemukoli dosud probranému nebo odhalenému. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že jsi Mne požádal, abych promluvil jako první. Ano, 
mám, co bych dodal a s čím bych se více zabýval, a to v souvislosti s tématem 
diskutovaným včera, jak to bylo zaznamenáno ve Čtyřicátém sedmém dialogu. 

Včera jsi byl fyzicky příliš unaven a citově znepokojen a rozrušen všemi těmi otázkami, 
které se na tebe chrlily. Začínal ses příliš bát, byl jsi téměř ustrašen z toho, že někteří 
čtenáři těchto Dialogů se stávají hodně závislými na tobě a našich rozmluvách, než aby 
se ujali zodpovědnosti za svůj vlastní život a za kladení svých vlastních otázek a za 
obdržení svých vlastních odpovědí ze svého vlastního nitra. Proto jsem zvolil přerušit 
náš dialog včera bez dalšího komentování, abych ti poskytl dost času zchladnout a 
dívat se na tuto situaci z objektivnějšího nadhledu. Nyní můžeme pokračovat v našem 
rozjímání. 

Z celé situace zbývá jedna věc, o které jsme se včera nezmínili. Jde o to, že síly 
negativního stavu dovedou používat některé ze čtenářů těchto Dialogů, jejich typicky 
lidské tendence a očekávání, že se jim řekne, co a jak mají dělat, a to proto, aby tě 
dostali, Petře. Využívají toho, že se oprávněně a odůvodněně obáváš, že někteří čtenáři 
mají potřebu být závislými na tvém přispívání, a tak by síly negativního stavu pěkně 
doufaly, že dokázaly přerušit a ukončit naše dialogy a jejich zaznamenávání 
k prospěchu všech zájemců. Využívají obavy, zasévající v tvé mysli pochyby a úzkost, 
kdy se ptáš, zda je náležité pokračovat v tomto usilování. A nejen to, ale zda vůbec bylo 
dobrým nápadem podniknout uvádění těchto dialogů. 

Abychom se ještě jednou zmínili - síly negativního stavu tě upozorňují na výrok, který 
jsem učinil před několika lety v Korolariích..., že k vám již nebudou přicházet doplňky 
touto cestou a že žádný psaný materiál nebude doručován ani sdílen s nikým. 

Ovšem zde se výhodně opomíjí to, že jsem se vyjádřil o platnosti a aplikovatelnosti 
jejich obsahu pouze pro tu chvíli (zde-a-nyní), to jest, že to platilo pro onu dobu, a 
nikoliv pro tuto chvíli. 

Takže můžeš poslat pryč své strachy, úzkosti a obavy ohledně těchto věcí a 
pokračujme v našich dialozích, kdykoliv je nutno a zda je jich zapotřebí. Navíc, stane-li 
se, že jsi požádán, aby se tvým prostřednictvím dostávaly otázky ke Mně, otázky, které 
jsou úplně nevhodné nebo příliš osobní svou povahou, pak prostě, klidně a v míru 
dotyčné upozorníš, že jejich žádosti jsou nevhodné. Pochopí a přijmou tvé laskavé 
napomenutí.
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Doufejme, že po přečtení tohoto dialogu s tím přestanou. Přesto s tím nepočítej. Lidská 
nátura je tvrdošíjná a nepředvídatelná, aby se nepokoušela zase předkládat nevhodné 
a osobní otázky. Kdyby k něčemu takovému znovu došlo, pak jednoduše opět vysvětlíš, 
proč by pro ně bylo duchovně nebezpečné, abys zprostředkovával Moje odpovědi na 
jejich otázky. 

Peter: Děkuji za toto vysvětlení. Chápu a udělám přesně to, co navrhuješ. Máš ještě, co 
bys rád uvedl, než budu klást otázky? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, mám. Je třeba, abychom se více zabývali Moničinými 
otázkami. Protože jsi byl unaven a ustaraný, neprobrali jsme je úplně. Mluvím o 
čtyřech scénářích, k nímž může dojít v průběhu pohlavního styku mezi dvěma agenty 
pozitivního stavu na planetě Nula. Také o možném porušení multiverzálního zákona 
postupování všeho z nitra navenek. 

Začněme s možností tohoto pokušení a pak půjdeme k vysvětlování a pak půjdeme 
k vysvětlování výsledků jejích čtyř scénářů. Monika si teď už musí uvědomit díky čtení 
Mého Nového zjevení, že negativní stav a jeho konečný produkt - lidský život, byly 
založeny na porušení všech zákonů a na nastolení svých pseudozákonů, které řídí 
jejich vlastní životy a všechna zařízení.  

Jak víte, tím, že sexualita byla hlavním nástrojem při zavedení, ustanovení a 
uplatňování těchto pseudozákonů v lidském životě a v negativním stavu obecně, byla 
to právě sexualita, ve které byl duchovní zákon multivesmíru porušen nejvíc. Kdežto 
v pozitivním stavu jde v průběhu pohlavního styku všechno z dojité niternosti-
niternosti do dvojité vnějšnosti-vnějšnosti (u dvou sexuálních partnerů opačného 
pohlaví), v negativním stavu, a zvláště v lidském životě zakotveném v zevnějšnostech, 
je všechno vzhůru nohama, to jest v průběhu sexuálního styku vše jde z dvojité 
zevnějšnosti-zevnějšnosti do dvojité zevnějšnosti-zevnějšnosti. 

Pro toto uspořádání lidského života a negativního stavu obecně by jakákoliv idea, 
vzniklá při takovém aktu, byla využita buď pro zrod negativní entity, nebo vlastního 
lidského tvora. 

V přítomné době, jak víte, se z takové ideje rodí pouze negativní a/nebo zlé entity. 
Z těch idejí se narodí buď totálně nová negativní a/nebo zlá entita, anebo je takový 
pohlavní styk využit někým v peklech pro inkarnaci na planetě Nula. Ať tak, či onak, je 
ta entita vždy negativní a/nebo zlá. Žádní lidští tvorové v pravém smyslu se po nějaký 
čas na planetě Nula nenarodili. 

Vzhledem k faktu takového uspořádání v negativním stavu a v lidském životě by bylo 
obtížné mluvit o Moničiných obavách, že by existovala možnost porušení zmíněného 
zákona. Možnost, že by se něco podobného přihodilo v pozitivním stavu, je 
nemyslitelná. 

Než agenti Mého pozitivního stavu, jakožto i lidští tvorové, dostali povolení vtělovat se 
na planetě Nula, byli agenti pozitivního stavu, kteří byli umístěni na vaší planetě, velmi 
často použiti prostřednictvím sexuálního styku pro zrod buď pozitivních idejí, nebo 
idejí lidského typu. Pozitivní ideje daly prostředky pro zrození pozitivních agentů. A 
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ideje lidského typu - pro narození vlastních lidských tvorů. V závislosti na vybraných 
genech a na duchovní dispozici během sexuálního styku mohl mít takový lidský tvor 
buď pozitivní, nebo negativní sklony. 

Avšak situace s Mými agenty na planetě Nula se úplně změnila od chvíle, kdy již nikdo 
z pozitivního stavu nedostal povolení se vtělit na planetě Nula; ani nikdo z vlastních 
lidských tvorů neměl dovoleno se narodit. Tato změna je ještě výraznější v současné 
situaci, kdy prožíváte proces, v němž se stáváte Mými pravými reprezentanty, 
opouštějícími dřívější roli a postavení Mých agentů či agentů pozitivního stavu. 

A toto nás přivádí k Moničinu čtvrtému scénáři. Než bude popsán první scénář, 
uvažujme o následujícím: oba sexuální partneři opačného pohlaví, kteří jsou Mými 
agenty a nyní Mými reprezentanty, přistupují jeden k druhému pro pohlavní styk 
s náležitou, správnou a pouze pozitivní motivací. Jaký je výsledek takového aktu? Jsou 
nějaké ideje, vzniklé z toho, jež by mohly být použity pro zrod sentientní entity; a 
pokud jsou, pak jaký typ sentientní entity se z toho narodí? 

Jak jsme se zmínili výše, takový akt byl v minulosti použit pro zrození buď pozitivní 
entity, nebo vlastního lidského tvora. 

V přítomné době tomu tak není. Pohlavní styk této povahy je použit pro první faktor - 
získání větší znalosti a chápání Mé Přirozenosti, přirozenosti jiných a vlastní; nebo pro 
třetí faktor - rozkoš, potěšení, radost, uvolněnost a vzájemné sdílení; nebo jak pro 
první, tak i pro třetí faktor. Ježto je zakázáno komukoliv se narodit z pozitivního stavu, 
jakožto i z vlastních lidských tvorů na vaší planetě, výsledkem tohoto druhu 
sexuálního styku je to, že již neprodukuje ideje, jež by mohly být použity pro taková 
narození. 

Moničin první scénář: Jestliže dva agenti pozitivního stavu, spojení s Mým Novým 
zjevením, přistoupí jeden k druhému pro sexuální styk a přitom oba přistupují tak či 
onak s nepravou motivací a nedobrým úmyslem, mohl by pak takový akt produkovat 
ideje pro zrod sentientní entity? A kdyby mohl, o jakou entitu by pak šlo? 

V závislosti na povaze a obsahu takového negativního záměru a motivu by to skončilo 
buď samovolným potratem jakékoliv takové ideje, anebo by žádné ideje nevznikly; 
nebo v některých vzácných případech - pokud by u obou partnerů šlo o extrémně 
negativní úmysly a motivace, a kdyby nebyli opatrní, tj. kdyby nepoužili prostředků 
proti těhotenství, pak by se mohlo stát, že by síly pekel mohly použít takové ideje a 
vnutily by jim zrození negativní entity. 

Druhý scénář: Stejné jako výše, ale v tomto případě jeden sexuální partner přistupuje 
k tomuto aktu s pozitivním, dobrým úmyslem a správnou motivací, kdežto druhý 
partner by měl velmi negativní, nevhodnou motivaci a nečistý chlípný úmysl. Vzniknou 
nějaké ideje z takového aktu? A jestli ano, pak jaký druh sentientní entity by se narodil 
z takového aktu? 

Toto by mohl být případ, kdy by jakékoliv ideje, povstalé z takového aktu, skončily 
v samovolném potratu. Partner s pozitivními úmysly a dobrou motivací by mohl mít 
omezený pocit Mé přítomnosti v sobě a také nějaké omezené pociťování uspokojení, 
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avšak takové pocity by byly kontaminované a dvojsmyslné kvůli negativnímu a 
nevhodnému přístupu druhého partnera. 

Třetí scénář: Oba dřívější agenti pozitivního stavu (opačného pohlaví), spojení s Mým 
Novým zjevením, přistupují jeden k druhému v sexuálním styku pouze s čistým 
úmyslem a pozitivní motivací, ale jeden partner docílí orgasmu dříve než ten druhý, a 
tak nemohou mít vyvrcholení současně. Může být někdo narozen z takového aktu? A 
je-li takové narození uskutečnitelné, pak jaký druh sentientní entity by to byl či byla?  

V minulosti mohl takový akt produkovat ideje, které byly použity pro narození buď 
pozitivní sentientní entity, nebo vlastního lidského tvora. Nezapomeňte na jeden 
důležitý fakt. Na duchovní a mentální úrovni, a tedy v duchovním světě, nejde o faktor 
časoprostorových požadavků. Význam má jenom to, že k orgasmu dojde. Zatímco na 
planetě Nula, která závisí na časoprostorových požadavcích, může docházet 
k orgasmům jdoucím po sobě, v jiných dimenzích jsou vnímány jako synchronní. Takže 
nezáleží na tom, v jakém časovém rozmezí došlo k orgasmu. Navíc v kontextu typické 
lidské sexuality není neobvyklé, kdy mužský partner dosáhne vyvrcholení dříve než 
ženská partnerka. U starších mužů může k orgasmu docházet později než u jejich 
ženských partnerek. Takto byly původně vymyšleny lidská anatomie, fysiologie, 
biologie a mentalita sexuality. V přítomné době nejsou generovány žádné ideje pro 
druhý účel sexuality - pro zrod jakéhokoliv typu sentientní entity. Namísto toho jsou 
vyvolány první a třetí faktor sexuality (poznání a rozkoš). 

A konečně čtvrtý scénář: Stejně jako výše, ale jeden partner je schopen mít 
mnohočetné orgasmy během sexuálního styku, zatímco druhý jenom jeden. Kolik 
sentientních entit se narodí z této situace? A dojde k tomu vůbec? 

Především schopnost mít mnohočetné orgasmy během jakéhokoliv běžného 
sexuálního styku je pouze ženskou výsadou. Je nesmírně vzácné, aby mužský partner 
měl mnohočetné orgasmy za sebou podobně jako ženská partnerka. V převážné 
většině případů může mít mužský partner jenom jedno vyvrcholení v průběhu 
jednotlivého pohlavního styku. Ve velmi mladém, jinošském věku může mít muž dva 
orgasmy v jednom aktu. Čím starší je muž, tím je méně pravděpodobné, aby zakoušel 
takovou událost. Muži potřebují určitou přestávku mezi sexuálními akty, aby mohli 
docílit dalšího vyvrcholení. Čím se stávají staršími, tím delší dobu potřebují, aby 
k tomu došlo. Řečeno opět - takto byla pseudotvůrci strukturována lidská sexualita. 

Ovšem v přítomné době nejsou generovány žádné ideje v procesu tohoto příslušného 
aktu pro zrod jakékoliv sentientní entity, pokud ovšem partneři nepřistupují 
k takovému aktu s totálně negativním, nevhodným a špatným úmyslem a nesprávnou 
motivací. V takovém případě, jak bylo naznačeno shora, mohou síly negativního stavu 
používat takový akt pro své odporné účely. V minulosti se mohla narodit z těchto aktů 
buď pozitivní entita, nebo vlastní lidský tvor v závislosti na tom, jaká potřeba 
existovala v té chvíli. 

Bez ohledu na to, kolik orgasmů bylo prožíváno, nejde o jejich počet v tomto ohledu, 
ale o fakt samotného pohlavního styku a o účel, pro jaký byl podstoupen a uskutečněn. 
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Takže ve většině případů se pouze jedna sentientní entita narodila na planetě Nula 
z tohoto konkrétního aktu. 

Avšak ke všem těmto zrodům docházelo v minulosti jako výsledek idejí, 
produkovaných dvěma pozitivními agenty na planetě Nula. Ale dokonce i v minulosti 
se pravidla pro vznik těchto aktů na planetě Nula lišila od těch, která platila pro 
pozitivní stav. 

Takže se vám radí, abyste se nepokoušeli přenášet nebo aplikovat pravidla, která platí 
pro pozitivní stav, na podmínky, za jakých jste žili v té době na planetě Nula a za jakých 
působíte v přítomné době. Kvůli specifičnosti, jedinečnosti a intimitě takových 
sexuálních aktů a se zřetelem na váš konkrétní případ jako Mých pravých 
reprezentantů jsou takové akty přísně individualizované, zosobněné a soukromé a je 
na vás, abyste z postavení své vlastní intuice ustanovili, jaký druh vyznění by mělo a 
mohlo mít vaše sexuální angažování. V důsledku tohoto faktu nic více nemůže být o 
tomto tématu řečeno. 

Peter: Mnohokrát děkuji za toto vysvětlení. Doufám, že Monika z České republiky, ač 
původně ze Slovenska, bude spokojena. A nyní, nemáš-li nic jiného, bych rád položil 
svou otázku. 

Pán Ježíš Kristus: Jen se ptej, Petře. Pro tentokrát jsem ukončil zpracování žádaného 
tématu. 

Peter: Ačkoliv v knihách Tvého Nového zjevení bylo mnoho odhaleno ohledně 
falešného pojetí reinkarnace, rád bych se vrátil k této záležitosti spolu s Tebou. Ptám 
se proto, že zde byl případ, který dosud nebyl náležitě vysvětlen, ani o něm nebylo nic 
odhaleno. Tom Oudal z Texasu a já jsme o tom diskutovali v soukromém rozhovoru. 

Vztahuje se to na Tvůj výrok o Janu Křtiteli, kdy jsi naznačoval, že on byl prorok Eliáš. 
Zastánci pojetí reinkarnace užívají tento Tvůj výrok jako nejpádnější důkaz o tom, že 
existuje něco jako doslovná fyzická reinkarnace. Mohu Tě pokorně požádat, abys prolil 
něco světla na toto téma? 

Pán ježíš Kristus: Zajisté, Petře, rád to učiním. Ačkoliv bylo tvoje vysvětlení pro Toma 
o Eliáši a Janu Křtiteli úplné a náležité, Já proberu znovu toto téma kvůli jiným 
čtenářům těchto Dialogů. 

Z obecného stanoviska ohledně falešného pojetí reinkarnace lze říci, že kdyby bylo 
pravdou a něco takového jako fyzické převtělování by mělo existovat, a kdybych použil 
tvého výrazu pro popsání Mého postoje vůči tomuto předmětu, což Já často činím, 
Petře, pak bych musel říci, že víra v takové falešné pojetí je urážkou Mého Absolutního 
Tvůrčího Usilování. 

Uvažte toto: jaké hlavní faktory se skrývají za tímto pojetím? 

potřeba dostat odplatu a/nebo odměnu za cokoliv, co jste provedli během jakékoliv 
své dřívější reinkarnace do života na planetě Nula.  
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Skutečně věříte, že by planeta Nula se svým lidským životem byla schopna poskytnout 
každému spravedlivě a objektivně podmínky, jež by mohly splnit požadavky tak zvané 
osobní karmy? Taková domněnka je zcela a úplně špatná, protože by se jeden stále 
převtěloval do života dalších problémů, jimiž je lidský život nasycen. Takže by zpět 
přinášel své staré problémy a získával by nové, a tak by ty problémy hromadil 
donekonečna. A nejen to, ale tím by přispíval k naplňování schránky negativního stavu, 
ze které by se čerpal ze všech těch nahromaděných problémů materiál pro důvod 
k pokračování jeho pseudoživota také do nekonečna. Konec konců negativní stav žije a 
funguje právě jejich zásluhou. 

Jeden z důvodů, proč nikomu nedovoluji, aby se fyzicky a doslovně reinkarnoval na 
planetě Nula do lidského života, je v tom, abych něčemu takovému zabránil. Namísto 
toho jsou jiná místa v multidimenzionální modalitě jsoucna a bytí a pseudojsoucna a 
pseudobytí, kde je možno docílit odměny či odplaty, aniž by bylo nutné se vracet do 
něčeho daleko horšího. 

A nyní se vraťme k Eliáši a Janu Křtiteli. Za prvé to, co jsem řekl, bylo, že Jan Křtitel 
fungoval a konal svou práci v duchu Eliáše. 

V žádném případě tento výrok nenaznačuje, že byl doslovnou fyzickou reinkarnací 
Eliáše. 

Za druhé, jak Eliáš, tak i Jan Křtitel, byli proroci. Díky tomu naznačení se podíleli na 
společné linii, vytvořené za tím účelem, aby šla z duchovního světa na planetu Nula. 
Takže se nacházeli ve stejné modalitě působení. 

Nicméně předpokládejme na okamžik, že Jan Křtitel byl pravou inkarnací Eliáše. 
Povšimněte si, prosím, že užívám slova ‚inkarnace‘, a ne ‚reinkarnace‘. Proč je tomu 
tak? 

Protože nikdo neví, že Eliáš vlastně nebyl nikdy inkarnován na planetě Nula jako 
typický lidský tvor. Byl mocným duchem Mnou seslaným, který byl schopen se na 
planetě Nula materializovat do lidského těla, aniž by procházel typickým lidským 
animálním procesem narození v matčině děloze, a to proto, aby pro Mne vykonal 
určitou důležitou práci. 

Díky faktu, že se nenarodil typicky lidským způsobem, rovněž nepodlehl typicky 
fyzické lidské smrti. Jak víte, byl vzat do nebe v ohnivém voze před očima svého 
učedníka Elizea. Takže neprožil lidské narození ani lidskou smrt. 

Proto i kdyby Jan Křtitel byl Eliášem, pak jeho návrat by nemohl být považován za 
reinkarnaci. Navíc, když byl Jan Křtitel dotazován kněžstvem a levity o svém původu, 
rázně popřel, že by byl Eliášem nebo Kristem či jakýmkoliv známým prorokem. Takže 
docela odmítl možnost reinkarnace kohokoliv z nich. Jan Křtitel byl Mnou poslán, aby 
připravil cestu pro Mé vtělení se do lidského života. 

Křest vodou, který vykonával na obyvatelích té oblasti, kde Já jsem se měl vtělit, byl 
symbolickým vylíčením či duchovní souvztažností pro očištění od zel a nepravd a pro 
přijetí pravdy. V absolutním smyslu Já jsem Absolutní Pravdou. Takže křtěním lidí 
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vodou - čistou pravdou - a v jeho průběhu zbavováním se jejich zel a nepravd byla 
připravena cesta pro Absolutní Pravdu - pro Mne. Tím kontakt seMnou nemohl mít za 
následek jejich zničení. Mimo některých jiných je toto jeden ze symbolických významů 
funkce Jana Křtitele. 

Peter: Mnohokrát děkuji za toto Tvé vysvětlení. Je ještě něco jiného, co by se dnes 
mělo prodiskutovat? 

Pán Ježíš Kristus: Dnes ne. Chtěl bych, aby sis nyní odpočinul, Petře. Přeji ti krásné a 
příjemné odpoledne. 
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Dialog 49 

Čtyřicátý devátý dialog 

 

25. února 1999 

 

Peter: Je dost zajímavé, že po záplavě otázek před dvěma dny se vše zdá být v klidu a 
nikdo se na nic neptá. včera jsme mluvili o Janu Křtiteli. Pokud bys neměl chuť něco 
dodat o čemkoliv podle svého přání, já bych se Tě rád zeptal, pokud smím, ve spojení 
s Janem Křtitelem, abys okomentoval Svůj výrok, který jsi učinil o něm, jak je 
zaznamenáno v evangeliu Lukáše 7:28, a já cituji: „Pravím vám, mezi těmi, kdo se 
narodili z ženy, nikdo není větší prorok než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království 
Božím jest větší než on.“ Tento výrok je poněkud matoucí. Byl-li Jan Křtitel vůbec 
největším prorokem, proč tedy nejmenší v Tvém království je považován za většího, 
než je on? Co to ve skutečnosti znamená? 

Pán Ježíš Kristus: Než odpovím na tuto otázku, Petře, rád bych něco dodal k tomu, o 
čem jsme diskutovali včera. Vztahuje se to na fundamentální zákon Stvoření, v němž je 
uvedeno, že vše jde z niternosti do vnějšnosti a že tento zákon nemůže být porušen. Jak 
víš, Petře, k tomu, aby byl aktivován negativní stav a jeho specifický životní styl, 
jakožto i jeho konečný produkt - lidský život, bylo zapotřebí, aby se od toho zákona 
odchýlilo. pokud důsledně dodržujete všechny procedury a tvořivé snahy v souladu 
s požadavky toho zákona, je nemožné aktivovat a dát do pohybu jakýkoliv jiný typ 
života. 

Na druhé straně je naprosto nemožné iniciovat jiný typ života než pozitivní uprostřed 
domény pozitivního stavu snahou vyhnout se aplikaci toho zákona v průběhu vašich 
tvůrčích, čili v tomto případě pseudo-tvůrčích snah. Jakýkoliv pokus porušit tento 
zákon nebo se mu vyhnout by skončil úplným nezdarem. 

Pro dosažení úspěchu v tomto pseudotvůrčím usilování bylo nutné od sféry a 
atmosféry pozitivního stavu oddělit určitý kontingent sentientních entit, jakožto i 
dávky specifické energie, a všechno to umístit do stavu úplně jiného, než je pozitivní 
stav. Jakmile došlo k separaci, byla vytvořena velká propastní mezera mezi pozitivním 
stavem a negativním stavem, kterou nadlouho nikdo nebyl schopen překročit 
v žádném směru. K překročení nemohlo dojít tak dlouho, dokud nebylo docíleno všech 
podmínek pro ustanovení pseudoživota a lidského života a dokud nebyly zavedeny a 
uplatňovány jiné druhy pseudozákonů. které by byly v naprostém protikladu 
multiverzálnímu zákonu zvanému ‚z nitra navenek‘, jakožto i jiným zákonům 
pozitivního stavu. Kdyby překročování bylo možné během doby, kdy byl aktivován 
negativní stav, pak by ta aktivace zcela selhala. Důvod pro toto selhání by se nalezl ve 
faktu, že zmíněný multiverzální zákon by té aktivaci zabránil, poněvadž by uplatnil 
svůj vliv po lince, která by to spojovala s pozitivním stavem. 

Avšak v doméně pozitivního stavu nebyl tento zákon nikdy porušen. Jak víte, pozitivní 
stav má svou vlastní duchovní dimenzi, intermediální dimenzi a fyzickou dimenzi. 
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Všechny příčiny mají svůj začátek v duchovní dimenzi, postupují do intermediální 
dimenze a končí v dimenzi fyzické, kde mají své účinky. Odtud je opatřena zpětná 
vazba, která jde zpět přes intermediální rozměr k duchovní dimenzi, kde je dopad a 
účinek jejich příčin na všechny dimenze zaregistrován a použit pro iniciování dalších 
příčin. Takto vše probíhalo pro všechny časy v pozitivním stavu. 

Díky výše popsaným faktorům nic podobného nelze aplikovat na lidský život a na to, 
jak se věci odehrávaly v něm, jakožto i v negativním stavu obecně. Jedním z hlavních 
důvodů, proč je tak málo známo lidem a všem ostatním v zóně vymístění o pravé 
povaze života pozitivního stavu, je ten, aby se jim zabránilo v pokusu použít jakékoliv 
metody či životní styl pozitivního stavu ve své vlastní doméně. Nesrovnatelnost a 
nesoulad těch dvou systémů jsou tak ohromných rozměrů, že kdyby se lidé a jiní 
tvorové mísili, pak by to bylo jako dát dohromady hmotu a antihmotu. Taková směs by 
měla za následek nevídanou explozi, která by vyhubila beze zbytku veškeré lidstvo a 
všechny ostatní v negativním stavu. 

Toto je jeden z důvodů, proč nebylo možné takové smíšení a proč byl pozitivní stav 
udržován, symbolicky řečeno, hodně daleko od negativního stavu. Avšak od počátku 
přenášení Mého Nového zjevení byly uvedeny podmínky pro zkrácení vzdálenosti 
mezi oběma stavy a pro jejich přivádění stále blíže jeden k druhému až k nyní 
probíhajícímu posunu, kdy je pozitivní stav umístěn do středu negativního stavu. 

Jak bylo zjeveno v dřívějších dialozích, je toto uložení požadováno a je velmi podstatné, 
jestliže má nastat věčné odstranění negativního stavu. Bylo také zjeveno, že jsem 
vybudoval zvláštní typ izolace kolem členů pozitivního stavu, členů stavu negativního a 
kolem samotných lidských tvorů, takže jejich smíšení nikomu a ničemu neuškodí. 
Máme zde tedy takové uspořádání, jaké nikdy předtím neexistovalo. V mezích každého 
stavu tento izolační faktor zabrání jakémukoliv prosakování zákonů a životních stylů 
jedněch k druhým, takže nenastane kontaminace nebo otrávení jejich vzájemných sfér 
a atmosfér. Proto nehledě na to, jak blízko jsou u sebe nebo ve středu jeden druhého, 
přesto fungují v rámci svých vlastních parametrů. Pokud lekce a poznávání pokračují, 
musí negativní stav a lidský život sledovat své ustanovené pseudozákony a 
pseudopravidla. 

Jste upozorněni na tato fakta či spíše se vám připomíná, abyste neočekávali nějaké 
zjevné či zřejmé změny ve struktuře a dynamice života negativního stavu a lidského 
života, pokud jde o jejich pseudozákony a pseudopravidla. Dříve jste byli varováni, že 
jak se faktor kondenzace negativního stavu stává víc a více zhuštěným a intenzivním, 
bude jeho zřejmá manifestace v lidském životě progresivně více negativní a zlá. Byli 
jste již svědky této události ve svých vlastních lokalitách. 

Avšak díky zvláštní izolaci, kterou jsem umístil kolem vás, a díky tomu, že jste byli 
uloženi do středu pozitivního stavu jako Moji praví reprezentanti, a tím, že jste vložili 
svou důvěru a naději do Mne a podrobili svou vůli a celý život Mně, budete zcela 
chráněni před jakýmikoliv nepříznivými účinky kondenzačního procesu negativního 
stavu a jedovaté atmosféry lidského života. 
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V přítomné době, v průběhu současně probíhajícího posunu, je vaší povinností a 
odpovědností z vlastní svobodné vůle a volby vyzařovat do lidského života a obecně do 
negativního stavu, z pozice vaší nepodmíněné lásky a moudrosti, stav míru, klidu, jasné 
a pokojné mysli a, což je nejdůležitější, bez odsuzujícího postoje, v duchu 
milosrdenství, odpuštění, akceptování a plného chápání té skutečnosti, že každý je 
umístěn v postavení, v jakém má být, a všechno ve svém konečném vyznění slouží 
nějakému pozitivnímu a dobrému účelu. Nehledě na to, kde se nacházíte, bez ohledu na 
to, jakou zastáváte práci, nebo, v některých případech, zda nejste zaměstnáni na 
žádném pracovišti, nebo zda jste či nejste do něčeho s někým zapleteni, ať tak, či onak, 
jste tam, protože je vás tam zapotřebí, abyste tomu místu, těm podmínkám, tomu 
stavu, té situaci či kdekoliv se nacházíte v každém bodě svého nynějšího života, 
poskytli tyto charakteristické rysy pozitivního stavu. Takto činíce, založíte velmi 
důležitou základnu, na níž bude provedena transformace typického negativního typu 
lidského života na pozitivní lidský život, jak je tomu u členů Nového vesmíru. 

v tomto procesu je vaše spolupráce s členy Nového vesmíru velmi závažná. Jsou to 
členové Nového vesmíru, kteří s vaší pomocí a spoluprací budou s to vybudovat tuto 
základnu. Konec konců život lidský jako takový díky své sentientní povaze nemůže být 
zničen. Nicméně může být transformován ze své čistě negativní podoby a 
spoluoznačení do své čistě pozitivní konotace, jak se to projevuje v životě členů 
Nového vesmíru. Možnost této transformace, jak víš, Petře, byla založena díky procesu, 
v němž jsem učinil Mé Lidství Božským poté, co jsem učinil Mé Božství lidským. 
Úmyslně neužívám velké písmeno ‚l‘ ve slovu ‚lidským‘ po slovech ‚učinil jsem Mé 
Božství...‘, abych tak zdůraznil důležitý fakt, že jsem zvolil ze Své vlastní svobodné vůle 
a volby snížit se na úroveň lidských tvorů, a tak se stát jedním z nich. Avšak jakmile 
jsem učinil to lidské ve Mně Božským, po ukončení toho procesu je to označováno jako 
Lidské - s velkým ‚L‘. 

Důležitost tohoto procesu, v němž se činí Mé lidství Božským, nemůže být dost 
zdůrazněna. Po úspěšném docílení toho aktu jsem nejen kompletně změnil Svou 
Přirozenost, ale tím lidským tvorům umožnil spasit se od negativních aspektů své 
přirozenosti v podmínkách, ve kterých může dojít k jejich transformaci do čistě 
pozitivního stavu. Moje Nová Přirozenost Mne také uschopnila k tomu, abych stvořil 
Nový vesmír, který ve svém relativním stavu odráží tento Absolutní Akt a poskytuje 
lidem tuto důležitou možnost.  

Proto je vaše pozice a role v tomto procesu jako Mých pravých reprezentantů velmi 
závažná a významná, protože největší podíl této práce bude vykonán skrze vaše 
chování, váš postoj, vaše porozumění, přijetí a projevování všech pozitivních atributů 
zprostředkovaných členy Nového vesmíru. Ovšem, jako vždy, jenom pokud souhlasíte, 
že to budete činit za své vlastní svobodné vůle a volby.  

Vše, co vám bylo dosud zjeveno v tomto jednotlivém dialogu, nás vede oklikou 
k odpovědi na tvou otázku, Petře, ohledně mého výroku týkajícího se Jana Křtitele. Na 
první pohled je tu zdání, že není spojitost mezi Mým tehdejším výrokem a tím, co jsem 
vyprávěl až do tohoto bodu. V tom výroku, který jsem učinil během Mého Prvního 
příchodu, je skryto tajemství co do umístění různých sil v pozitivním stavu, jakožto i 
v lidském životě na planetě Nula. Jde tady o snížení se na úroveň lidského života, který 
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je považován za ukázku extrémní externalizace. Slovo ‚snížení‘ není dobrým výrazem či 
popisem tohoto procesu. Vhodnějším výrazem k použití by bylo něco jako vynoření ze 
stavu niternosti do stavu nejvzdálenějších zevnějšností až do bodu ztráty jakéhokoliv 
kontaktu s niterností, ba v některých případech, dokonce i ztráty vědomí niternosti až 
k zpochybnění, zda vůbec existuje. 

Zde je popsán proces, jak může být provedeno takové umístění a jak se může porovnat 
se stavem niterností, jež je zde označován slovy ‚království Boží‘. Jedinou cestou, jakou 
lze opustit stav niterností, nebo, v tomto případě, království boží, je narodit se z lidské 
ženy. Její lůno poslouží jako prostředek k tomuto účelu. Uložení v jejím lůně provede 
úplnou separaci od stavu niterností či království Božího a umístí jedince do stavu 
zevnějšností bez jakéhokoliv zjevného spojení s jeho/jejím původním zdrojem. 

V rámci diskutovaného případu zde žena nepředstavuje ženský rod, ale negativní stav 
ve své totalitě; narodit se z žen vůbec znamená přijmout podmínky negativního stavu a 
lidského života zvlášť.  

Srovnáte-li tento stav s podmínkami, které existují v království božím, pak by tam byl 
každý ve větším stupni vědění a chápání než kdokoliv narozený z žen. Narodit se z žen, 
pro negativní konotaci tohoto procesu, znamená být omezen ve všech aspektech 
vlastního života. 

Tento stav, jak víte, je velmi specifickým pro lidský život. Avšak jestliže agent 
pozitivního stavu zvolil narodit se do lidského života a jestliže měl ode Mne velmi 
speciální poslání, aby se stal někým, kdo připraví cestu pro Můj vstup do lidského 
života, v tomto případě Jan Křtitel, pak by byl považován za největšího proroka všech 
dob jednoduše proto, že nikdo jiný nebyl v této jedinečné roli před ním a ani nebude 
nikdy nikdo v té roli po něm. Nicméně, nehledě na to, jak důležitou byla ta role 
z lidského hlediska a ze stanoviska situace, jež tenkrát existovala a ještě existuje na 
planetě Nula, a pro hrubá omezení vložená do lidského života, pak i kdyby někdo 
v lidském životě měl největší možné schopnosti, dary, talent, chápání a vědomosti, 
jakožto i umění kontroly mysli, jak to bylo u proroků těch dob,  pak by je přesto měl 
daleko menší než někdo v království Božím. proto ‚ten, kdo je nejmenší v království 
Božím, je větší než on‘. 

Zde se jedná o relativitu stavu. Čím více je někdo vzdálen od stavu niterností, tím větší 
stupeň relativity získává. Zjistíte-li, že jste umístěni ve stavu, který je totálně oddělen 
od niterností, a vaše celková bytost je usazena v nejvzdálenějších zevnějšnostech, pak 
by vaše relativita měla extrémně největší rozměry. Jelikož lidský život je ztělesněním 
tohoto extrémního stavu, každý, kdo se vtělí do lidského života, bude trpět následkem 
problému relativity vůči komukoliv nebo čemukoliv nenacházejícímu se v té pozici. 

Takže v mezích tohoto extrémně relativního stavu je možno vykonat jen tolik, kolik 
ohraničení této extrémnosti dovolí dosáhnout. 

Nicméně jsou v těchto podmínkách rozdílnosti vzhledem k tomu, jak mnoho lze 
vykonat nebo jak daleko se může dojít s tím, co je k dispozici. Ten, kdo je schopen plně 
využít všechny dostupné potenciály tohoto stavu, bude považován za daleko většího ve 
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srovnání s tím, kdo toho není schopen. Čím více se uvědomuje existence niterných 
stavů, tím více se využívají přístupné zdroje v zevnějších stavech. A ovšem i naopak. 

Na druhé straně ve srovnání s tím, čeho lze dosáhnout v pozitivním stavu, označeném 
zde jako království Boží, výkony toho, kdo je umístěn v extrémních zevnějšnostech, 
vypadají jako nic. Avšak díváte-li se na jeho/její vymoženosti z pozice lidského života, 
pak by mohl být ve srovnání s někým ve stejné pozici považován tak říkajíc za 
největšího mezi sobě rovnými. 

Toto je perspektivou, v jaké má být viděn a pochopen Můj výrok z té doby. V podstatě 
jsem oklikou popisoval povahu pozitivního stavu, přirozenost lidského života a situaci, 
v jaké se ocitl někdo, kdo si zvolil vtělit se na planetě Nula přes ženské lůno, ale kdo byl 
původem z pozitivního stavu. 

Dokonce i Já jsem byl během Mé separace od Mé Esence-Otce na planetě Nula ve stavu 
omezení a to Mi nedovolovalo učinit víc, než bylo v rámci toho omezení vhodné. Jak 
víte, musel jsem čekat, abych byl nejprve požádán jinými lidmi, než jsem mohl pro ně 
něco udělat. Ba i tehdy ještě museli věřit v Mou schopnost, že to mohu udělat. Jinak by 
to nezabralo. 

Ovšem za těch okolností udělat více, než dovolovala omezenost lidského života, by bylo 
nesmírně nebezpečné, protože by to připravilo lidské tvory o důvěrně známou půdu, 
na níž je vybudován jejich život. Aby se to nestalo, musel jsem Svou práci konat na té 
důvěrně známé půdě. 

Mé tak zvané zázračné činy nikterak neporušily ty požadavky, neboť v té době 
v příslušné oblasti, kde jsem konal ty divy, byli lidé navyklí na zázraky díky Mým 
prorokům, které jsem k nim posílal během historie jejich existence. Co myslíte, proč 
byla taková opatření učiněna? Všichni ti slavní a mocní proroci byli Mnou posláni, aby 
se lidem poskytla taková důvěrná známost, a tak byli připraveni na chvíli, až se mezi 
nimi objevím. Protože v té době jsem byl podle názoru většiny lidí považován za 
mocného proroka, bylo očekáváno, že budu konat takové zázraky. Takže z tohoto 
stanoviska nedošlo k překročení hranice jejich hrubých omezeností. 

Jak je toto všechno relevantní pro vaši dnešní situaci? Někteří z vás jsou snad 
znechuceni omezením, které zakoušíte ve svém současném životě na planetě Nula, 
jakožto i ve svém postavení, v práci, v zaměstnání, v nezaměstnanosti, v tělesném i 
duševním zdraví a co všechno ještě prožíváte a čím procházíte. Tato omezení mohou 
být velmi nepříjemná a mohou způsobit všelijaké osobní problémy a nepříznivé 
duševní stavy, jako jsou deprese, úzkost, nejistota, podrážděnost, nerozhodnost a 
podobné stavy mysli. 

Při pohledu na tyto zjevené skutečnosti je zřejmé, že máte fungovat podle toho, co 
každý z vás máte po ruce, aniž byste očekávali nebo chtěli nebo si přáli více. 

Bez ohledu na to, jak se vše zdá těžké na zevní úrovni, jestliže přijmete svůj stav jaký 
je, věda, že tak tomu má být a že víte, že děláte vše, jak to nejlépe umíte za jakýchkoliv 
okolností, a že se ze všech sil snažíte využít co nejvíce, co je vám přístupno v rámci 
hrubých omezeností vašeho lidského života, pak plníte své poslání a ilustrujete svou 
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schopnost náležitě zápolit se všemi situacemi, které jsou před vás postaveny. Činíce to, 
stáváte se Mými pravými reprezentanty. 

Peter: Mnohokrát děkuji za Tvé osvětlení a odpověď na mou otázku. Je ještě něco 
jiného, co bys dnes rád dodal? 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Dnes už nemám nic, co bych dodal. Jsou nějaké 
jiné věci, které máš na práci. Měj příjemné odpoledne. 
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Dialog 50 

Padesátý dialog 

 

26. února 1999 

 

Peter: Dnes ráno bych chtěl do Tvé pozornosti uvést některé záležitosti, které mi ve 
svém dopise nanesla Dr. Beth Ann Voienová, jako i tvrzení některých čtenářů těchto 
Dialogů, že nejsou schopni zažít stav niternosti anebo mít nějaký přístup k Tobě nebo 
ke členům své duchovní rodiny. 

Pán Ježíš Kristus: Doporučil bych, abychom se věnovali nejdříve otázce Beth Ann a 
potom pokračovali s Tvým požadavkem, Petře. 

Peter: Děkuji Ti velmi pěkně. Beth Ann se ptá, zda je v současnosti ještě nějaké 
upřesnění fráze v Bibli „a nebude tam žádné noci“ (Apokalypsa, kap. 21, verš 25). 

Pán Ježíš Kristus: Tato záležitost byla přece pěkně rozpracována v Novém zjevení 
Pána Ježíše Krista, v kapitole 18. Snad by bylo vhodné znovu si přečíst tu kapitolu, 
abyste si oživili svou paměť. Ježto se noc rovná aktivaci negativního stavu, jakož i 
životu negativního stavu, z pozice současného stále pokračujícího posunu to vyhlášení 
jasně naznačuje, že nic z negativního stavu nebude už nikdy znovu ve svém 
pseudojsoucnu a pseudobytí. 

Musíte pochopit, že než byl negativní stav aktivován a uveden do pohybu, žádné noci, 
dokonce ani ve fyzické konotaci toho slova, nikdy neexistovaly. Já, jako i všichni 
členové Mého pozitivního stavu, sídlíme v neustálém světle, protože v Absolutním 
Smyslu Já jsem Absolutní Světlo. V duchovní konotaci toho slova však slovo ‚světlo‘ 
znamená též být osvícený, přičemž jakákoliv sentientní mysl v pozitivním stavu Mého 
Stvoření má o všech aspektech svého života úplně jasno. Toto je důvod, proč se hovoří, 
že všichni členové Mého pozitivního stavu sídlí v neustálém světle a že Já jsem 
Absolutní Světlo. Znamená to také, že přede Mnou není nic utajené - absolutně nic. 

Aby se aktivoval negativní stav, bylo nutné se dostat z pod toho světla. pokud jste ve 
světle, neexistuje žádná možnost nějaké takové aktivity. V tomto smyslu je světlo 
poznání všech důsledků, výsledků a následků čehokoliv, co je považováno za nutné pro 
aktivaci a uskutečnění. S takovým poznáním, jsouce v jeho světle, by bylo nemožné 
pokročit s tímto plánem. 

Proto, jak si pamatujete, určitý kontingent sentientních entit, známých pod jménem 
pseudotvůrci, vyšel - symbolicky řečeno - z Mého Světla, aby nemohli rozlišovat ani 
získávat žádné takové poznání důsledků, následků a výsledků svých naplánovaných 
akcí. Jinak by se svými plány nemohli nic dělat. 

Jen co se od toho světla odvrátíte, tím procesem vytvoříte tmu a noc. V duchovní 
konotaci slov ‚tma a noc‘ máte stav totální nevědomosti, bez jakéhokoliv správného 
poznání čehokoliv (není světla, aby vás o čemkoliv osvítilo!). Proto skončíte fabrikací a 
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přijetím zkreslenosti a nepravd o všem. ‚Noc‘ tedy v této souvislosti znamená žádné 
poznání, žádné chápání a žádné vnímání jakékoliv pravdy a dobra a jejich nahrazení 
nepravdami a zly. Protože jsou takové věci přisuzovány jen povaze negativního stavu, 
je to negativní stav, který je v totální nepřehledné temnotě a nejčernější noci. 

Takže kdykoliv se učiní prohlášení „nebude tam žádná noc“, jasně to znamená, že 
nadobro a navždy nebude nic z negativního stavu a jeho pseudoživota sužovat Mé 
Stvoření. 

Jak víš, krátce před eliminací negativního stavu - noci a temnoty - těsně před tím, než 
zazáří úsvit se svými prvními slunečními paprsky, noc a její temnota se stávají 
nejčernějšími a nejvýraznějšími. To znamená, že negativní stav se stane negativnějším, 
horším a mocnějším, než byl kdy předtím. 

Vy se nacházíte uprostřed dosvědčování tohoto procesu. Je to známkou vstupování do 
jeho finální fáze, jak vám bylo naznačeno v jednom z předešlých dialogů. V průběhu 
tohoto období neproniknutelné tmy a nejčernější noci zůstáváte vy jako Moji praví 
představitelé jediným zářícím světlem, dostupným lidem na planetě Nula. Váš život a 
vaše přítomnost na této planetě je jediným spojovacím článkem s pozitivním stavem, 
který této planetě umožňuje udržet si svůj život. 

Kdybyste měli přestat vyzařovat to světlo prostřednictvím svého pozitivního postoje, 
nezůstalo by tam nic, co by mělo nějaké stopy čehokoliv z Mé Pravdy a Dobra. V tom 
případě by nastala totální tma a noc a způsobila by všem obyvatelům této planety 
totální slepotu. 

Naštěstí vaše přítomnost na této planetě a dostupnost Mého Nového zjevení v jeho 
třech zdrojích tu pro všechny vytvořily podmínky pro konečné uzdravení z jejich 
slepoty a pro zvěstování nastávajícího úsvitu s jeho jasným světlem, které úplně 
osvobodí zbytků noci a temnoty, ať by byla jakkoliv neproniknutelně černá. Z toho 
tedy nyní jasně vidíte, jak důležitá je vaše role a pozice ve funkci Mých pravých 
představitelů. 

Peter: Ano, je to jasné. Dále Beth Ann prosí, abys objasnil věc femininity a maskulinity 
a jaký účel mělo vynechání slov „Sebe Samou“ [na straně 300 knižního vydání originálu 
- pozn. překl.] ve Třicátém pátém dialogu. 

Pán Ježíš Kristus: Něčemu z té záležitosti jsme se věnovali ve Třicátém prvním dialogu 
[na straně 263 knižního vydání originálu - pozn. překl.]. Možná, že by bylo dobré si to 
přečíst, abyste se jednou a provždy zbavili jakýchkoliv obav, že bychom v našich 
dialozích nebo v době naší konverzace jakkoliv zanedbávali nebo podceňovali 
femininní princip, nebo vyzdvihovali princip maskulinní nad femininní. Po přečtení a 
přijetí Mého Nového zjevení by takové obavy už nikdy více neměly nikomu přijít na 
mysl. Toto je založeno na úplné unifikaci a zrovnoprávnění Mého Absolutního 
Femininního a Absolutního Maskulinního Principu. 

Prosím, pochopte jasně, že bez takové unifikace a zrovnoprávnění bych nebyl nikdy 
schopen získat Svoji Novou Přirozenost anebo se stát tím, čím Jsem. A nejen to, ale bez 
toho bych nebyl nikdy schopen podrobit si negativní stav a podmanit si všechna zla a 



   DIALOG 50. 

-341- 
 

nepravdy. Nezapomínejte, prosím, že život negativního stavu je zakořeněn v separaci, 
rozbití jednoty, bezohlednosti a zotročení jednoho principu druhým. Proto kdyby měly 
být ony principy ve Mně v takovém stavu, jaký je vrozený životu negativního stavu, byl 
bych negativním stavem a nemohl bych být Absolutním. Je zcela nepředstavitelné, že 
by se stalo anebo že by existovalo cokoliv takového, Nemyslete si tedy ani na chvíli, že 
přehlížíme důležitost stejného důrazu na oba principy. Jinak bychom podporovali 
negativní stav. 

Důvod, proč jsem ve zmíněném dialogu na straně 230 úmyslně vynechal slova ‚Sebe 
Samou‘, by měl být jasný z obsahu toho dialogu. podívejte se, v jakém kontextu to bylo 
řečeno. Bylo to uvedeno v kontextu vyvrácení lidského pojetí a chápání Mé 
Přirozenosti a tendencí lidí očekávat, že budu takový, jakého si Mne promítají: jaký 
bych měl být, jak bych se měl chovat, co bych měl říkat, jak bych měl mluvit, jaká slova 
bych měl či neměl užívat, jak bych se měl vyjadřovat a podobné nesmysly - jak to rád 
říkáš, Petře. Podle falešného a zkresleného pojetí většiny lidstva jsem vnímán jako 
Všemohoucí Bůh, Otec všech, atd. Slovo ‚Všemohoucí‘ a podobná označení Mé 
Přirozenosti se týkají Mé Maskulinity, zatímco takové pojmy jako láska, dobrota, 
soucit, milosrdenství, laskavost a podobné vlastnosti se týkají Mé Femininity. 

Protože je z hlediska lidstva kladen důraz na Moji Maskulinní stránku a protože jsem 
vykreslen ve všech jejich bláznivých náboženstvích jako mužská postava, abych 
odzrcadlil nepravdivost a úplnou neadekvátnost jejich vnímání toho, Kdo jsem a 
Jaký/Jaká jsem, úmyslně jsem vynechal slova ‚Sebe Samou‘, aby mohla být odhalena 
směšnost takového pojetí Mé Přirozenosti. Pro vynechání slov ‚Sebe Samou‘ neexistuje 
žádný jiný důvod. 

Peter: Děkuji Ti velmi pěkně za toto upřesnění. Smím Tě teď poprosit, aby dále 
upřesnil záležitost, kterou jsem uvedl já? 

Pán ježíš Kristus: Zajisté, Petře. Jděme dál. I když tato záležitost byla do určité míry 
odhalena v Šestnáctém dialogu i na některých jiných místech, je vhodné ji znovu uvést. 
Jsi znepokojen, Petře, že ti někteří čtenáři Mého Nového zjevení říkají, že nemají žádný 
přístup ke Mně anebo ke svému nitru či dokonce ke své intuici. Obáváš se, že kvůli 
tomu nejsou schopni splnit v Mém novém zjevení tak často zdůrazňovanou potřebu 
sami si ověřovat opravdovost, pravdivost, autentičnost a zdroj těchto Dialogů i dvou 
dalších pramenů Mého Nového zjevení. Obáváš se a děláš si starosti, že kvůli této 
údajné neschopnosti by se nakonec odvrátili, anebo by úplně odmítli Mé Nové zjevení. 

Toto je pro tebe obzvláště těžké, Petře, kvůli příslibům krásných zážitků, které by 
všichni mohli mít, kdyby dodržovali procedury, popsané ve čtvrté kapitole knihy Kdo 
jsi a proč jsi zde? a v páté kapitole Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Když ti čtenáři 
těchto dvou knih začali hlásit, že nejsou schopni nic zažít, ať jakkoliv poctivě a 
důsledně dodržují procedury, popsané v těch dvou kapitolách, skoro jsi propadl 
panice. Už jsme se zmínili o důvodech, proč ty metody a procedury více nefungují - 
byly nahrazeny úplně individualizovaným a zosobněným přístupem a spoléháním se 
všech na svoji vlastní intuici anebo svůj vlastní pocit, logiku, rozum, intelekt a podobné 
faktory. 
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Otázkou potom je, zda existuje někde tak někdo, kdo je čtenářem a praktikantem Mého 
Nového zjevení, kdo nemá žádný přístup přímo ke Mně anebo ke členům své duchovní 
rodiny anebo své intuici. Je vůbec taková věc představitelná? 

Znovu tu máme co činit se záležitostí očekávání a projekce. Existuje velmi silná lidská 
tendence očekávat, že se věci budou dít takovým způsobem, jak si to každý jedinec 
vyobrazí ve své mysli, anebo jak očekává, že se to stane, anebo že to pocítí. Opět hledají 
všeobecnosti a důvěrnou známost v tom, jak je potřebné dosáhnout anebo uskutečnit 
tento proces. Proto by chtěli mít přesný, co nejpodrobnější recept, jak by se měl získat 
anebo vytvořit takový přístup. 

Jak bylo uvedeno předtím při mnoha příležitostech, všechny metody a praktiky 
v lidském životě, které mají takové paušální, všezahrnující, na vše se hodící použití, 
byly úplně a kompletně přivlastněné anebo převzaté silami negativního stavu. Jak také 
víš, bylo to dovoleno proto, aby se dala negativnímu stavu příležitost zkondenzovat za 
účelem svého pseudovítězství. Kvůli tomuto faktu, pokud jste předtím takový přístup 
neměli a pokud neexistovala předešlá dohoda mít takový přístup za jakýchkoliv 
podmínek, ať je jakkoliv, je vám kvůli vaší vlastní ochraně zamezeno mít tento přístup 
pomocí prostředků a způsobů, popsaných ve výše zmíněných kapitolách. 

Znamená tato situace, že skutečně nemáte žádný přístup ke Mně anebo ke členům své 
duchovní rodiny anebo ke členům Nového vesmíru anebo ke své intuici či k stavu své 
niternosti? To závisí na tom, z kterého směru anebo z jaké pozice se na to díváte. 
pokud se na to díváte ze své typicky lidské pozice, anebo z pozice svých očekávání, 
předpisů či důvěrné známosti, anebo z toho, jaký typ přístupu mají jiní čtenáři, v tom 
případě takový typ přístupu nemáte. Pokud se však na to díváte ze své vlastní 
individualizované a zosobněné pozice, potom jste ke Mně, k členům své duchovní 
rodiny, k členům Nového vesmíru, ke své intuici, ke svému nitru měli vždy přístup. Jak 
objektivně zjistíte, že skutečně máte takový přístup? 

Uvažte toto: vždy, když čtete, uvažujete a přemýšlíte o Mém Novém zjevení a 
vynakládáte všemožné úsilí, abyste praktikovali jeho principy, pak samotným tímto 
faktorem jste v neustálé komunikaci se Mnou a s námi se všemi. 

Mohu vás ubezpečit o jedné velmi důležité věci. Kdybych ve vás nebyl přítomen a 
kdybych s vámi nekomunikoval prostřednictvím Svého Nového zjevení, nejenom byste 
nebyli schopni porozumět tomu, co je v něm obsaženo, ale nebyli byste ani schopni 
přijmout ho jako Mé Pravé Slovo. Faktor přijetí Mého Nového zjevení a snaha 
praktikovat ho kvůli principům uskutečňuje Moji komunikaci s vámi. Znamená to také, 
že vaše intuice funguje správně a účinně, protože kdyby nefungovala, nikdy byste 
nebyli schopni zjistit ani určit, že to, co Moje Nové zjevení obsahuje, je skutečná pravda 
v absolutním smyslu. 

Ať si myslíte cokoliv, ať jakkoliv popíráte, že máte nějakou intuici, anebo že nejste 
schopni navazovat se Mnou a se všemi ostatními, které jsem vám přidělil, kontakt na 
základě faktoru čtení, chápání a přijímání Mého Nového zjevení, máte úplně zjevně 
všechno, co potřebujete, abyste vůbec něčeho dosáhli. Jde jen o to, abyste poznali a 
přijali, co máte a abyste to používali bez ohlížení se na to, co mají ostatní, a aniž byste 
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se pokoušeli osvojovat si metody a praktiky, jaké u nich fungují, ale které by u vás 
jednotlivě byly zcela neúčinné. 

Dalším bodem této věci, jejž je třeba připomenout, je to, že z některých velmi 
důležitých duchovních důvodů, aplikovatelných jen na vás osobně, jsme Já a vy 
vzájemně souhlasili s faktem, že nebudete mít žádný otevřený či zjevný pocit toho, že 
máte takový přístup. 

Současně byl každý z vás obdařen určitými schopnostmi, talenty, dary, logikou, 
rozumem, intelektem a správným vnímáním, které vám umožňují správně a efektivně 
fungovat ve vašem lidském životě a které vás mohou přivádět k objevení, čtení, 
chápání a přijímání Mého Nového zjevení. Kdybych vás nebyl vybavil těmito 
speciálními smysly, pak byste to nikdy nebyli schopni vykonat. 

Podívejte se však na tuto záležitost jinak. Abyste navazovali žádoucí způsob 
komunikace se Mnou a se členy své duchovní rodiny a Nového vesmíru, jako i se svým 
nitrem, měli byste uznat a přijmout následující fakt. Jestliže jste svojí vlastní 
svobodnou vůlí a volbou přijali Moji nabídku stát se Mými pravými představiteli na 
planetě Nula, potom působíte výlučně ze Mne a Mého pozitivního stavu. 

Jak to funguje z praktického hlediska? Zvažte toto: kdykoliv něco děláte, kdykoliv 
stojíte před nějakým důležitým rozhodnutím, kdykoliv přemýšlíte o někom anebo o 
něčem, kdykoliv se zabýváte nějakou činností anebo vůbec čímkoliv, ať je to cokoliv, ať 
všechno to a všechno ostatní děláte úplně současně bez jakékoliv výjimky či výhrady 
se Mnou na mysli, se členy své duchovní rodiny a Nového Vesmíru na mysli, potom se 
v takovém případě všechno děje na základě Mé Vůle. A nechť je výsledek toho všeho 
jakýkoliv, pak tak tomu má být. 

Jestliže v tomto procesu jasně prohlásíte - a jestliže ve svém srdci a mysli to se svým 
prohlášením myslíte skutečně upřímně - ať se vždy koná Má vůle ve vašem životě, a 
jestliže dále přemýšlíte o Mně a o nás všech, kteří jsme při vás v každičkém momentě 
přítomní, potom všechno ve vašem životě, ať je to cokoliv, ať vám to připadá jakkoliv 
malinké, bude pocházet z Mé Vůle. 

Na základě tohoto faktoru máte plný přístup ke Mně a ke všem ostatním, kteří vám byli 
přiděleni z duchovního světa, nezáleží na tom, jak mnoho anebo jak málo, anebo zda si 
vůbec vědomě uvědomujete naši přítomnost a naši práci s vámi v tomto ohledu. 

Vždy, když děláte, co bylo načrtnuto výše, děláte to, myslíte, cítíte, chcete, konáte, 
chováte se či cokoliv jiného ze Mne, pomocí Mne, se Mnou, prostřednictvím Mne, ode 
Mne a pro Mne. 

Naproti tomu - jestliže budete po dobu jakéhokoliv okamžiku svého života ve všech 
svých duchovních, duševních a/nebo fyzických aktivitách a praktikách, myšlenkách či 
pocitech, ať jsou jakékoliv anebo ať vám připadají jakkoliv významné anebo 
bezvýznamné, zanedbávat přemýšlení anebo uvažování o Mně a duchovních faktorech 
svého života, o členech své duchovní rodiny a členech Nového Vesmíru, jako i o stavu 
své niternosti, v takovém případě fungujete z pozice lidských aspektů své přirozenosti. 
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Proto jste během takových období ve stavu přerušení svého přístupu ke Mně a ke všem 
ostatním se Mnou ve vás. Vaše rozhodnutí či cokoliv jiného a všechny jejich důsledky 
by byly nevhodné a neslučitelné s Mou vůlí ve vašem zájmu. To anebo cokoliv jiného 
budete dělat ze svého vlastního ego stavu, který je - jak už nyní dobře víte - v přímém 
rozporu s Mou vůlí a vaším pravým já. 

Kdykoliv si uvědomujete, že jste Mými pravými představiteli, a jestliže stále udržujete 
tento fakt v popředí své mysli, bez ohledu na to, co je to a jak je toho málo a zda si 
vědomě uvědomujete, že máte takový přístup k nám a ke svému pravému duchovnímu 
já, pak jste v neustálé interakci s námi všemi. Konec konců teď jste umístěni uprostřed 
pozitivního stavu. Mějte to na paměti. 

Peter: Děkuji Ti velmi pěkně za tuto krásnou připomínku. Je ještě něco, co bys chtěl 
dnes okomentovat? 

Pán Ježíš Kristus: Jen stručný komentář k záležitosti, kterou onehdy vzpomenul Dan 
z New Yorku, když i zavolal ohledně islámského a židovského náboženství. Židovské 
náboženství, které se striktně přidržuje pojmu Jediného Boha, existovalo dávno 
předtím, než byl založen islám. Tedy pro č jsem potřeboval umožnit, aby vzkvetlo a 
vyzrálo další náboženství, které by tak naléhavě zdůrazňovalo pojem Jediného Boha? 
Nebylo to nadbytečné? 

V době, kdy byl založen islám, židovský národ jako takový neexistoval. Všichni 
obyvatelé jeho krajiny byli spolu s jejich náboženstvím, jak jsem to předpověděl Já i 
proroci, rozehnáni a rozptýleni po celém tehdy známém světě (diaspora). To se jim 
přihodilo jako důsledek jejich volby odmítnout Mne jako svého pravého Mesiáše. 
Pamatuješ, co křičeli na Piláta, „Jeho krev na nás a na naše děti.“? Tím, že to vyslovili, 
přivodili na sebe strašný trest. 

Takže v té době z praktického hlediska nic takového jako židovské náboženství 
neexistovalo, protože neexistoval žádný stát anebo země anebo velká komunita, které 
by mohly udržet jednotnou a konzistentní ideologii Jediného Nedělitelného Boha. 

A nejen to, ale na základě faktoru rozptýlení na různých místech světa vytvořili uvnitř 
svého vlastního náboženství mnohé různorodé a protichůdné koncepce. Mimo to byli 
neustále pronásledováni křesťany a ostatními, a z toho důvodu byla většina jejich 
náboženských rituálů, dogmat, učení a praktik držena v ilegalitě a tajnosti. 

Za takových podmínek jejich pojetí Jediného Nedělitelného Boha nemohlo proniknout 
do lidstva, protože lidstvo se na ně dívalo jako na ty, kdo zavraždili jejich Boha, čímž na 
sebe přivodili zasloužený trest (z jejich pohledu), jak je to vylíčeno ve výše citovaném 
verši. A také kvůli tomu, že v té době se pohlíželo na jejich náboženství jako na něco 
špatného, prohnilého a zlého, čím by se mělo opovrhovat a co by se mělo odmítnout. 

Kvůli těmto faktům bylo tedy nutné nechat vzniknout soudržnějšímu, jednotnějšímu a 
konzistentnějšímu náboženství, které by zachovalo pojem Boha jako někoho, kdo je 
Jediný a Nedělitelný. Islám dobře posloužil tomuto účelu. Jak vidíš z tohoto komentáře, 
vaše závěry o této záležitosti ve tvém telefonickém rozhovoru s Danem nebyly celkem 
správné. 
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A to je vše, čím bych chtěl přispět k této věci. Snad by bylo dobré dát si delší přestávku, 
Petře, a připravit se na cestování. Pokud by vyvstala potřeba pokračovat v našich 
dialozích, udělali bychom si na to potřebný čas. Zatím se měj krásně. 

Peter: Velice Ti děkuji za Tvé komentáře a všechny tyto Dialogy. 
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Dialog 51 

Padesátý první dialog 

 

3. března 1999 

 

Peter: Chtěl bych přerušit, jestli smím, naši přestávku v rozhovorech, abych Tě 
upozornil na některé obavy, vyjádřené jedním ze čtenářů těchto Dialogů, a na svou 
nevhodnou reakci na ně. Smím? 

Pán Ježíš Kristus: Samozřejmě, že smíš, Petře. Na konci Padesátého dialogu bylo zcela 
jasně naznačeno, že jakmile vznikne potřeba přerušit tuto přestávku, mělo by se to 
udělat. Takže dej se do toho. 

Peter: Děkuji Ti velmi pěkně. Vlastně jde o dvojí projevy obav a ovšem o mou hloupou 
reakci na ně. První obava se týká vyhlášení ve Čtyřicátém druhém dialogu ohledně 
výsledků průzkumu veřejného mínění, který byl vykonán krátce po omluvě prezidenta 
Clintona poté, co ho osvobodil senát Spojených států. Hovořilo se tam, že polovina 
hlasujícího obyvatelstva nevěřila v jeho upřímnost. Na základě tohoto faktoru bylo 
psychologicky naznačeno, že ti lidé reagovali ze svého vlastního pocitu viny, protože 
oni sami nejsou upřímní. Čtenář tohoto výroku ho vzal trochu osobně, protože je Tvým 
představitelem a je přesvědčen, že nejednal podle tohoto psychologického postoje. 
Domnívám se, že zde jde o to, že jsi příliš povšechně prohlásil, že každý v té kategorii je 
sám sobě neupřímný. Druhou obavou, vyjádřenou stejným jedincem, bylo to, že o 
moudrosti se jaksi nic neuvádí, ale jen o bezpodmínečném milosrdenství a odpuštění. 
Podle jeho pojetí si moudrost vyžaduje spravedlnost, aby se věci uvedly do rovnováhy 
- jak bylo mnohokrát uvedeno v celém Tvém Novém zjevení. A samozřejmě, má reakce 
na tyto obavy. 

Pán Ježíš Kristus: Dovol Mi, abych se věnoval nejdříve tvé reakci, Petře. Kdykoli 
někdo vyjádří takové obavy, způsobem a slovy použitými pro vyjádření takových 
obav, a toto je důležité, Zas a znovu to aktivuje tvoje pochybnosti o pravém zdroji 
takových prohlášení, v tomto případě, zda jsem to Já, kdo to vyslovil. Už hodně let 
prosíš o vyřešení toho problému a o to, abys byl schopen zdržet se takových, z tvého 
pohledu, nevhodných reakcí. Avšak do tohoto data tvé prosbě nebylo vyhověno. Ještě 
stále máš tendenci takto reagovat. Existují důležité duchovní důvody, proč jsi dosud 
nebyl úspěšný, ať se jakkoliv usilovně snažíš zbavit se takových reakcí. V současné 
době tyto důvody nemohou být odhaleny. Některým prosbám tohoto druhu může být 
vyhověno buď o hodně později během tvého života na této planetě, nebo jen poté, co 
opustíš lidský život. Nakonec se tvůj problém vyřeší sám a ty budeš od něho osvobozen 
- možná ne zde, snad jen po tvém příchodu domů do duchovního světa, ale přesto bude 
vyřešený. 

Peter: Jediné, co mohu říci, že jsem znechucen. Kéž bych byl raději schopen se 
v takových situacích krotit. 
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Pán Ježíš Kristus: Buď trpělivý, Petře. Nezapomeň, že všechno nakonec slouží 
nějakému dobrému účelu. Ať to vypadá jakkoliv těžké a obtížné, vždy, když jsou 
aktivovány takové reakce, skutečně slouží něčemu, co je v té chvíli potřebné. A obavy, 
že takové tvé reakce, Petře, mohou odradit čtenáře od toho, aby ti kladli své otázky, 
anebo aby s tebou nanášeli některé důležité duchovní záležitosti, jsou pochopitelné, 
mohu však tebe a všechny čtenáře těchto Dialogů ubezpečit, že by k tomu nedošlo. 
Pojďme však nyní k vyjádřeným obavám. První obava, která by se týkala věci 
neupřímnosti, pramení z nepochopení kontextu, ve kterém to bylo řečeno. Hovořili 
jsme o reprezentantech vzorku toho průzkumu veřejného mínění, a ne o celém 
obyvatelstvu. Ten vzorek byl z naší strany záměrně vybrán bez vědomí čili vědomého 
uvědomění jedinců účastnících se toho průzkumu, aby reprezentovali jen ty obyvatele, 
kteří jsou ve svých vlastních životech náchylní být sami neupřímní. Bylo to provedeno 
za účelem porovnání a ilustrace toho, jak lidé přistupují k takovým důležitým 
duchovním záležitostem. Nechtěli jsme, aby se to chápalo jako paušální zevšeobecnění 
aplikovatelné na všechny. Na jedné straně jsme se soustředili výlučně na ty v lidském 
životě, kteří mají stejné tendence být neupřímní, jak to promítají na někoho jiného, a 
na druhé straně na ty, kteří jsou ochotni a schopni věřit, že ta dotyčná osoba byla 
upřímná. 

Protože vy, jako Moji praví představitelé, nejste považováni za typické lidi, i když 
někteří z vás mohou být na straně těch, co si myslí, že dotyčná osoba byla neupřímná, 
anebo nechtíce a mimovolně nadržovali pro danou chvíli renegátům, na vás takové 
prohlášení neplatí. Vaše nadržování bylo v tomto případě využito, aby do vaší 
pozornosti uvedlo potřebu zjistit omezenost, neadekvátnost a nevhodnost lidského 
odsuzujícího postoje a toho, jak faktory projekcí zkreslují věci a uvádějí je do úplně 
nesprávné perspektivy. Zde jde o to, abyste se naučili pohlížet na všechno z pozice 
niterných příčin - duchovně, a ne podle zevnějšího - neduchovně, jak to dělá většina 
lidstva. Toto není diskriminace, ale diferencování. 

Hlavní a nejdůležitější záležitostí v tomto případě proto bylo to, abyste se jako Moji 
praví představitelé cvičili v nazírání na věci a v přijímání věcí takové povahy 
způsobem, jak to dělám Já a členové pozitivního stavu. 

Vaše zaobírání se potřebou spravedlnosti je v souladu spíš s vaší bývalou rolí agentů 
Mého pozitivního stavu. V této roli bylo vhodné pohlížet na všechno z pozice potřeby 
snášet důsledky jakékoliv volby, rozhodnutí, stavu mysli nebo chování. V té době byl 
kladen důraz na zákon příčiny a následku, anebo akci a reakci, anebo voleb a důsledků. 
V té struktuře nad vším převládala spravedlnost. I když podle vašeho názoru mnoha 
jedincům mohlo ledacos projít, například vražda a některé podobné zločiny vyžadující 
odlišný typ spravedlnosti, než byl schopen poskytnout váš lidský trestně právní 
systém anebo jakýkoliv jiný lidský systém. V tomto případě byla spravedlnost 
vykonána někde jinde, mimo vaši planetu, kde existují vhodnější prostředky 
k dosažení takového cíle. Jak tedy z tohoto příkladu vidíte, lidský výraz, že někomu 
může leccos projít, je totálně nesprávný. Velmi jasně vám to říká, jak ohraničená a 
omezená je lidská perspektiva. Nikdo nikdy před ničím neunikl. Bylo to jen otázkou 
času a místa. Prosím vás, abyste se zbavili tohoto typu úplně neadekvátní a špatné 
lidské perspektivy. Ještě jednou, toto je záležitost vašeho cvičení, aby váš zájem byl 
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širší, realističtější a vyznačoval se skutečnější perspektivou, než je ta, kterou vám je 
schopna poskytnout lidská přirozenost. 

Z výše uvedeného popisu vidíte, co by se mohlo stát, kdyby některá má sdělení anebo 
výroky kohokoliv byly vyňaty z kontextu celého tématu diskutovaného ve zmíněném 
dialogu a omezeně aplikovány na jakéhokoliv zvláštního jedince. Našemu 
opakovanému sdělení, že by se nic nemělo brát osobně, jaksi nebyla věnována 
pozornost. Pokud není uvedeno jinak, anebo pokud se to netýká speciálně vás, Mých 
představitelů, vždy, když hovoříme o událostech v negativním stavu a v lidském životě 
na planetě Nula, anebo o čemkoliv, co se týká jejich povahy, není to aplikovatelné na 
vás. Pamatujte si to. Jestliže si to však vezmete osobně a aplikujete na sebe, znamená to 
jen tolik, že máte stále ještě nějaké problémy, týkající se té části vaší lidské 
přirozenosti, kterou si musíte uvědomit a které se musíte zbavit, anebo se jí aspoň 
naučit ovládat. 

Peter: A co záležitost nedostatku moudrosti v tom dialogu a možná ve všech těchto 
Dialozích? Co se stalo se záležitostí udržování rovnováhy? 

Pán Ježíš Kristus: Opět, toto je nesprávné pochopení a neporozumění souvislosti mezi 
určitými pojmy použitými v našich dialozích. Současně to svědčí o povaze právě 
probíhajícího posunu. Jak jste si všimli, během našich rozhovorů převládá nad vším 
ostatním posun a důraz na bezpodmínečnou lásku, milosrdenství, soucit, empatii, 
pochopení, akceptování a odpouštění. Toto není náhoda. Jestliže umístíte celistvost 
pozitivního stavu a jeho členů doprostřed negativního stavu a jeho konečného 
produktu - lidského života, abyste je zachránili před věčným a spravedlivým 
odsouzením za to, co vypustili na celé Stvoření, jak by požadovala moudrost 
spravedlnosti a jak by to vyžadovala přítomnost samotného pozitivního stavu 
v souladu s jeho samotnou přirozeností, pak je třeba, abyste izolovali všechny 
angažované tak, aby se jim nic nestalo. 

Co myslíte, v čem spočívají nebo co jsou izolační faktory, anebo jejich duchovní 
materiály? Jsou či pozůstávají z bezpodmínečné lásky, z milosrdenství, soucitu, 
empatie, pochopení, akceptování a odpuštění. Bez nich by nikdo v negativním stavu 
ani v lidském životě nemohl přežít. Mějte však, prosím, na paměti, že bez nich by 
nemohl přežít ani nikdo v pozitivním stavu z jednoduchého důvodu, že takový 
výsledek by byl pro kohokoliv v Mém Stvoření anebo pro Mne osobně 
nepředstavitelný. Musíte velmi jasně pochopit, že život negativního stavu a lidský život 
anebo život v zóně vymístění a ve všech peklech je sám o sobě a sám od sebe trestem a 
odplatou. 

Pamatujete si, co bylo silně zdůrazněno ve Čtyřicátém druhém dialogu? Že 
bezpodmínečná láska, milosrdenství, soucit, empatie pochopení, akceptování a 
odpuštění jsou aplikovatelné jen poté, co jsou zobrazeny a demonstrovány všechny 
důsledky, výsledky a následky jakýchkoliv zlých, nesprávných anebo špatných skutků. 
Jinými slovy, poté, kdy každý ponese a pocítí všechny důsledky takových skutků. Toto 
sdělení znamená, že jenom poté, co se naplní moudrost oprávněných dluhů, mohou být 
takové kategorie aplikované a přisouzené tomu, kdo si o ně požádá. 
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Ale protože všechny osoby zúčastněné v negativním stavu a v lidském životě už jsou ve 
svých vlastních peklech a protože podíl trestu a odplaty za aktivaci negativního stavu 
pokračuje po mnohá milénia, během současně stále probíhajícího posunu je potřebné 
přenést důraz ze spravedlivé a odplácející části moudrosti na bezpodmínečnou 
lásku, milosrdenství, soucit, empatii, pochopení akceptování a odpuštění. Co 
myslíte, jak jinak bude Mnou eliminován pseudoživot negativního stavu a jeho lidský 
život ve svých negativních aspektech? Jeho úplným zničením - jak si to žádá vaše 
chápání moudrosti? To by se rovnalo eliminaci negativního stavu pomocí prostředků 
negativního stavu, což by skončilo ne eliminací negativního stavu, ale jeho dalším 
vytvářením a potvrzováním jeho práva zůstat navěky. Jste vůbec schopni vydedukovat 
si ty nepředstavitelné důsledky, kdyby se měl přijmout takový scénář? 

Povaha současného stále probíhajícího posunu je tedy zakořeněna ve vytvoření 
zvláštního předpokladu, který by do mysli všech vložil ne záležitost spravedlnosti, 
trestu a oprávněných dluhů, jak tomu bylo doposud, ale záležitost bezpodmínečné 
lásky, milosrdenství, soucitu, empatie pochopení, akceptování a odpuštění. A 
toto je pravá moudrost takového nového uspořádání. 

Analyzujete-li však důkladně tato pojetí, k jakým závěrům byste dospěli? Jak se týkají 
Mé Absolutní Lásky a Absolutní Moudrosti s jejich následnou aplikací v relativních 
podmínkách? 

Milosrdenství, soucit a empatie jsou z čisté lásky, zatímco pochopení, akceptování a 
odpuštění jsou z čisté moudrosti. Toto je skutečná pravdy. Podle tohoto chápání jste 
proto nikdy nevyloučili ani nezanedbali či tak říkajíc neodložili na zadní plotnu 
moudrost a všechny její atributy. Byla vždy přítomná a zdůrazněná, kdykoliv jste 
použili slova ‚pochopení‘, ‚akceptování‘ a ‚odpuštění‘ a podobné atributy. Láska vždy 
pracuje se svou moudrostí a moudrost vždy pracuje spolu se svou láskou. Jsou 
neoddělitelné. Jde o to, které aspekty lásky a její moudrosti, jakožto i moudrosti a její 
lásky jsou dány do popředí a které do pozadí. Jak moudrost analyzuje povahu každé 
situace a stále pokračujících posunů, vždy své lásce určí, které aspekty je potřebné 
okamžitě aplikovat či vynést na viditelný a hmatatelný povrch. 

Abyste tyto faktory ve svém životě prakticky uskutečnili, vaše pozice Mých pravých 
představitelů od vás vyžaduje, abyste posunuli vědomí od zaobírání se těmi aspekty 
moudrosti, které do tohoto okamžiku zdůrazňovaly spravedlnost, trest, odplatu, 
odsouzení a odmítání, na ty aspekty, které zdůrazňují pochopení, akceptování a 
odpuštění, založené na bezpodmínečné lásce, milosrdenství, soucitu a empatii. Jestliže 
jasně chápete, proč jsem dovolil, aby se negativní stav vůbec uskutečnil, pak 
akceptujete nutnost takového aktu. Když přijímáte tuto nutnost, jste schopni 
odpouštět. Na základě tohoto řetězu důsledků budete schopni zažít stavy Mé 
bezpodmínečné lásky, soucitu, milosrdenství a empatie. To Má Bezpodmínečná Láska a 
Moudrost dovolily tento experiment pseudoživota negativního stavu a lidského života. 
Všechny tyto věci se udály proto, aby si všichni zvolili a aby aktivovali definitivní volbu 
pro plnost pozitivního stavu. Žádný jiný důvod pro to neexistuje. 

Takže z hlediska těchto faktů by bylo moudré, abyste vy všichni, kteří čtete tyto 
Dialogy, provedli náležité úpravy a změny ve způsobu svého myšlení, cítění, chování, 
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konání a vytváření vztahů jak ve svém postoji a způsobu, jakým pohlížíte a jakým 
analyzujete celý negativní stav a lidský život ve všeobecnosti, tak i zvlášť ve svém 
individuálním životě. Pamatujte si, prosím, že co bylo náležité, vhodné, oprávněné a 
správné do tohoto okamžiku, nemusí být takové v současnosti anebo zítra. Jak bylo 
uvedeno předtím, nacházíte se v přechodném období. Povaha tohoto přechodného 
období je taková, že vám poskytuje příležitost k trénování se v těchto způsobech a 
životních stylech. Během tohoto období dostáváte šanci zbavit se různých svých 
návyků, náklonností, závislostí a postojů, které by překážely vašemu duchovnímu 
pokroku a tomu, abyste se stali plně Mými pravými představiteli. Lpění na starých 
způsobech myšlení, pojmech, ideách a životním stylu či čemkoliv, co máte v tomto 
ohledu, co je integrální součástí vašeho každodenního fungování, není již více 
udržitelné. A nejen že to není udržitelné, ale dostalo by vás do centra pozornosti, a tím 
byste se zviditelnili renegátům, kteří by si z vás učinili terč a rušili by vaši normální a 
zdravou duchovní, duševní a fyzickou funkci v jakékoli roli a v pozici, v jaké se 
nacházíte podle své volby. 

Pokud jde o udržování rovnováhy, jak si pamatujete z Doplňku 20 v Korolariích..., 
energie využité na vyvážení pozitivního stavu, jakožto i stavu negativního, byly 
nachýleny směrem k pseudotvůrcům, pomáhaje jim najít správné odpovědi na jejich 
existenciální otázky. Ale během současně stále probíhajícího posunu nejsou tyto 
energie již více potřebné na to, aby zajišťovaly takové udržování rovnováhy, anebo aby 
byly odevzdané jen pseudotvůrcům, protože se teď naklání směrem k totálnímu 
pseudovítězství negativního stavu na planetě Nula. V tomto procesu hledá celý 
negativní stav odpovědi na smysl svého pseudojsoucna a pseudobytí a v rámci své 
vlastní sféry chce zjistit a pochopit svůj konečný účel a výsledek. 

Kvůli této všezahrnující expanzi a kvůli odlišné pozici pozitivního stavu a Nového 
vesmíru nejsou už více vaše energie, jakož i energie celku pozitivního stavu a Nového 
vesmíru potřebné na vyvažování pozitivního stavu na vaší planetě a jinde. Místo toho 
teď půjdou do poskytování správných odpovědí všem členům negativního stavu - a 
nejen pseudotvůrcům - o jeho smyslu a účelu, jakož i o jeho konečném výsledku a 
potřebách, kterým slouží pro celé jsoucno a bytí a pseudojsoucno a pseudobytí. 

Jediný způsob, jak budete schopni pracovat se členy negativního stavu při poskytování 
správných odpovědí, je ten, že si jako Moji praví představitelé osvojíte tuto novou roli 
a pozici, zakořeněnou v Mé bezpodmínečné lásce, milosrdenství, soucitu, empatii, 
pochopení, akceptování a odpuštění; takže, jak bylo definováno výše, jen když 
budete pracovat z pozice duchovního sjednocení a integrace lásky a moudrosti, dobra 
a pravdy a pozitivních skutků a víry. 

Moudrost současné situace na vaší planetě a v celé zóně vymístění si od vás vyžaduje 
uplatnění vaší plné oddanosti, abyste projevovali a manifestovali takovou 
bezpodmínečnou lásku, milosrdenství, soucit, empatii, pochopení, akceptování a 
odpuštění. Přesně v tom okamžiku, kdy to budete schopni učinit, stanete se Mými 
pravými představiteli ve všech aspektech svého života. 

Pojmy objektivita, oprávněnost, spravedlnost a soudnost, které jsou dalšími atributy 
moudrosti a její lásky a lásky a její moudrosti, už byly nastoleny. Více už nejsou vaší 
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starostí. Už o ně bylo postaráno. Teď je chvíle pro plnou manifestaci a uplatnění 
ostatních aspektů lásky a její moudrosti a moudrosti a její lásky. Proto jste ve vší 
pokoře a poníženosti požádáni, abyste se jimi přestali zaobírat a abyste se namísto 
toho soustředili na získání a uskutečnění Mé bezpodmínečné lásky, milosrdenství, 
soucitu, empatie, pochopení, akceptování a odpuštění. Když budete takovými a 
budete to konat, pak budete všem členům negativního stavu poskytovat správné a 
pravdivé odpovědi. Tím je připravíte na konverzi do pozitivního stavu. A tak splníte 
své poslání, kvůli kterému jste souhlasili s inkarnací na planetu Nula. Tak budete 
skutečně moudří. 

Mám ještě něco říci? 

Peter: Mně ne. Jsem Ti hluboce vděčný za toto upřesnění a vysvětlení. Je ještě něco, co 
bys dnes chtěl dodat? 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Ne, dnes ne. Myslím, že máte všichni dost 
potravy na přemýšlení. Běž, oddechni si a po zbytek dnešního dne relaxuj; a postarej se 
o některé další záležitosti. 
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Dialog 52 

Padesátý druhý dialog 

 

5. března 1999 

 

Peter: Jako dosti zajímavé bych Ti dnes rád předložil pro Tvé uvážení dvě otázky. O 
jedné jsem už delší dobu přemýšlel, ale teprve včera, kdy jsem dostal e-mail od pana 
Beneše, který klade velmi podobnou otázku, mi bylo jasné, že bych ji měl předložit 
Tobě. druhá otázka, kterou již delší dobu kladla Heather z Rochesteru ze státu 
Minnesota, má zcela opačný charakter, ačkoliv je poněkud spojena s první. Já se dívám 
na tyto dvě otázky jako na dva extrémy funkce života a smrti. První otázka se vztahuje 
na záležitost dobrovolného ukončení vlastního života (nikoliv za lékařské asistence, o 
čemž byla diskuse dříve) a zda k takovému dobrovolnému ukončení dochází, nebo je-li 
možné, v pozitivním stavu, jakožto i v negativním stavu podobným způsobem, jak je 
tomu někdy v lidském životě na planetě Nula. Otázka Heather se vztahuje na záležitost 
transplantace orgánů za účelem zachování lidského života nebo aby se v něm 
pokračovalo dodatečnou dobu. Obě věci se týkají svobodné vůle a svobody volby buď 
ukončit vlastní život, nebo v něm pokračovat. Jestliže jeden je ‚odsouzen‘, tak říkajíc, 
k věčnému životu, má pak právo a výsadu skoncovat s tím životem navždy a navěky? 
Jinými slovy, může si kdokoliv zvolit nebýt a neexistovat v absolutním smyslu poté, co 
souhlasil vejít do svého individuálního a osobního života? 

Pán Ježíš Kristus: První otázka o možnosti zvolit si ukončit vlastní život navěky či 
nebýt a neexistovat v absolutním smyslu poté, co byl dán souhlas vejít do vlastního 
života, obecně vyvěrá z nepochopení konceptu samotného života. Jak víte, Já jsem 
Absolutním Životem v Sobě, Sebou, od Sebe a ze Sebe. Díky tomuto axiomatickému 
faktoru jakýkoliv život, bez ohledu na to, jakého je druhu, v bodě svého původu smí a 
může být odvozen pouze ze Mne. Za žádných okolností není možný jiný stav a proces 
života, stejně jako jeho manifestování a zpřítomnění. Jak víte, dokonce i pseudoživot 
negativního stavu a lidský život jsou možné jenom díky Mému Absolutnímu Životu. 
Tato životní energie, jež neustále vyzařuje ze Mne, umožňuje produkování jakýchkoliv 
jiných odvozenin života, z nichž také byly vyprodukovány pseudoživot a lidský život. 

Jak se uskutečňuje individuální, jedinečný, neopakovatelný a personalizovaný život, 
jaký se zračí v každé sentientní entitě ať pozitivní, či negativní nebo lidské? Jak si 
vzpomínáte z naší rozpravy ve Čtyřicátém třetím dialogu, v Mém Absolutním Stavu 
jsou vytvářeny a udržovány všechny ideje jakéhokoliv života, včetně sekundárních 
idejí, jež by byly produkovány v budoucnosti sentientními entitami, v tomto případě 
pseudotvůrci, specificky a obzvláště idejí lidských tvorů a jiných bytostí v negativním 
stavu. 

Než se ty ideje posunou ze svého stavu jedinečných idejí do procesu, jímž se uskuteční 
a ztvární ve vlastním sentientním životě, je nastaveno rozpoložení pro uzavření 
dohody být a existovat na věčnost. Tato dohoda se vykoná na jednom důležitém 
základu či předpokladu. Případné sentientní entitě, ve formě zvláštních idejí, je 
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v rozpoložení bez času, prostoru a místa ukázán do veškerých možných podrobností 
veškerý jedinečný a zvláštní obsah jejího budoucího života, který má trvat navěky. 

Takže každá taková sentientní entita ví přesně, čemu bude čelit a jaký význam její život 
bude mít. V průběhu tohoto zobrazení stojí sentientní entita před svou konečnou 
volbou stát se, nebo se nestát, být, či nebýt, existovat, či neexistovat svým vlastním 
individualizovaným, zosobněným jsoucnem a bytím. 

Jakmile je volba učiněna pro jsoucno a bytí, pak se činí s pochopením a přijetím všech 
podmínek, za jakých takový věčný život vchází do svého věčného uskutečňování se. 
Jinými slovy, případná sentientní entita souhlasí být a existovat na věčnost, aniž by si 
jakkoli přála upustit od svého jedinečného života. pokud původní idea této případné 
sentientní entity nesouhlasí s těmito ukázanými podmínkami, pak se nepostupuje ke 
svému stávání se svým vlastním, individualizovaným a personalizovaným sentientním 
životem. Takže v tomto ohledu je zcela nemyslitelné, aby jakýkoli sentientní život měl 
představu či přání ukončit svůj život v absolutním smyslu. 

Nicméně zde jde ještě o něco jiného. protože jakýkoliv sentientní život ve svém 
jedinečném uskupení je možný buď díky přímému nadělení ode Mne ve formě 
zvláštního prvku vzatého z Mé Absolutní Přirozenosti a umístěného do relativního 
rozpoložení, anebo z derivátů Mých Energií Životní Síly, použitých pro produkci 
pseudoživota a lidského života, v absolutním smyslu je to Můj Život bez ohledu na to, 
jak se na to díváte. Tím, že je to Můj Život, Já jsem přítomen v tom životě, ať je 
v jakékoli formě, tvaru, stavu, procesu nebo rozpoložení. Kvůli této Mé přítomnosti 
v každém nemohou takové myšlenky, jako je ukončení vlastního života v absolutním 
smyslu, nikomu přijít na mysl. Bylo by to, jako bych Já učinil rozhodnutí nadobro a 
navždy ukončit Svůj Absolutní Život. Umíš si představit ty důsledky, výsledky a 
následky, kdyby bylo možné takový scénář uskutečnit? V takovém případě by nadobro 
a navždy přestalo být a existovat i celé Stvoření se všemi svými dimenzemi a 
multivesmírem i se všemi jejich příslušnými sentientními entitami. A protože dokonce 
i pseudoživot negativního stavu a lidský život žijí a jsou naživu a jsou možné jen dle 
Mého Absolutního Života, také by navěky zahynuly. 

Protože jsem Absolutní a Můj Absolutní Život je zakotven v Mém Absolutním ‚JÁ JSEM‘ 
a protože Já vždy Jsem, podle definice a logiky této Absolutnosti je pro Mne nemožné 
nebýt a neexistovat. Zároveň podle logiky tohoto uspořádání a rozpoložení není pro 
žádnou sentientní entitu, která obsahuje Můj život a jež ním žije a je na živu, možné 
nebýt a neexistovat. Faktorem této vzájemné souvislosti je zhola nemožné, aby nějaká 
sentientní entita měla ve své mysli nějakou ideu anebo i jen přání nadobro a navždy 
ukončit svůj život. Životní síla v každé sentientní entitě je taková, že již samou svou 
povahou nevytváří nic jiného než neustálou absolutní touhu nadobro a navždy jakkoli 
být a existovat. Jednoduše řečeno, žádná jiná touha, přání anebo tendence jí navěky ani 
nemohou nebo neumí přijít na mysl. To jsou podmínky jsoucna a bytí sentientního 
života. 

V této záležitosti je tu ještě něco dalšího. Vaše otázka, Petře a Josefe, pochází z pozice 
vašeho lidského života. Struktura a dynamika typického lidského života je taková, že 
smí a umí produkovat takové stavy, jako je nuda, bída, utrpení, pocit marnosti, 
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nesmyslnosti a podobné nepříznivé stavy a pochody. Jestliže má někdo takovýto druh 
zážitku, může to v jeho mysli vytvořit touhu takový život ukončit. Avšak, jak víte, 
ukončením tohoto typu života nekončí jedinečnost toho života jako takového. Na 
základě volby může být ukončena jen jeho lidská část, ale ne část pravého života, která 
je v lidském životě obsažena. Nezapomínejte, že pravý život, obsažený v lidském 
životě, činí lidský život vůbec možným. Protože část pravého života v životě lidském 
pramení z Mého Absolutního Života, podrobuje se stejným podmínkám i situaci, jako 
jakýkoliv jiný sentientní život, popsaný výše uvedeným způsobem. 

Vaším problémem v tomto ohledu je, že nemáte absolutně žádné ponětí o tom, jak je 
strukturován život v pozitivním stavu a na jakých druzích podmínek je založen. Pokud 
vůbec máte nějaké představy o tom, jaký je život pozitivního stavu, pak jsou zcela 
nesprávné a ani zdaleka se nepřibližují realitě toho života. Protože žádné spolehlivé 
anebo pravdivé poznatky o obsahu a způsobu života v pozitivním stavu nemáte, jevíte 
tendenci do něho promítat tytéž stavy, procesy a podmínky, které jsou vlastní vašemu 
lidskému životu. Tedy jen z pozice vašeho lidského života vám taková otázka o 
možnosti ukončit svůj život může vůbec přijít na mysl. Nikdo v pozitivním stavu nikdy 
nechtěl anebo by nechtěl takové myšlenky, přání nebo tužby uplatňovat. Všichni přece 
dle své vlastní svobodné vůle a volby souhlasili s tím, že je navěky mít nebudou. Jinak 
by nikdy nevešli ve své vlastní jedinečné, zosobněné a individualizované jsoucno a 
bytí. 

Nepřítomnost jakýchkoliv zkušenostních anebo teoretických poznatků o pravé 
struktuře a dynamice života pozitivního stavu byla ve vaší mysli vytvořena záměrně, 
abyste neukončili svou dohodu účastnit se lidského života. V podstatě to bylo to, jak 
vám to bylo ukázáno předtím v těchto Dialozích, pro vaši vlastní ochranu. Pokud byste 
měli vědět, jaký je život v pozitivním stavu nebo čím vůbec je, nebyli byste schopni 
splnit své poslání na planetě Nula a vykonat svou důležitou práci pro Mne během 
svého pobytu tam. Je pro vás o mnoho snazší lidský život vydržet, jestliže takové 
poznatky nemáte. Jinak by se váš lidský život stal natolik nesnesitelným a 
netolerovatelným, že byste skutečně měli tendenci ho ukončit. V tom případě byste ve 
svém poslání bídně selhali. 

Protože nemáte žádné hmatatelné anebo realistické srovnání mezi vaším lidským 
životem a jakýmkoliv jiným typem života, váš lidský život se prozatím stává jedinou 
realitou, která vám dává - přinejmenším do určité míry - nějaký smysl. Tak jste schopni 
ochotněji přijmout cokoli, co se odehrává během vaší účasti ve vašem lidském životě. 
Ve chvíli, kdy vám bylo poskytnuto Mé Nové zjevení, byla vám všechna tato fakta 
zpřístupněna, takže nyní víte, v čem celý lidský život i negativní stav spočívá. Pro svou 
vlastní ochranu a kvůli úspěšnému završení svého poslání si však na své lidské vědomé 
úrovni povahu, strukturu a dynamičnost života pozitivního stavu ještě stále 
neuvědomujete. Jen na své niterné, duchovní úrovni jako Moji praví představitelé jste 
schopni ji rozeznat. Avšak prozatím, dokud vaše poslání není zvršeno, se toto poznání 
do vaší lidské vědomé mysli nedostane. Jde o uvědomění si, že přirozenost pozitivního 
stavu je taková, že poskytuje všem svým obyvatelům nekonečně vzrušující, 
produktivní, tvůrčí a inovační možnosti pro jejich rozvoj a vývoj, což jim dává neustálé 
podněty navěky pokračovat ve svých životech. Pročež například nemohou zažít pocity 
vyčerpanosti, nudy, marnosti, únavy, nečinnosti, nesmyslnosti a podobné pocity, tak 
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jasně viditelné a zřetelné v lidském životě, které by je vedli k závěru, že jejich život 
nemá žádný smysl a žádný význam, a proto by měl být ukončen. 

Dokud nebylo negativnímu stavu a lidskému životu dovoleno vejít ve své 
pseudojsoucno a pseudobytí, nebylo dovoleno mít takové myšlenky, pocity, přání a 
tužby. Existuje zřejmý důvod, proč bylo dovoleno, aby se vynořily v lidském životě 
zvlášť a v negativním stavu obecně. Takové stavy odrážejí iluzorní a neskutečné 
podmínky, na kterých je založen a zřízen jejich život. Pokud žijete v iluzi života, pokud 
nemáte žádnou zkušenost ohledně povahy pravého života a o čem všem ten život 
vlastně je, v takovém rozpoložení je myslitelné vytvořit ideu ukončení toho typu 
pseudoživota. Podívejte se však na to takhle. Co ve skutečnosti toužíte ukončit? Pravý 
život? Nikterak! To, co toužíte ukončit, je iluzorní, neskutečný život. 

Tužba ukončit iluzorní život odráží dočasnost jeho kondice. Umíte si představit scénář, 
ve kterém by měl lidský život i pseudoživot negativního stavu stejné podmínky a 
uspořádání jako pravý život? Nikdo by nechtěl takový život ukončit. V tom případě by 
negativní stav nemohl být nikdy eliminován, protože by bylo rozhodnuto, aby byl a 
existoval navěky. V tom případě by se tedy nemohla nikdy uskutečnit ani plnost života 
pozitivního stavu. 

Pamatujete se na podmínky, za jakých bylo dovoleno, aby negativní stav vešel do svého 
vlastního pseudojsoucna a pseudobytí? Podmínkami bylo na přechodné a dočasné 
bázi ilustrovat jiný typ života, odlišný od života pramenícího ze Mne. Toto byla 
závazná dohoda mezi námi všemi. Na základě této závazné dohody si ti z vás, kteří 
dobrovolně souhlasili, že se zúčastní toho života, nepamatují, že byla taková dohoda 
uzavřena, anebo že jste ji uzavřeli na základě své vlastní svobodné vůle a volby. Kvůli 
pomíjivosti a dočasnosti života negativního stavu a lidského života byla do mysli 
každého zúčastněného v tomto životě - také na základě závazné dohody a volby - 
vložena potřeba jeho ukončení, aby se tak navěky nikdy nemohla stát skutečností 
žádná představa pokračovat v něm nadobro a navždy. 

Jestliže zvážíte logiku tohoto uspořádání a přijmete fakt, že negativní stav a typický 
lidský život jsou ve skutečnosti iluzí života, a ne životem samým od sebe a samým o 
sobě, kde pak skončíte? Skončíte u iluze života, a ne u samého života. Můžeš vidět 
logiku této situace? 

Peter: Rozhodně, dává to dokonalý smysl. A co dobrovolná sebevražda? 

Pán Ježíš Kristus: Z hlediska duchovního všechny formy sebevraždy, a do určité míry i 
vraždy, pocházejí z představy o dočasnosti lidského života a pseudojsoucna a 
pseudobytí negativního stavu. Jestliže lidská mysl obsahuje představu iluze života, ne 
života skutečného, jestliže ani lidem a ani žádným jiným tvorům v zóně vymístění není 
k dispozici žádné zkušenostní poznání a chápání skutečného života, tak potom takový 
život je v procesu svého neustálého znehodnocování. V takovém případě se život, jak 
ho znáte vy, stává bezcenným a nehodným toho, aby se žil, anebo v případě vražd, je 
možno se ho zbavit bez jakýchkoliv výčitek svědomí. Co vlastně zabíjíte? V konečném 
smyslu nic. Zabíjíte jen prázdnou představu, bezvýznamnou iluzi. Takto si lidé na své 
nevědomé a velmi často i na své vědomé úrovni zdůvodňují své vražedné a 
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sebevražedné sklony. Tyto sklony nejsou ničím jiným než reflexí pravé přirozenosti 
negativního stavu a jeho konečného produktu - lidského života. Pokud by neměly 
sloužit k nějakému důležitému poučení, jak to bylo vylíčeno, a k potřebě každého 
poznat rozdíly mezi různými formami životů a pseudoživotů, takové pseudoživoty by 
skutečně byly bezcenné a bezvýznamné. Jak to bylo mnohokrát v celém Mém Novém 
zjevení uvedeno, jasně všem ukazují, co si nezvolit, jakým nebýt, jak neuvažovat, jak 
necítit, jak se nechovat a jak nežít život. Jen v tomto znázornění je jejich hodnota. 

Mluvíce o sebevraždách, sebevražda v lidské kultuře až na několik málo výjimek vždy 
byla považována za něco negativního, nevhodného či dokonce špatného. Odsuzující 
postoj vůči sebevraždě byl vždy tak trochu krutý. To, zda je takový akt ukončení 
vlastního života, ať jde o jakýkoliv jeho typ, odsouzeníhodný či nikoliv, je z duchovního 
hlediska určován, jak i ve všem ostatním, motivačními a intenčními faktory. Pokud 
sebevražda slouží jako prostředek pomsty někomu, jeho potrestání a vyvolání pocitu 
viny v něm či z podobných sobeckých a negativních důvodů, pak se podobným aktem 
osoba páchající sebevraždu sama odsuzuje do jednoho z pekel, kde ponese důsledky 
takových nenáležitých, sobeckých, negativních a/nebo zlých úmyslů a motivací. Další 
typy sebevražd, podobně jako i případy lékařem asistované sebevraždy, jsou buď 
neutrální nebo ilustrují něco důležitého z lidského života a negativního stavu. V tom 
případě je dotyčnému dána možnost volby vstoupit do zvláštního oddělení Nové školy, 
která se specializuje na tyto typy záležitostí. 

Samozřejmě ukončení vlastního lidského života skrze sebevraždu je bez ohledu na to, 
jaké motivační nebo intenční faktory jsou základem takového činu, vždy na základě 
dohody. V některých případech je to dovoleno pro ilustraci a demonstraci důsledků 
takových faktorů a toho, jak neukončit svůj život. Kvůli individualizaci a zosobnění, 
jako i ve všem ostatním, co tvoří základ takových činů, je jasné, že je to mezi Mnou a 
každým jedincem, který páchá takový čin. Proto by pro vás bylo nevhodné kohokoliv 
v tomto ohledu soudit anebo se pokoušet v tomto určitém čase o tom více hovořit. 

Peter: A co transplantace orgánů? 

Pán Ježíš Kristus: Do určité míry jde o totéž, o čem byla řeč výše. Fakticky je to druhá 
strana stejné mince. Jestliže vezmete v úvahu, že lidský život je jediným životem, který 
je vám dán k dispozici; a jestliže nemáte ani ponětí o žádném jiném typu života ani o 
tom, jak je strukturovaný a prožívaný a zda vůbec existuje, paradoxně byste měli ve 
své mysli obě tendence jak k ukončení, tak i k prodlužování svého života, pokud je to 
jen možné. Na straně jedné máte tento pocit marnosti a nereálnosti svého lidského 
života, a zároveň vaše lidské tělo na tomto životě lpí, protože ví, že je to jediný život, 
který má. Touží ho tedy prodlužovat tak dlouho, jak jen je to možné. 

Je tu však ještě jeden paradox a s ním i důležité duchovní poučení. Jak víte, funkce 
každého tělesného orgánu a taktéž funkce celého těla má nějakou důležitou duchovní 
souvztažnost buď pozitivního, nebo negativního rázu, ba i obojího charakteru. 
Zastavení funkce některého tělesného orgánu odráží fakt, že funkce, které ten který 
orgán sloužil, z nějakých důležitých duchovních důvodů vyčerpala svou užitečnost a 
dosloužila svému účelu, což znamená, že potřebuje být buď nahrazena, anebo 
ukončena. V případě náhrady je potřebné získat a realizovat v životě dotyčné osoby 
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něco odlišného, anebo něco nového. Na základě předešlé dohody s další osobou, která 
náhle zemře, anebo která se rozhodne darovat jeden ze svých duplicitních orgánů, je 
vhodná a uskutečnitelná transplantace jejího orgánu nebo orgánů. Funkce toho 
orgánu, který pocházel z mrtvé osoby, anebo od osoby darující svůj orgán, potřebuje 
pokračovat v odlišném prostředí čili podmínkách. Jinak by to bylo plýtváním 
drahocenné funkce poskytnuté těmto orgánům. 

Nicméně objevuje se zde paradox: Lidské tělo chce přežít jakýmikoliv jemu 
dostupnými prostředky, zároveň má však silnou a tvrdošíjnou tendenci odmítnout 
jakýkoliv orgán, který nemá jeho kvalitu, přičemž nezáleží na tom, do jaké míry by 
dotyčný orgán tomu tělu pomohl pokračovat v jeho životě. Proč je tomu tak? Jak víte, 
duch a duše každého jedince jsou jedinečné a nekonečně odlišné. Tato jedinečnost a 
odlišnost pramení z Mého jedinečného prvku, ze kterého byly stvořeny. Proto jsou 
samotné a samy o sobě konglomerátem svých zvláštních a jedinečných schopností, 
které jsou neopakovatelné. Díky tomuto faktoru si duch i jeho duše volí velmi 
specifické a jedinečné tělo, shodné s jejich specifikou a jedinečnou přirozeností. 
Jakékoliv přijetí čehokoliv cizího, co nepochází z konglomerátu všech prvků, ze kterých 
pozůstávají, je považováno za hrubé porušení této jedinečné individuality a osobnosti. 
Jinými slovy, vaše tělo a jeho orgány jsou uzavřeným systémem. 

Ještě jednou připomeňme, že z duchovního hlediska je to záležitostí zosobnění a 
individualizování vlastního jsoucna a bytí. Lidské tělo odráží tento důležitý duchovní 
faktor. Proto navzdory faktu, že by kterýkoliv takový orgán mohl zachránit jeho fyzický 
život, nemůže přijmout nic, co nepochází z originálního genetického materiálu, ze 
kterého vzniklo podle návrhu svého ducha a své duše. Z toho důvodu musíte to tělo 
krmit všemožnými speciálními léky, které by značně snížily jeho tendenci odmítnout 
dotyčný orgán. A toto platí dokonce i u některých velmi běžných orgánů, které mají do 
určité míry podobnou genetickou strukturu. I když je podobná, ještě stále není stejná. 

Další záležitost při selhání některých tělesných orgánů ve výkonu svých funkcí a s nimi 
spojené potřeby transplantace se týká velmi zvláštní duchovní souvztažnosti, jakou má 
každý orgán. Jak bylo výše uvedeno, taková souvztažnost může mít jak pozitivní, tak 
negativní ráz. Tento výrok musíte chápat tak, že jestliže kterákoliv osoba zodpovědná 
za svůj život ve všech jeho aspektech, duchovním, duševním i fyzickém - tento 
zanedbává nebo o něj náležitě nepečuje, anebo dělá všechno, co brání a vzpírá se 
základním faktorům zodpovědným za tyto funkce, pak uvedené orgány začnou 
selhávat. Takovým postojem dotyčná osoba ničí pozitivní duchovní souvztažnost 
funkce orgánů a otevírá dveře tomu, aby začala fungovat negativní duchovní 
souvztažnost funkce orgánů. Pokud v tomto případě nedojde v postoji té osoby 
v určitém časovém bodě k nápravě, dotyčný orgán přestane v určitém okamžiku úplně 
fungovat. Odtud tedy potřeba transplantace. V této určité konotaci má transplantace 
orgánu význam negativní. Na duchovní úrovni to znamená nahrazení pravé a původní 
funkce funkcí umělou, která pochází z vnějšku. Protože byly zanedbávány niterné 
faktory - a to je čistě záležitostí duchovní - jakýkoliv orgán, který je uvnitř lidského 
těla, má tendenci chřadnout nebo ochořet. v tomto smyslu je transplantace orgánu 
ilustrací nahrazení niterných faktorů faktory vnějšími. Protože však žádný pravý život 
nelze udržovat zevnějšími faktory, kdykoliv vložíte nějaký orgán do toho těla zvenku, 
anebo v tomto případě od někoho jiného, kdo je mimo vás, tělo bude mít tendenci ho 
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odmítnout. Z toho důvodu to tělo musíte oklamat tím, že ho krmíte všemožnými 
zevnějšími léky, které by odňaly anebo alespoň značně oslabily schopnost těla vše 
přicházející z jeho vnějšku odmítnout. 

Duchovní důsledek těchto faktů je úplně jasný. Pokud nedodržujete správné duchovní 
procedury - z nitra navenek - skončíte zničením schránky, která slouží k manifestaci 
vašeho ducha a vaší duše. A nejen to, ale hlavně svým nevhodným duchovním životem 
podkopáváte správné duchovní vnímání jakékoliv reality. V tom případě je pravá 
realita nahrazena realitou umělou stejným způsobem, jako pravý tělesný orgán ve 
vašem vlastním těle, a je nahrazena něčím, co tam nepatří a co přišlo zvenku. Toto je 
duchovní souvztažností transplantace fyzických orgánů. Z tohoto vysvětlení můžete 
úplně jasně vydedukovat, že každá fyzická nemoc, ať je jakákoliv, má duchovní kořeny. 

Vidím ve tvé mysli otázku, Petře, zda existuje nějaká pozitivní konotace transplantace 
fyzického orgánu a/anebo nějaké fyzické choroby. 

Peter: Ano, máš pravdu. Jsem na to zvědavý. 

Pán Ježíš Kristus: Protože jakékoliv selhání čehokoliv, ať už duchovní, duševní, 
fyzické anebo organické, je způsobeno negativními pseudoduchovními 
souvztažnostmi, je jasné, že jejich konotace může být jen negativní. Avšak pozitivní 
aspekt jakýchkoliv takových selhání není v nich samotných, ale v ilustraci schopností 
jedinců vědět si rady a najít pro ně léčbu, anebo v tom, jak je eliminovat. V podstatě 
tyto schopnosti demonstrují, že ať je jakkoli, negativní stav nemůže zvítězit 
v absolutním smyslu, protože bez ohledu na to, s čím za účelem podkopání pravých 
duchovních faktorů jakéhokoliv života přijde, lze v tomto ohledu najít účinná 
protiopatření k anulování jeho snahy. Ano, občas může vyhrát nějakou bitvu, nikoliv 
však válku. 

Ve vašem zvláštním případě, jako Mých pravých představitelů, vaše schopnost 
zvládnout anebo zdolat jakékoliv takové nepříznivé zdravotní stavy, vlastní vaší 
fyzické struktuře, tvoří důležitý precedens pro negativní stav i lidi. Tím, že se 
pokušením negativního stavu nevzdáváte a přijímáte fakt nevyhnutelnosti mít občas 
takové poruchy, ilustrujete každému, že ať se negativní stav jakkoliv pokouší vás zničit 
pomocí všech těch nepříznivých fyzických stavů, nemůže uspět. Vy budete ve své práci 
pokračovat dokonce lépe než kdykoliv předtím. A toto by bylo pravdou dokonce i 
tehdy, kdyby někdo z vás potřeboval transplantaci nějakého orgánu. 

Pozitivní konotace je v ilustraci, demonstraci a poskytování příkladu zdolávání 
jakýchkoliv takových nepříznivých kondicí. 

Existují nějaké další záležitosti týkající se této otázky, je však předčasné je odhalit. 
Proto pro dnešek náš rozhovor právě zde ukončíme. Měj se krásně, Petře. Doporučoval 
bych ti připravit se na cestu do New Yorku, abys tam mohl strávit nějakou dobu 
s Mými lidmi. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za Tvé odpovědi. 
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Dialog 53 

Padesátý třetí dialog 

 

15. března 1999 

 

Peter: Vrátil jsem se z návštěvy u Tvých lidí v New Yorku a Massachusetts. Měl jsem se 
velmi dobře a bylo mi potěšením je opět vidět a setkat se s Michaelem Maldonadem, 
jehož jsem znal pouze přes poštu a z telefonních hovorů. Než přejdu k otázkám, rád 
bych se Tě zeptal, zda bys chtěl komentovat či objasnit cokoli nebo něco o mé návštěvě 
u našich lidí. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že Mě nejdříve žádáš, abych poskytl Své komentáře 
tvé návštěvy a toho, co se prožívalo během tvého pobytu tam. Hlavní účel této návštěvy 
byl dvojí. Především ti poskytnout velmi potřebný odpočinek od neustálého záznamu 
našeho rozmlouvání, jakož i poskytnout ostatním příležitost studovat a opětovně 
přečíst dostupné dialogy. Nechceme, aby byli zatopeni neustálým proudem informací 
jejich směrem, aniž by se jim dala možnost mít dostatek času se důvěrně seznámit 
s obsahem těchto Dialogů. 

Jiným účelem návštěvy bylo poskytnutí příležitosti všem, kteří byli ochotni přijít, aby 
tě viděli nebo byli s tebou a sdíleli s tebou nejen to, co si myslí a pociťují o obsahu 
těchto dialogů a jak ovlivňují jejich současný život, ale, což je nejdůležitější, aby svou 
fyzickou blízkostí vyvolali nějaké jiné duchovně a multiverzálně důležité záležitosti, 
které by každému poskytly lepší pochopení významu Mého Nového zjevení. 

Pohleď, co se v tomto ohledu událo: Během jedné z vašich početných rozmluv s Danem 
a jinými ti byl Mnou sdělen jasný údaj o určitých velmi důležitých duchovních 
souvztažnostech, které Mé Nové zjevení v jeho třech zdrojích má. Jak víš, do této doby 
a předtím, než by možnost mít tento typ dialogů se Mnou mohla vůbec vstoupit do tvé 
mysli, Petře, bylo předčasné zjevit cokoli o takových souvztažnostech. Konec konců, 
pokud bych o nich hovořil před touto dobou, podkopalo by to tvou schopnost, Petře, 
přijmout potřebu toho, aby se takové dialogy vůbec konaly z důvodu, že duchovní 
situace ve všech sférách, oblastech a dimenzích Mého stvoření a pseudostvoření 
nebyla vhodná pro takovou znalost. Jinými slovy před tím, než něco takového mohlo 
být zvažováno a zjeveno, bylo třeba, aby se udály určité události, ustanovila určitá 
rozpoložení a vykonaly se určité práce na všech úrovních jsoucna a bytí a 
pseudojsoucna a pseudobytí. Kdybyste věděli o těchto potřebách předtím, než by se 
všechny splnily, faktorem tvé osobní znalosti, Petře, by to síly negativního stavu také 
poznaly. V takovém případě by vymyslely takové nemožné prostředky, aby zmařily 
možnost našeho dialogu, že by ho účinně podkopávaly nebo přinejmenším odsouvaly 
či činily krajně obtížným, aby se odehrál. Způsobovaly by ti všemožné problémy na 
všech úrovních tvého osobního života, což by činilo velmi obtížným, abychom pokročili 
k našim dialogům. 
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Proto jakákoli možnost, že se něco takové povahy stane, byla pečlivě skryta jak tobě, 
tak i komukoli jinému. Avšak jakmile se všechny faktory, které bylo v tomto ohledu 
třeba provést a ustanovit, dostaly tam, kam patří, a stály na pevných základech, naše 
dialogy mohly začít. Jak vidíš, Petře, opět tu je záležitost časovosti. Vše má svůj čas a 
místo. Nyní je čas ku prospěchu a pro pochopení všech pohovořit o duchovních 
souvztažnostech zdrojů Mého Nového zjevení. 

Jak víš, tři zdroje Mého Nového zjevení sestávají z Nového zjevení Pána Ježíše Krista, 
Korolarií Nového zjevení Pána Ježíše Krista a Dialogů s Pánem Ježíšem Kristem. 
Všechny předešlé knihy obsahující ideje Mého Nového zjevení se považovaly za 
přípravu a úvod k těmto třem hlavním zdrojům. Jestliže pečlivě rozeberete styl těchto 
tří zdrojů, povšimnete si ohromného rozdílu ve způsobu, jakým jsou předkládány, a 
v tom, co obsahují. Velká kniha čili Nové zjevení Pána Ježíše Krista byla přenesena 
Mnou skrze tebe, Petře, aniž by ses do toho nějak osobně zapojil s výjimkou toho, že jsi 
zaznamenával Má Slova, která vcházela do tvé duchovní mysli a následně byla 
překládána do vaší lidské řeči čili řeči vaší zevní mysli. Ani ty, ani nikdo jiný odkudkoli 
nebo kdykoli nekladl žádné otázky. Tehdy to bylo nutné uspořádání, protože duchovní 
situace byla tehdy taková, že bez prvotního zjevení o všem obsaženém v prvním zdroji 
Mého Nového zjevení by nikdo nemohl zjistit pravý význam a účel pseudojsoucna a 
pseudobytí negativního stavu, zóny vymístění a typického lidského života lidských 
tvorů. Za těchto okolností vzhledem k tomuto činiteli bylo nutné před tím, než se vám 
dovolí či než je třeba klást vlastní otázky a obdržet vlastní odpovědi, nejprve ustanovit 
náležitý základ, na němž by se takové dotazy a odpovědi mohly počínat a dostat do 
pohybu. 

Navíc obsah prvního zdroje Mého Nového zjevení - Velké knihy - má čistě duchovní 
význam vztahující se k duchovní struktuře Mého Stvoření, jakož i pseudoduchovní 
struktuře pseudostvoření (pekel, zóny vymístění a lidského života). Vzhledem k této 
duchovní struktuře je Velká kniha odrazem a souvztažností duchovní dimenze Mého 
stvoření a Duchovní mysli každého, ať se nachází kdekoli včetně všech lidských tvorů. 
Na této úrovni nekladete otázky z vaší zevní mysli, protože odpovědi přicházejí téměř 
automaticky přímo do vaší Duchovní mysli předtím, než je položíte. Tomuto údaji máte 
rozumět tak, že v duchovní dimenzi, jakož i na úrovni Duchovní mysli jejich obyvatel, 
jsou možné otázky takříkajíc předvídány předem (je velmi obtížné hovořit o tomto 
způsobu lidskými pojmy, protože jsou časo-prostorově vázány. Tak tomu není 
v duchovním světě čili na úrovni vaší Duchovní mysli. Takže slovo ‚předem‘ je třeba 
brát s výhradou a při pochopení, že není časové a prostorové.). Lépe řečeno, bylo by to 
jako něco, co se odehrává souběžně a současně, čili předtím, než by se otázka mohla 
objevit v jedincově mysli, předchází jí její energie. V okamžiku, kdy se tato energie 
vyzařuje či nastává, odpověď na ní se stává rozpoznatelnou v Duchovní mysli.  

Přenos Mého Nového zjevení obsaženého v jeho prvním zdroji - Velké knize - je 
odrazem a souvztažností tohoto uspořádání. Ačkoli na vědomé úrovni vaší zevní a 
vnitřní čili zprostředkující mysli si neuvědomujete žádnou otázku vcházející do vaší 
mysli, Petře, na úrovni vaší Duchovní mysli, aniž si to vědomě uvědomujete, je potřeba 
mít odpovědi na miliardy miliard otázek, které se ve vaší mysli shromažďují po celý 
váš život na této planetě, nebo, abychom byli přesní, energie předcházející tyto otázky, 
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spouštějí odpovědi obsažené ve Velké knize. Opakuji, nechápejte tento údaj 
v kategoriích času a prostoru. Je nečasový a neprostorový. 

Avšak je tu jiný bod k významu prvního zdroje Mého Nového zjevení. Určité duchovně 
velmi důležité činitele veškerého uspořádání, které podléhají struktuře, významu a 
účelu Mého Stvoření, jakož i faktory dovolení pseudojsoucna a pseudobytí a lidského 
života nebyly k dispozici j úvaze nikomu, nikde a nikdy před přenosem Mého Nového 
zjevení. Tyto faktory byly Absolutní Povahy, které relativní sentientní mysl nebyla s to 
pojmout. Vzhledem k tomu žádné otázky k nim se vztahující nemohly nikomu přijít na 
mysl, ať je to na jakékoli z jejích úrovní. Aby se přivedly dolů na úroveň, kde jsou 
relativní sentientní mysli srozumitelné, bylo nutné, abych Já osobně sestoupil na 
relativní úroveň kterékoli sentientní mysli včetně úrovně nejomezenější lidské mysli a 
získal z nich jejich specifickou řeč, v níž bych mohl zjevit ty faktory Mého díla a vše 
k němu se vztahující, co by nemohlo ani vzdáleně vstoupit do jejich mysli. 

Nové zjevení Pána Ježíše Krista obsahuje takové informace. Muselo tudíž být napsáno 
takovým způsobem, aby Má Slova vstupovala do tvé mysli, Petře, bez jakékoli tvé 
předešlé znalosti toho, co by bylo tím dalším hned předtím, než se napíše každá další 
věta. Jednoduše řečeno, v tomto časovém bodě ani ty, ani nikdo jiný nemohl vědět, na 
co se ptát. Jakmile se veškeré informace obsažené ve Velké knize staly dostupnými 
každému kdekoli a kdykoli, mohl se odehrát v tomto ohledu posun a bylo třeba nastolit 
odlišný styl odpovídající povaze tohoto posunu. Jakmile Duchovní mysl všech 
dotyčných obdržela zoufale potřebné informace a ta se stala vědoucí a uspokojená ve 
všech uvedených faktorech týkajících se prvního zdroje Mého Nového zjevení, byl 
vybudován základ, na němž se mohl odehrát posun k intermediální dimenzi Mého 
stvoření, jakož i k vnitřní mysli každého. 

Tento posun se odráží a souvztaží se stylem a obsahem Korolarií Nového zjevení 
Pána Ježíše Krista. Jak víte, styl a obsah této knihy je velmi odlišný. Můžete ho pojímat 
jako reflexi typického přechodného období od jednoho stavu a procesu ke stavu a 
procesu jinému. Taktéž ho můžete pojímat jako most přesunu z jedné úrovně Stvoření 
a sentientní mysli do úrovně jiné. Vzhledem k tomu tato kniha a to, co obsahuje, má 
charakter zde-a-nyní použitelný na časovost jakéhokoli stavu a procesu. Jinými slovy, 
jakmile je stavba mostu hotova a vše pro náležitý tok z jedné úrovně do jiné je pevně 
ustanoveno, vychází to ven z přechodného období a přijímá zcela odlišnou roli a 
funkci. Povahou své přechodné kondice připravuje cestu pro kladení důležitých otázek 
a dostávání důležitých odpovědí, z nichž může mít každý ohromný prospěch. 
Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista jsou této povahy a účelu. Souvztaží tudíž 
s vnitřní čili intermediální dimenzí Mého Stvoření, jakož i s vnitřní myslí každého a 
odráží je. Proto hovoří obsah této knihy - druhého zdroje Mého Nového zjevení - 
především k vnitřní mysli každého. Protože vnitřní mysl odráží velmi zvláštní a 
jedinečnou duševnost každého, její důraz je na potřebu individualizovat a 
personalizovat vlastní život a vše, co se k němu vztahuje. Jedině z této pozice 
individualizace a personalizace se každý může náležitě poučit o tom, jak žádat a co 
žádat. 

Jakmile má někdo pevné základy a pevné kořeny v rozpoložení individualizovaného a 
zosobněného životního stylu, tehdy a jedině tehdy lze spustit další nejdůležitější 
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posun. Nyní je připravena cesta pro ustanovení nejosobnějšího, nejsoukromějšího a 
nejintimnějšího, ale zároveň nejmultiverzálnějšího způsobu působení mezi Mnou a 
vámi všemi, jakož i mezi všemi úrovněmi Mého Stvoření, jeho multivesmíru a všemi 
ostatními módy pseudojsoucna a pseudobytí včetně lidského módu. Nyní můžete klást 
otázky, jaké chcete, a můžete na ně dostávat odpovědi přímo ode Mne. Tento modus 
odráží Mou Vnější čili Fyzickou Dimenzi i vnější mysl každého a souvztaží s nimi. 
Podstatou těchto Dialogů je tento modus odrážet, představovat a souvztažit 
s ním. 

U tohoto módu je však více než to. Nejenže zajisté odráží povahu zevní čili fyzické 
dimenze i vnější mysli každého a souvztaží s nimi, ale taktéž integruje a sjednocuje vše, 
co je obsaženo v duchovní a intermediální dimenzi, jakož i v Duchovní a vnitřní mysli 
každé sentientní entity. Takže, můžete tyto Dialogy pojímat jako integrátor a 
sjednocovatel všeho, co bylo doposud zjeveno a co je obsaženo v předešlých 
zdrojích Mého Nového zjevení. 

Vzájemná vnitřní souvislost těchto tří zdrojů je reflexí a souvztažností struktury a 
dynamiky Nového vesmíru. Jak si pamatujete z Velké knihy, byl tento vesmír určen 
k tomu, aby měl mnohomodální, mnohoúrovňovou a mnohodimenzionální čili 
interdimenzionální a interuniverzální povahu. Integruje a sjednocuje veškeré aspekty 
Mého Stvoření, v úplně soudržnou a harmonickou jednost, úplnost a celost. Již není 
oddělenosti a uzavřenosti rozličných úrovní multivesmíru v jejich vlastních sférách a 
atmosférách, což jim činilo nemožným či velmi obtížným působit na sebe navzájem. Jak 
si pamatujete, bylo takové interakce dosaženo prostřednictvím souvztažností či 
v některých případech skrze speciální typ prostředníků. Můj Nový vesmír překonává 
toto staré uspořádání a ustanovuje skrze svou vlastní strukturu a povahu velmi 
důležitou spojnici a most ke komukoli a kamkoli. 

V nejzazším smyslu je Můj Nový vesmír ve své relativní kondici odrazem a 
souvztažností Mé Absolutní Nové Přirozenosti, která v absolutním smyslu integruje a 
sjednocuje vše a cokoli v jsoucnu a bytí a skrze lidskou část Mé Nové Přirozenosti též 
vše v pseudojsoucnu a pseudobytí. (V pseudojsoucnu a pseudobytí se tomuto tvrzení 
nemusí rozumět ve smyslu vlastnění úplné kontroly osudu kohokoli a následků jeho 
umístění zde.) Takže z tohoto stanoviska můžete tyto Dialogy pojímat jako reflexi a 
souvztažnost funkce Nového vesmíru a v nejzazším smyslu Mé Absolutní Přirozenosti. 
Z tohoto chápání pozice těchto tří zdrojů Mého Nového zjevení můžete jasně dovodit 
jejich enormní význam ve schématu událostí, které se odehrávají na všech úrovních 
jsoucna a bytí a pseudojsoucna a pseudobytí, jakož i v lidském životě a ve vašich 
osobních životech jako Mých reprezentantů. 

To je velmi důležité. Jako Mí reprezentanti se pochopením a přijetím této role tří 
zdrojů Mého Nového zjevení ve své relativní kondici stáváte zobrazovateli a 
korespondencemi přirozenosti Mého Nového vesmíru a skrze ni Mé Absolutní Nové 
Přirozenosti. Jedním z nejdůležitějších důvodů, proč vám byl před několika týdny 
přidělen větší počet členů Nového vesmíru než předtím, bylo pomoci vám ustanovit 
nový životní cíl, který by ve vašich osobních životech na planetě Nula odrážel a uvedl 
v život tyto důležité činitele. 
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Jak víte, nemůžete odstranit negativní stav z pozice oddělení, rozštěpení a nejednoty. 
Je přirozeností negativního stavu být v takové pozici. Jak se uvádí ve Velké knize, 
nemůžete eliminovat negativní stav prostředky negativního stavu. Jakýkoli pokus tak 
učinit z této pozice by jen posiloval pseudoživot negativního stavu a neeliminoval ho. 
Proto bylo nutné ustanovit rozpoložení na planetě Nula, v lidském životě - konečném 
produktu pseudotvůrčího úsilí negativního stavu - které by odráželo stav a proces 
integrace, unifikace a jednotnosti všech aspektů jakékoli sentientní mysli, jakož i všech 
úrovní Mého Stvoření, a které by z této pozice umožňovalo začít proces této důležité 
eliminace. Tato pozice je pozicí pozitivního stavu. Jak si pamatujete, aby se s tímto 
procesem začalo, byl pozitivní stav skrze vás umístěn vprostřed stavu negativního. 

Nic by se však v tomto ohledu nemohlo učinit, pokud by nejprve nebyly ustaveny tyto 
důležité faktory. Takže jak z tohoto popisu vidíte, bylo nutné, abych nejprve nabyl Svou 
Novou Přirozenost; z ní bylo nutno ustanovit Můj Nový vesmír, který by vtělil tuto 
Novou Přirozenost; za druhé bylo nutné přenést první zdroj Mého Nového zjevení - 
Velkou knihu, která zjevuje všechny tyto záležitosti; za třetí bylo nutné propojit 
veškeré úrovně Mého Stvoření a jeho sentientní mysli, jakož i veškeré úrovně 
pseudostvoření a jeho sentientní mysli ustanovením mostu přenášení mezi nimi  všemi 
a přípravou cesty jejich integrace a unifikace. Tento krok byl reflektován 
v Korolariích.... A konečně bylo nutné přivodit tyto Dialogy, které jsou odrazem a 
souvztažností završení tohoto procesu a změny vašich rolí a umístění tím, že se stáváte 
Mými pravými představiteli, kdož budou schopni a ochotni ve svých vlastních 
osobních a individuálních životech odrážet veškeré tyto kriticky závažné a důležité 
faktory. Ustanovením tohoto nového životního stylu, jak se odráží ve vašich nových 
rolích a pozicích, te pevný základ, na němž se eliminace negativního stavu stane 
opravdovou skutečností. 

Abyste se této nejdůležitější role zhostili, radí se vám, abyste velmi těsně 
spolupracovali se členy Mého Nového vesmíru, kteří jsou vám přiděleni za tímto 
účelem. Není rozdílu v tom, zda si vědomě uvědomujete, či nikoli jejich přítomnost. 
Pokud k nim hovoříte ve své mysli, pokud myslíte na jejich přítomnost s vámi, bez 
ohledu na to, co děláte, či neděláte, pokud tak činíte po veškerý čas, jejich vliv a dopad 
na vás se stane zřejmý. Konajíce takto taktéž zintenzivníte Mou přítomnost u vás. 
Proč? Nezapomínejte, že jste stále lidskými tvory, Členové Nového vesmíru mají taktéž 
kořeny v lidské přirozenosti, ale jen v její pozitivní konotaci, kterou mají z Mé 
Absolutní Božské lidskosti. Lidská část vaší přirozenosti není v tomto časovém bodě 
ještě čistě pozitivní povahy. Stále obsahuje příliš mnoho negativních aspektů. 
Soustředěním se na členy Nového vesmíru se v procesu této koncentrace oddělujete od 
negativních aspektů lidské součásti vaší přirozenosti a namísto toho zdůrazňujete jen 
její pozitivní aspekty, jak se odrážejí v přirozenosti členů Nového vesmíru, kterou mají 
přímo ode Mne. Tímto zdůrazňováním Mi dovolujete být vám daleko těsněji nablízku 
jako jeden pozitivní člověk jinému pozitivnímu člověku, než by tomu bylo jinak. 

Musíte rozumět, že zde hovoříme o zcela odlišném působení mezi Mnou a vámi, než je 
působení, které se děje na úrovni vašeho stavu niternosti. Toto je zcela odlišná nová 
interakce, interakce jednoho pozitivního člověka s druhým - přesně jak se to děje u 
těchto Dialogů a jak se to bude dít u každého, kdo bude číst tyto Dialogy a přijme jejich 
obsah jako Mé Pravé Slovo. Bude to velmi osobní, intimní a jedinečné působení, které 
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dá každému příležitost poznat Mě v Mé Nové Přirozenosti z její pozice Božského 
lidství. Pro konečnou eliminaci negativního stavu a pro ukončení lidského života v jeho 
negativních aspektech je kriticky závažné mít takovou znalost. 

Tato znalost a následná zkušenost Mé Nové Přirozenosti v jejich pozitivních lidských 
aspektech dá každému v negativním stavu pocit důvěrné známosti s někým, kdo je 
blízký jejich vlastní povaze. Pokud bych se jim měl zjevit v Mé předešlé Přirozenosti - 
pokud by to především bylo možné - byl bych pro ně velmi nefamiliární, 
nepojímatelný, nepřístupný a nedotknutelný jako někdo, s kým nelze vytvořit žádný 
rozumný vztah. Konec konců, jak mít vztah s někým, kdo je takové povahy? Za těchto 
okolností nelze založit žádný smysluplný vztah. A přesto aby se eliminoval negativní 
stav a dala se příležitost každému, kdo se v něm nachází, konvertovat do stavu 
pozitivního, je absolutně nutné, aby každý byl s to ustanovit takový vztah se Mnou. 
Vždyť život každého závisí na této možnosti a schopnosti. Bez náležité a správné 
znalosti toho, kdo jsem a jaká je Moje Přirozenost, a bez následného ustanovení 
osobního, intimního a individuálního vztahu se Mnou, který je založen na této náležité 
a správné znalosti, by nikdo nemohl být spasen nebo konvertovat do pozitivního stavu. 

To je důvod, proč pro Mne bylo absolutně nutné inkarnovat se do lidského života a 
následně do negativního stavu a nabýt tuto Novou Přirozenost, abych se tak mohl stát 
důvěrně známým všem, kdo jsou v negativním stavu. Proč pro Mne bylo nutné za tímto 
účelem získat lidskou, a nikoli jinou přirozenost? Jeden z důvodů této nutnosti byl 
zjeven v Mém Novém zjevení. Vztahuje se k faktu, že pokud bych se měl zjevit v nějaké 
jiné přirozenosti, v takovém případě by lidé byli vyloučeni z toho, aby Mě poznali, 
chápali a přijímali. Z toho důvodu by lidé nemohli být spaseni z jejich typicky lidského 
života ve všech jeho negativních aspektech. Pokud by tomu tak bylo, pak by nemohl 
být odstraněn ani negativní stav. Pokud by nemohl být odstraněn negativní stav, 
nemohla by se nikdy nastolit plnost pozitivního stavu. 

Jak vidíte z této řetězové reakce, vše nějak závisí na něčem jiném. mezi všemi 
úrovněmi jsoucna a bytí a pseudojsoucna a pseudobytí je propojenost. 

Jiným důvodem, proč to byl lidský život, do kterého jsem se potřeboval inkarnovat, 
bylo to, že lidský život je, jak si pamatujete, konečným produktem pseudotvůrčího úsilí 
sil negativního stavu. Základní povaha tohoto konečného produktu je taková, že 
sumarizuje vše, čím a z čeho byl stvořen nebo, v tomto případě, zfabrikován. Jinými 
slovy konečný produkt obsahuje v sobě veškeré aspekty všeho, co vede k tomu či 
jinému typu stvoření či případné fabrikace. Protože lidský život je konečným 
produktem pseudostvoření negativního stavu, tento život se stává nejfamiliárnějším, 
nejpřístupnějším a nejpojímatelnějším každému v negativním stavu. Konec konců 
v lidském životě může každý nalézt nějaké aspekty své povahy bez ohledu na to, kde se 
nachází. Proto byl tento lidský život tím, kdo Mi mohl poskytnout nejnutnější a 
nejpotřebnější základnu, na níž bych mohl vybudovat Mou Novou Přirozenost, a ta by 
se mohla stát základnou, na níž by každý bez výjimky a výluky mohl být navěky spasen 
z negativního stavu. Vzhledem k těmto faktorům se stanu ve Své Nové Přirozenosti, 
obzvláště a speciálně v Jejích Aspektech Božského lidství, pro každého v negativním 
stavu velmi familiárním, pojímatelným, přijatelným, přístupným a hmatatelným. 
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Toto je jeden z nejhlubších a nejtajemnějších důvodů, proč bylo nutné, abych získal 
lidskou přirozenost. Na pochopení těchto důležitých důvodů závisí pochopení všeho 
ostatního. Opakuje se opět, že se zde jedná o vzájemnou propojenost každého a 
čehokoli. Ve Své Nové Přirozenosti jsem absolutní linkou k této veškeré vzájemné 
propojenosti. Jak si pamatujete, tato linka chyběla. Protože chyběla, každá úroveň 
Mého Stvoření se všemi jeho dimenzemi byla uzavřeným systémem, odděleným a 
izolovaným od všech ostatních a schopným komunikovat s jinými jen prostřednictvím 
souvztažností a symbolických reprezentací. 

Avšak díky ustanovení tohoto chybějícího spojení, které poskytuje Mé Božské Lidství, 
tomu tak již není. Nejenom že spojuje kohokoli a cokoli, kdekoli a kdykoli v Mém 
Stvoření na všech jeho úrovních a ve všech jeho dimenzích, ale taktéž poskytuje 
pseudojsoucnu a pseudobytí a lidskému životu tuto linku, aby se tak mohlo důvěrně 
seznámit s pravou povahou Mého pozitivního stavu a Mé Nové Přirozenosti. Jakmile je 
vám něco důvěrně známé, je daleko snadnější to přijmout a zahrnout do vlastního 
života. 

Tento chybějící článek, který již nechybí, generuji ze Svého Absolutního Stavu a 
Procesu prostřednictvím relativity Nového vesmíru, jenž je situován ve speciálním 
typu nečasového, neprostorového, jakož i časového a prostorového rozpoložení, a je 
s to poskytovat takové spojení ke všem a všemu nacházejícímu se v relativní kondici 
včetně negativního stavu a lidského života. V lidském životě tato spojující linka bude 
přenášena a ustanovena skrze vás, Mé pravé reprezentanty. Proto je tak důležité, 
abyste chápali a přijímali to, co je zjeveno o těchto záležitostech v Mém Novém zjevení 
v jeho třech zdrojích. 

Jak vidíš, Petře, tvá návštěva v New Yorku a Massachusetts vyvolala potřebu, aby se ve 
prospěch všech uskutečnil tento konkrétní dialog a byl zaznamenán jeho obsah. 
Důležitost tohoto obsahu je enormní, snad daleko mimo současnou schopnost 
pojímání na zevní úrovni. Nicméně ji však můžete intuitivně vnímat jasně. 

Peter: Ano, chápu a souhlasím. Je tu ještě něco, co bys rád dodal či komentoval ve 
spojení s mou návštěvou na východním pobřeží? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, je, ale doporučuji pokračovat v dialogu zítra, protože by 
to bylo příliš mnoho na jeden den. 

Peter: Dobře, ať je to tak. Děkuji mnohokrát za vše, a obzvláště za obsah tohoto 
dialogu. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Přeji nádherné odpoledne. Normálně bych 
řekl, jdi se slunit, ale dnes je u vás vzácný déšť - tak potřebný, žádaný a vítaný. Takže 
odpočívej jinak. 

Peter: Učiním, jak navrhuješ. Opět Ti děkuji mnohokrát. 
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Dialog 54 

Padesátý čtvrtý dialog 

 

16. března 1999 

 

Peter: Můžeme dnes ráno pokračovat v naší konverzaci týkající se včerejšího tématu, 
obsaženého v Padesátém třetím dialogu? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, můžeme. Jak víš, jednou z nejdůležitějších záležitostí, 
týkajících se konečné eliminace negativního stavu a přípravy na nastolení plnosti 
života pozitivního stavu v jednom soudržném a harmonickém celku je záležitost 
integrace, sjednocení a propojení všech úrovní, kroků, stupňů, aspektů, dimenzí a 
všeho ostatního, co si lze v celém jsoucnu a bytí, jakožto i v pseudojsoucnu a 
pseudobytí a v lidském životě představit. 

Tu část tohoto výroku, která se týká pseudojsoucna a pseudobytí a lidského života, 
musíte chápat tak, ze jejich život, jímž vzkvétají a fungují, byl z perspektivy vašeho 
času v jednom bodě ve velmi vzdálené minulosti oddělen z Mého Stvoření a využit na 
vytvoření odlišného životního stylu. Ten život, poté co bude osvobozen od všeho 
znečištění, otrávení a kontaminace typickým zlým a nepravdivým životním stylem 
svých nositelů, musí být vrácen do sféry a atmosféry Mého Pravého Stvoření a 
začleněn do jeho celku. 

Do soudržného celku Mého Stvoření nebude vrácen negativní stav sám o sobě a sám 
sebou, ani typický životní styl lidských bytostí, ale původní životní energie, které byly 
využity na aktivaci negativního stavu a fabrikaci lidí. 

pokud existuje nějaký stupeň separace, odloučení, uzavření se do sebe a pokud chybí 
neustálé, nepřerušované plynutí, negativní stav a jeho lidský život by mohl vzkvétat a 
šířit se bez jakýchkoliv těžkostí. Stavy, jako jsou tyto, velice podporují pseudoživot 
negativního stavu a jeho lidský život. 

Peter: Otázkou je samozřejmě to, proč bylo nutné tvořit takovým způsobem, že se 
umístily všechny tři dimenze tvého Stvoření - duchovní, intermediální a fyzická - do 
oddělených entit bez jakéhokoliv spojení mezi nimi a jejich úrovněmi? Proč bylo toto 
spojení omezeno na souvztažnosti a symbolická vyobrazení anebo reprezentace se 
speciálním typem jazyka, který nemohl nikdo chápat přímo, ale jen přes zvláštní druh 
výkladu od jedinců zvláště osvícených za tímto účelem? 

Pán Ježíš Kristus: Odpověď na tvou otázku, Petře, je tak trochu nepřímo obsažena 
v Mém Novém zjevení. Je ukryta ve výroku, že život pozitivního stavu nemůže být ve 
své plnosti a kompletnosti aktivován, pokud není nejdříve všem ostatním formám a 
způsobům života umožněno či dovoleno manifestovat se za účelem poučení pro 
všechny o tom, jaký typ života si nezvolit. 
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Jestliže nedovolíte, aby se nejprve manifestovaly tyto typy životů anebo pseudoživotů, 
nedáte v této záležitosti nikomu žádnou jinou volbu než být jen v určité velmi 
specifické a přesně definované modalitě, vnucené jim Mými vlastními ideami o tom, 
jaký by měl být jejich život. 

Takové uspořádání by bylo v protikladu k Mé Přirozenosti, zakořeněné v Absolutní 
Svobodě a Nezávislosti. V tom případě by nemohl být se členy Mého Stvoření navázán 
žádný smysluplný, uspokojivý a naplňující vztah. Byli by jen Mými otroky, kteří by 
vykonávali bez jakýchkoliv podnětů anebo inspirací Mé příkazy. 

Avšak hlavní důvod pro takové počáteční uspořádání ve struktuře Mého Stvoření byl 
ten, že jestli bych měl tvořit způsobem a stylem, který by umožňoval takové přímé 
spojení mezi všemi dimenzemi a jejich různými úrovněmi, Mé Stvoření by bylo ve 
stavu úplné integrace a jednoty. Protože takové stavy mají čistě pozitivní charakter, 
jediný typ života, který by mohl být za takových podmínek vytvořen, by byla plnost a 
kompletnost života pozitivního stavu. V tom případě by nikomu nebyly k dispozici 
žádné jiné volby. Opakuji, taková situace by uvedla všechny do stavu nevyhnutelnosti a 
bez žádné svobodné volby. 

Musí ti být velmi jasné, Petře, že kdyby Mé tvořivé úsilí mělo započít takovým 
sjednoceným a integrovaným způsobem, žádný jiný typ života by nemohl být nikdy 
aktivován a uveden do pohybu. 

Je nemožné, aby se při existenci podmínek unifikace, integrace a jednoty všech a všeho 
ujal jakýkoliv jiný typ života. Vytvořením takového života vylučujete všechny ostatní 
manifestace odlišných životů, které nejsou vybudovány na těchto typech podmínek. 
Tento typ života je velmi specifický pro život konečného pozitivního stavu. V tomto 
časovém bodě, jak víš, Petře, pozitivní stav není ve své konečné kondici a manifestaci. 

Pokud jsou ještě stále na svém místě další typy života, poskytující všem velmi důležité 
poučení o tom, co nevolit, plnost a kompletnost života v pozitivním stavu nemůže být 
aktivována. Kdybych to měl udělat, na základě faktoru té aktivace by všechny ostatní 
typy životů v okamžiku přestaly být a existovat. V tom případě by však poučení o 
různých volbách nemohlo být dokončeno a členové pozitivního stavu by byli stále ještě 
zatíženi otázkami o možnostech jiných forem či typech života. 

Tu je paradox: uvedení úplnosti a kompletnosti života pozitivního stavu do pohybu by 
před završením manifestace ostatních životů předčasně eliminovalo poznávací proces. 
Předčasné eliminování tohoto potřebného poučení by zabraňovalo členům tohoto 
života, aby si tento život vychutnali v jeho úplnosti a kompletnosti. Nakolik každý život 
úplně závisí na stavu mysli jeho nositelů, co by to byl za život, nemohl být úplný a 
kompletní. V tom je paradox této hypotetické situace. chápeš to, Petře? 

Teoreticky byste měli úplný a kompletní život pozitivního stavu, ale z praktického 
stanoviska by takový život kvůli faktorům závislosti jakéhokoliv života na stavu mysli 
sentientních entit, které se těší z toho života, nemohl být úplný a kompletní. V tom je 
paradox této hypotetické situace. Chápeš to, Petře? 

Peter: Ano, chápu a zcela jasně tomu rozumím. 
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Pán Ježíš Kristus: Jak byste ve svém tvořivém úsilí poskytli příležitost k uskutečnění 
ostatních typů života?  

Své tvořivé úsilí začnete s vybudováním oddělených dimenzí a jiných příslušných 
dimenzí a jejich příslušných úrovní, umísťujíce je do uzavřené samostatné smyčky a 
spojujíce je jen pomocí symbolických a souvztažných zobrazení, se speciálním 
jazykem, který by mezi nimi všemi zabezpečil určitý stupeň spojení. Toto spojení je, 
samozřejmě, nepřímé, postačuje však k tomu, aby zachovalo správnou funkci Mého 
Stvoření s jednotným zaměřením na cíl - za účelem vytvoření konečné kompletnosti a 
plnosti života pozitivního stavu. Naprosto současně tím, že je nepřímé a symbolické, 
nepřekáží nutné manifestaci ostatních typů životů, poskytujíc každému příležitost 
naučit se, co si nevolit a co nevčlenit do svých budoucích životů. 

Jak dochází k většímu a většímu ponaučení z těchto důležitých lekcí, dostáváte se svým 
tvořivým úsilím blíže a blíže ke konečnému cíli, což končí v definitivním nastolení 
kompletního a úplného života pozitivního stavu. V procesu tohoto budování začínáte 
postupně a pomalu prožívat přímé spojování, sjednocování a integraci všech úrovní a 
stupňů dimenzí Mého Stvoření a všech jejich aspektů a kroků. Konečným aktem je 
v tomto ohledu totální eliminace separace, odloučenosti a izolace, která byla doposud 
odůvodněna, což povede automaticky ke zrušení negativního stavu a všech jeho 
produktů. 

Takto postupuje proces Mého tvořivého úsilí. Abych dosáhl tohoto nanejvýš důležitého 
cíle, bylo v procesu tohoto budování nutné podniknout několik důležitých kroků. 

Za prvé, pro Mne osobně bylo nutné fyzicky se zúčastnit všech ostatních typů života, 
abych ty životy prožil způsobem, jakým ho prožívají všechny sentientní entity ve svých 
vlastních jedinečných životech. Tento vstup nebyl omezen jen na lidský život a život 
negativního stavu ve všech jeho příslušných peklech a v Zóně vymístění. Zahrnoval 
taktéž všechny ostatní typy životů existující po celém Mém Stvoření v jejich 
nekonečných variacích, způsobech a stylech. Není možné dosáhnout potřebné 
unifikace, integrace a přímého spojení mezi nimi všemi, aniž bych měl takovou přímou 
zkušenost v praktickém smyslu. V procesu shromažďování Svých praktických 
zkušeností všech zmíněných životů jsem v nich vytvořil podmínky, které by jim 
umožňovaly dostat se v pravý čas ze své separace, izolace a omezení a opětovně se 
spojit se všemi ostatními, a tak se stát jednotným, soudržným a integrovaným celkem. 

Za druhé, abych se přizpůsobil úrovni všech sentientních entit v jsoucnu a bytí a 
v pseudojsoucnu a pseudobytí, jakož i lidským tvorům, za tím účelem jsem kompletně 
změnil Svou Vlastní Přirozenost. 

Z pozice Mé Staré Přirozenosti by nebylo možné tento proces uskutečnit, protože by 
nikdo nemohl náležitě zjistit, náležitě pochopit a náležitě vědět, jaká je Má Pravá 
Přirozenost. Jestliže to nejste schopni vědět, nejste ani schopni navázat se Mnou žádný 
smysluplný a naplňující vztah, který by mohl vést k vašemu vlastnímu jedinečnému 
sjednocení a integraci se Mnou. 
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V tom případě by stav separace musel existovat navěky, protože Já, Kdož jsem 
v konečném smyslu jediným možným Integrátorem a Sjednotitelem všech a všeho, 
bych byl v jakémsi stavu, rozpoložení anebo na jakémsi místě, jež je nedostupné, 
nepochopitelné a nerozpoznatelné. Kdyby tomu bylo tak, status quo všech a všeho ať 
kdekoli nebo kdykoli by musel zůstat donekonečna. V tom případě by byl každý 
navěky uvězněn ve své vlastní kondici a stavu bez jakékoliv naděje někdy se odtud 
dostat. Umíš si představit, jaký by to byl život? 

 Abych se vyhnul tomuto nemožnému důsledku, na základě Své Vlastní Svobodné 
Volby jsem se rozhodl prožít přímo všechny formy životů, manifestovaných v jejich 
příslušných sentientních entitách. Stal jsem se jedním z nich, abych s nimi mohl 
navázat vztah na jejich vlastní úrovni a umožnil jim, aby Mne poznaly přímo, bez 
jakékoliv mediace. 

Nutnost takového důležitého poznání a zkušenosti je zakotvena ve faktu, že není 
možno započít proces sjednocování, integrace a vzájemného spojování z pozice bytí 
mimo ně. 

Musíte být uvnitř jejich vlastního života, abyste vytvořili podmínky pro budoucí 
sjednocení, integraci a vzájemné spojení. Zevnější pokus udělat to se nemůže ujmout 
kvůli multivesmírnému zákonu, který vyžaduje, aby všechno začínalo z vnitřku a 
postupovalo k zevnějšku, kde završí svůj proces manifestace. 

Tento zákon je základem jakéhokoliv tvořivého úsilí anebo jakéhokoliv života vůbec. 
Za žádných okolností se nemůže porušit. Jak víte, jeho porušení vede k aktivaci 
negativního stavu a k fabrikaci lidí. 

Proto kdybych se pokusil vykonat tento důležitý proces zvenku, anebo ze zevnějšnosti 
jejich životů, pak jediné, čeho bych byl s to dosáhnout, by bylo posílení jejich životního 
stylu a poskytnutí licence negativnímu stavu a lidskému životu zůstat navěky ve své 
vlastní nespojené, nesjednocené a neintegrované kondici. To by znamenalo, že stav 
separace, izolace a uzavřené smyčky všech a všeho by také zůstal navěky, bez jakékoliv 
možnosti nějaké změny. Jako důsledek takového aktu by úplnost a kompletnost života 
pozitivního stavu nemohla nikdy dospět do své vytoužené a všemi očekávané plodné 
zralosti. 

Z toho, co bylo v tomto ohledu doposud zjeveno, budete moci intuitivně zjistit rozsah 
Mých skutků během Mého vtělení se do různých forem a podmínek života sentientních 
entit na každém místě a v každé době a proč bylo pro Mne absolutně rozhodující a 
nutné, abych to učinil. 

Jak vidíte z této diskuse, Má inkarnace nebyla omezena jen na vaši planetu a jen na 
lidský život a Zónu vymístění negativního stavu a všechna její příslušná pekla, ale 
uskutečnila se i ve všech stavech, rozpoloženích a místech multivesmíru. To, jak se tato 
inkarnace uskutečnila na jejich místech, stavech a rozpoloženích všech sentientních 
entit, nelze vašimi lidskými pojmy v této zvláštní době popsat. Nebyli byste schopni to 
pochopit. Postačí, aby vám byly známy důvody Mých potřeb inkarnovat se do nich - jak 
to bylo výše popsáno. 
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Za třetí, jak víš, Petře, poté co jsem získal Svou Novou Přirozenost, která včlenila 
všechny shromážděné zkušenosti ze všech stavů, kondicí a míst Mé inkarnace, hlavně a 
obzvláště vtělení se do lidského života na planetu Nula, stvořil jsem Nový vesmír, jak 
bylo uvedeno dříve.  

Jak vidíte z tohoto zjevení, Nový vesmír ve své strukturální přirozenosti odráží ve své 
relativní kondici Mou Absolutní Absolutně Novou Přirozenost. V tomto okamžiku je ta 
pravá chvíle, abyste poznali, že struktura a povaha Nového vesmíru není ohraničena 
jen na to, aby obsahovala aspekty Mého Božského Lidství, ale zahrnuje také všechny 
ostatní aspekty pocházející z Mých zkušeností ze žití mezi všemi ostatními formami 
životů. 

Takže poprvé v jsoucnu a bytí a pseudojsoucnu a pseudobytí došlo k uskutečnění 
stvoření, které ve své přirozenosti strukturálně zahrnuje všechny prvky všeho a 
každého v jsoucnu a bytí a v pseudojsoucnu a pseudobytí, taktéž i všechny aspekty 
typického lidského života v jeho čistě pozitivní konotaci, jak je obsažen ve Mně osobně. 

Do určité míry můžete toto stvoření - Nový vesmír - považovat za finální akt v procesu 
přípravy rozpoložení, z něhož může a smí započít sjednocování, integrace a vzájemné 
spojování všech a všeho. 

Nový vesmír je považován za prostředek, přes který a pomocí kterého se uskutečňuje 
tento finální akt, který je nejrozhodnější, nejtoužebnější a nejvíce očekávaný všemi 
zainteresovanými. 

jak víš, Petře, ve Svém Absolutním Stavu, který je teď zakotven v Mé Absolutní Nové 
Přirozenosti, by kvůli faktu jeho absolutnosti nebylo možné dosáhnout tohoto cíle, aniž 
bych nejdříve neměl relativní kondici, která by plně přiblížila Mou Absolutní Novou 
Přirozenost. Relativní bytost může pochopit a přijmout jen něco, co je z její vlastní 
relativní kondice. nemůže obsáhnout a následně do sebe včlenit něco, co je mimo 
rozsah její zkušenostní modality. A přece, aby se dosáhlo tohoto cíle sjednocení, 
integrace a vzájemného spojení se všemi, pro všechny sentientní entity je velmi 
důležité a rozhodující to, aby měly takovou zkušenost. 

Tím, že je schopna pochopit přirozenost a strukturu Mého vesmíru a to, co s sebou 
nese, každá sentientní entita plně chápe, nebo bude plně chápat, o čem všem je Má 
Nová Přirozenost. Když toto pochopení vstoupí do její mysli, vytvoří se předpoklad pro 
uskutečnění takového sjednocení, integrace a vzájemného spojení. 

A nejen to, ale hlavně se pro každého vytvoří předpoklad, aby Mne přijal v Mé Nové 
Přirozenosti. Jen co dojde k tomuto přijetí, bude plně nastolen proces sjednocení, 
integrace a propojení, pak negativní stav, jakož i konečný produkt - lidský život - už 
více nebude. Po završení tohoto procesu začne nastolování plnosti a kompletnosti 
života pozitivního stavu. 

Pokud jde o vaši roli a pozici Mých pravých představitelů na planetě Nula, vy máte 
pracovat ve svém vlastním já směrem k tomuto sjednocení, integraci a propojení. 
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Jak si pamatujete ze včerejšího dialogu (53. dialog), byli jste informováni o důležité 
duchovní souvztažnosti, kterou mají tři zdroje Mého Nového zjevení. 

První zdroj se týká přímo vaší Duchovní mysli a Duchovního světa. Druhý zdroj se týká 
vaší vnitřní mysli a intermediálního světa čili Světa Duchů. Třetí zdroj - tyto Dialogy - 
se týká vaší zevní mysli a fyzického světa. Týká se také stavu sjednocení, integrace a 
vzájemného spojení všech aspektů vaší mysli, jakož i oněch světů. Neustálým čtením, 
přijímáním a praktikováním toho, co obsahují tyto tři zdroje, budete schopni ve svém 
vlastním zosobněném a individualizovaném životě vybudovat základ pro iniciování a 
nastolení svého vlastního sjednocení, integrace a vzájemného spojení všech aspektů 
své mysli, jakož i pro vaši spoluúčast na stejném způsobu spojení, integrace a 
sjednocení se všemi zmíněnými světy. V procesu tohoto budování budete schopni víc a 
víc se zbavovat čistě negativních aspektů své typické lidské přirozenosti. Následně 
budete schopni zbavovat se negativního stavu ve svém životě. Tím budete s to 
nesmírně přispět ke konečné eliminaci negativního stavu a jeho finálního produktu - 
lidského života - a k budování pozitivního stavu v jeho kompletní a úplné manifestaci. 

Toto je v současnosti vaším primárním cílem ve funkci Mých pravých představitelů. Ať 
se nacházíte v jakékoliv pozici, práci, zaměstnání, roli atd. na planetě Nula v každém 
časovém bodě svého života, bez ohledu na to, co to je či není, pokud se ze všech sil 
snažíte žít svůj život v souladu s principy třech zdrojů Mého Nového zjevení, budete 
vykonávat svou práci pro Mne a budete schopni účinně a úspěšně dosáhnout tohoto 
cíle a splnit své poslání, které máte ode Mne. Samozřejmě, jako vždy, jedině když se 
rozhodnete to udělat na základě své svobodné vůle a volby. 

Peter: Děkuji Ti velmi pěkně za toto krásné vysvětlení a zjevení. Je ještě něco, co bys 
chtěl okomentovat? 

Pán Ježíš Kristus: Jen krátký komentář k zážitku s Danem Barbou během vaší účasti na 
koncertě v Carnegie Hall v New Yorku. V hudbě, kterou jste poslouchali, jsou obsaženy 
některé důležité duchovní souvztažnosti. Koncert pořádal Vídeňský filharmonický 
orchestr pod taktovkou Riccarda Mutiho. Byla hrána dvě hudební díla s jedním 
dodatečným přídavkem. Prvním dílem byla Schubertova symfonie č. 3 D-dur, D. 200; 
druhým dílem byla Čajkovského symfonie Manfred, op. 58; a přídavkem byl jeden 
z valčíků Johana Strausse. Byl to zajímavý výběr skladeb, jakožto i jeho interpretace 
pod vedením dirigenta Riccarda Mutiho. 

Do určité míry můžete tuto hudbu přirovnat k vývoji života lišícího se od života 
pozitivního stavu. Lze ji také přirovnat k hledání smyslu tohoto života. Schubertova 
symfonie č. 3 odráží začátek toho života, který je plný naděje a bujnosti mladistvosti 
toho života, který předpokládá, že má smysl a význam sám od sebe a sám o sobě. Proto 
je veselý, plný štěstí a radosti, bez jakýchkoliv starostí o budoucí výsledek takového 
života. Tu však přichází Čajkovského symfonie Manfred, která odráží kompletní 
následky, důsledky a výsledky takového života, odlišného od života pozitivního stavu. 
Je to život plný tragédie, temnoty, zádumčivosti, zmatku, nejistoty, bídy, bolesti, 
utrpení, zoufalství a marné naděje ve schopnost najít nějaký rozumný smysl svého 
jsoucna a bytí, samých o sobě a samých od sebe. Nakonec přijde uvědomění, že ten 
život sám o sobě a sám od sebe nemá žádný jiný význam a smysl, než poskytnout 
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pochopení, že život takového charakteru nevede nikam a že je potřeba ho přesáhnout, 
aby se našel pravý význam a smysl jakéhokoliv života. Tato transcendence byla 
odzrcadlená ve Straussově valčíku, totiž přídavku, který vám svým jednoduchým, 
nekomplikovaným a radostným způsobem oznámil, že smysl života není 
v komplikované, spletité a strašně složité a těžké povaze, ale v něčem, co úplně 
postrádá tyto charakteristiky. 

Jak z tohoto vysvětlení vidíte, jedinec začíná svůj život s nadějí v to nejlepší, ztrácí tu 
naději během manifestace toho života, učí se neočekávat, že najde nějaký pozitivní 
smysl v tom typu života samém o sobě a samém od sebe, a nakonec po určení toho 
faktu končí v nové naději, že bude schopen najít pravý život a jeho pravý význam. 
Samozřejmě, ohledně této hudby je toho víc, pro tentokrát to však stačí. 

Peter: Toto bylo pěkné vysvětlení a výklad. Děkuji Ti velmi pěkně. Je dnes ještě něco 
jiného k probrání? 

Pán Ježíš Kristus: Ne, dnes už nic, Petře. Postarej se o jiné věci a měj se dobře. 
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Dialog 55 

Padesátý pátý dialog 

 

17. března 1999 

 

Peter: Než položím své vlastní otázky a také otázky jiných, rád bych se Tě zeptal, zda 
chceš něco dodat anebo okomentovat? 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že ses zeptal, zda nechci hovořit nejprve Já. Jedna 
věc, která potřebuje upřesnění, se týká záležitosti Mého vtělení se do relativních 
podmínek v celém Mém Stvoření, na planetu Nula a skrze planetu Nula do zóny 
vymístění. Je třeba, aby se vaše chápání této koncepce rozšířilo. 

Do tohoto okamžiku většina lidí a ostatních v negativním stavu předpokládala, že jsem 
podstoupil inkarnaci jen na planetu Nula. Nikdo nic neví o Mém zvláštním typu vtělení 
se do jiných úrovní jsoucna a bytí a pseudojsoucna a pseudobytí. Mou inkarnaci na 
planetě Nula, a skrze planetu Nula do ostatních regionů zóny vymístění, lze považovat 
za konečný, nejvýznamnější akt, který vyvrcholil završením procesu získávání všech 
hmatatelných anebo praktických zkušeností všech životů a pseudoživotů sentientních 
entit všude a v každém čase. Důvod potřeby mít takové přímé praktické zkušenosti byl 
vysvětlen v předešlém dialogu. Ačkoli je v Mém Novém zjevení - ve Velké knize - 
náznak o Mém inkarnování se někam jinam, tehdy nebylo vhodné dávat ohledně toho 
aktu žádné bližší vysvětlení. Jediné, co bylo ve Velké knize uvedeno, bylo to, že před 
vtělením se na planetu Nula jsem podnikl zvláštní typ návštěvy všech ostatních 
fyzických dimenzí, kde jsem v tomto ohledu získal nutné zkušenosti a vytvořil určité 
rozpoložení, které by zabránilo opětovnému objevení se aktivace negativního stavu na 
té úrovni. 

V této době je pro vás důležité uvědomit si plný dopad tohoto zjevení, aby omezenost 
vašeho chápání aktu Mé inkarnace skončila někde jinde. 

Jak bylo vysvětleno ve včerejším dialogu, jakékoliv poznání, chápání a přijímání Mé 
Přirozenosti - a následné navázání velmi soukromého, intimního a osobního 
vzájemného vztahu se Mnou - lze získat jen z jedinečné pozice a přirozenosti každého. 
Protože jsou ony pozice a přirozenost relativní, nejsou schopny Absolutní Pozici a 
Přirozenost plně pochopit.  

Kdybych nedokázal sejít na úroveň relativních sentientních entit a stát se jakoby 
jednou z nich, nikdy by nebyly schopny navázat tak životně důležitý, rozhodující a 
životodárný vztah. V tom případě by nakonec všichni podlehli negativnímu stavu a 
negativní stav by navěky zvítězil. Musíte velmi jasně pochopit, Petře, a všichni, kdo 
čtete tato slova, že neschopnost navázat takový vztah se Mnou by automaticky vyústila 
do aktivace negativního stavu. Kdybyste to nebyli schopni udělat, skončili byste 
nakonec odmítnutím Mého Absolutního Jsoucna a Bytí. Takové odmítnutí vede 
k vytvoření negativního stavu. 
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Abych něčemu takovému zabránil, bylo pro Mne potřebné inkarnovat se do všech 
forem, stavů, rozpoložení a míst relativních sentientních entit a navázat s nimi 
vzájemný vztah z jejich vlastní pozice. Jen zvnitřku každého osobní, individuální a 
soukromé pozice lze navázat jakýkoliv smysluplný, milující, naplňující a trvale 
vzájemný vztah. Žádná jiná cesta neexistuje. A toto je všechno, co jsem chtěl dnes ráno 
okomentovat. Teď můžeš, Petře, položit své otázky a taky otázky jiných. 

Peter: Děkuji Ti velmi pěkně za toto důležité vysvětlení. První otázka přichází od Ricka 
Gonzalese z Miami na Floridě. Některé aspekty jeho otázky už byly zodpovězeny 
předtím v jiných dialozích, které on ještě neměl příležitost přečíst. Ptá se, zda ti 
pseudotvůrci, kteří jsou přítomni na planetě Nula ve fyzické formě, vědí, kdo jsou a jak 
se sem dostali. A zda přebírají moc nad vlastními lidskými tvory, a tak vykonávají práci 
na planetě Nula? 

Navíc se ptá, zda pseudotvůrci a renegáti vědí, kdo jsou Tvoji představitelé na planetě 
Nula; a jestliže ano, zda se rozmisťují mnoha způsoby těsně kolem nás s úmyslem 
nejen nám bránit v našem poslání, ale též bránit v šíření Tvého Nového zjevení po celé 
planetě Nula a v negativním stavu. 

Pán Ježíš Kristus: Přítomnost pseudotvůrců na planetě Nula se projevuje třemi 
způsoby. 

První způsob je projevování se z jejich vlastní dimenze, kde jsou momentálně umístěni 
a usazeni. Pomocí zvláštního typu manipulace souvztažností a některých dalších 
prostředků, které nemůžete v současnosti pochopit, jsou schopni pozorovat, sledovat a 
uplatnit přímý vliv na všechny události na planetě Nula. Tento zvláštní způsob 
nevyžaduje jejich přímou fyzickou přítomnost. Většina jejich práce a vlivu se vykonává 
z této příslušné pozice. Důvodem tohoto uspořádání je fakt, že této partikulární pozici 
není překážkou omezení lidské fyzické formy.  

Jak si pamatuješ, bylo vám předtím naznačeno, že pseudotvůrci právě experimentují 
s vyvinutím zvláštního typu fyzického lidského těla, které by vypadalo přesně jako 
lidské, avšak kterému by nepřekážela anebo nebránila typická lidská omezení. 
V omezené míře se fabrikaci takového těla přiblížili. To některým z nich poskytlo 
příležitost objevit se na této planetě v této nové formě, nerozeznatelné od jakéhokoliv 
jiného lidského těla. Toť druhý způsob, jakým se zde objevují. 

Třetí způsob je pomocí procesu vstoupení. Někteří lidé svým vlastním předchozím 
souhlasem umožňují svým tělům a myslím, aby je použil vybraný počet pseudotvůrců. 
kteří je obývají a konají všechny své skutky skrze ně. Jelikož při všech třech způsobech 
plně ovládají všechno, co dělají a co prožívají, mají pseudotvůrci plné poznání toho, 
kdo jsou a jaký je v tomto ohledu jejich účel. 

Jak víš, renegáti fungují z 80% moci a schopností pseudotvůrců. Protože, jak bylo 
uvedeno předtím, s pseudotvůrci neustále soupeří, dělají všechno, co je v jejich silách, 
aby kopírovali vše, co pseudotvůrci činí. Avšak pozice a úmysl renegátů jsou velmi 
odlišné od pozice a úmyslu pseudotvůrců. To bylo vysvětleno v jednom z předešlých 
dialogů. 
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Z hlediska vytvoření Velké aliance, což bylo podrobně rozpracováno dříve, je jasné, že 
pseudotvůrci přesně vědí, kdo jste. Věděli to od samého počátku. 

Konec konců na základě svého pozorování a experimentování s vámi, krátce po svém 
objevení se na tomto místě, se zdrželi toho, aby zničili lidstvo a planetu Nula. 
Nemůžete někoho pozorovat a experimentovat s někým, jestliže nevíte, o koho jde. 
Taktéž nemůžete uzavřít nějakou dohodu vylíčenou v pravidlech Velké aliance, když 
nemáte ani ponětí, s kým takovou dohodu a alianci uzavíráte. 

Co se týká zmíněných renegátů, tím, že jsou v opozici k pseudotvůrcům, a samozřejmě 
k Velké alianci, jejich přístup k vám i poznání toho, kdo jste, je omezen na základě 
faktoru jejich separace a toho, že jsou mimo zmíněnou dohodu a alianci. 

Jejich situaci můžete přirovnat k podmínkám, jaké existovali během lidských světových 
válek a studené války. Nepoznáte všechny podrobnosti silných a slabých stránek svého 
protivníka. Vytvoříte si však velmi dobře naplánovaný systém zpravodajské služby či 
špionáže za účelem shromáždění tolika informací o svém protivníku, jak jen to je 
možné. Kvůli tomuto faktoru odvozují své poznatky o vás z tohoto typu zdroje. Můžete 
to považovat za dohady. Hádají, kdo jste, ale nevědí přesně, zda to jste pravě vy, anebo 
ne. 

Na druhé straně, dokonce i kdyby renegáti přesně věděli, kdo jste, a kdyby se na 
základě toho poznání pokusili bránit nebo překážet ve vaší práci pro Mne, nemohli by 
vám udělat nic v negativním smyslu díky izolačnímu faktoru a také díky 
kontrašpionáži, jakou jsem popsal v jednom z předešlých dialogů. Tento izolační faktor 
funguje oběma směry a je také základem vaší práce s pseudotvůrci. Takže si nedělejte 
starosti ohledně jakéhokoliv nebezpečí. 

Jedině tehdy jste zranitelní a můžete se stát terčem renegátů a jejich poskoků, když 
neustále fungujete jen z pozice negativních lidských aspektů své přirozenosti, 
zapomínajíce se soustředit na Mne, na pozitivní stav, na členy své duchovní rodiny a 
hlavně na členy Nového vesmíru. V tom případě si renegáti a jejich přisluhovači mohou 
plně uvědomit, kdo jste, a z té pozice bránit vaší práci a způsobit vám některé vážné 
potíže. 

Tato možnost vám jistě říká, jak je pro vás životně důležité a rozhodující, abyste se 
neustále soustřeďovali na naši přítomnost s vámi a měli nás všechny ve svých 
myšlenkách, pocitech a všem ostatním, ve všech aspektech svého života a abyste 
fungovali jen z pozice ne-lidských aspektů své přirozenosti, které máte přímo ode Mne. 
Tak nelze skrze izolační faktor proniknout a vy zůstanete v bezpečí. 

To, proč lidé na vaší planetě ne velmi čtou a přijímají Mé Nové zjevení a jak je jeho 
dostupnost přese všechno registrována v jejich nevědomé mysli a jak bude později 
použita v jejich prospěch, bylo vysvětleno v předcházejících dialozích, na které se Rick 
a všichni ostatní odkazují. 

Peter: Další otázka je zajímavá. Víš, byl jsem zvědav, zda si někdo povšimne určitou 
nesrovnalost mezi Tvým výrokem, zaznamenaným v Bibli, a tímtéž výrokem, 
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uvedeným v jednom z předešlých dialogů. A hle, mladý muž z České republiky jménem 
Radomír Bazala si toho povšiml a ptá se na důvody té nesrovnalosti. 

Týká se to Tvého výroku, zaznamenaného v Evangeliích o Tvé matce, sestrách a 
bratrech. V tom záznamu je slovo ‚otec‘ vynecháno. Avšak v Dialozích je slovo ‚otec‘ ke 
slovům ‚matka, sestry a bratři‘ přidáno. Velmi dobře jsem si tuto nesrovnalost 
uvědomoval, ale protože jsem znal její příčinu, nepoložil jsem přímou otázku. Chtěl 
jsem také vědět, zda si někdo všimne tohoto zvláštního vynechání. Takže tento mladý 
muž, jsa vnímavý a důkladný, je zvědavý, zda český překlad toho výroku je nepřesný a 
slovo ‚otec‘ bylo vynecháno neúmyslně, či zda jsou nějaké jiné důvody pro tuto 
nesrovnalost. 

Pán Ježíš Kristus: Samozřejmě, Petře, jak víš, v Evangelii v Bibli je slovo ‚otec‘ 
vynecháno úmyslně. i když žádný z biblických překladů, ať se jedná o kterýkoliv jazyk, 
neobsahuje v tomto ohledu žádné chyby, přece jen jsem dovolil, aby slovo ‚otec‘ 
nebylo z původního textu zahrnuto, až teď v těchto Dialozích. 

Nezapomínej, že jsem během Mé inkarnace na planetě Nula většinu času působil 
z pozice jednorozeného syna Božího (viz druhou kapitolu Nového zjevení Pána Ježíše 
Krista). Ten Bůh byl definován jako Můj Nebeský Otec. Kvůli tomu bylo tedy v té době 
duchovně absolutně podstatné, aby každý pochopil, že nepocházím z pozemského otce, 
ale z Nebeského Božského Otce jako Jediného Nedělitelného Boha. Nezapomínej také, 
v jaké společnosti jsem se tehdy nacházel. Nade vše se zdůrazňoval maskulinní princip 
otcovství. Pokud bych měl za těch podmínek do Své odpovědi zahrnout slovo ‚otec‘, 
každý, kdo Mi naslouchal (nejen lidé, ale také všichni ostatní ve všech dimenzích Mého 
Stvoření), by Mne vnímal jako odmítajícího Svůj nebeský původ - samotnou Svou 
Esenci, obsaženou ve významu slova ‚otec‘ - a porušil bych také základní strukturu, na 
které byla ona společnost vybudována, i bázi, na které v té době fungovala. 

Na druhé straně, v té době a v konotaci významu slov ‚matka, sestry a bratři‘, které 
jsem použil, byl odmítnut zdroj Mého lidského těla a jeho lidské duševnosti, plný 
charakteristických rysů negativního stavu, nemající žádnou část z Mé Pravé 
Přirozenosti. Neodmítal jsem Svou takzvanou fyzickou lidskou matku, ani sestry a 
bratry, ale to, co tehdy představovali. Představovali celé lidstvo ve všech jeho 
negativních, zlých, zfalšovaných a zkreslených aspektech. Tím, že jsem do Sebe nepřijal 
nic z jeho přirozenosti, v podstatě jsem odmítl negativní stav jako celek. To je velmi 
důležitý moment. Tím, že jsem odmítl je vidět, symbolicky jsem odmítal a nedovolil, 
aby do Mne vstoupil negativní stav nebo aby na Mne uplatnil svůj vliv. Namísto toho 
jsem ukázal na Své učedníky, kteří v té době reprezentovali ve svých osobách Můj 
pozitivní stav, považujíce za své pravé příbuzné jen pozitivní stav, protože jen pozitivní 
stav, který pramení z Mé Absolutní Pozitivní Přirozenosti, může být vpuštěn zpět do 
Mé Přirozenosti. 

V současnosti však, protože působím z pozice Mé Nové Přirozenosti jako Jeden Jediný 
Bůh Nedělitelný, bylo potřebné zahrnout do toho označení slovo ‚otec‘, aby se jasně 
zobrazil rozdíl mezi lidským typem otce a tím, co slovo ‚otec‘ znamená, pokud jde o 
Mne osobně. V současné konotaci toho slova, jakož i slov ‚matka, sestry a bratři‘, je 
nutné odmítnout jakékoliv jiné typy otcovství, mateřství, sesterství a bratrství, než je 
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Mé vlastní, protože Já jsem jediný pravý Otec, Matka, sestra a bratr všech, každého 
jednoho v absolutním smyslu, čili Já jsem jediný pravý Absolutní Příbuzný všech a 
všichni jsou Mými příbuznými. Toto je sjednocující a integrační princip, na kterém stojí 
pravý život pozitivního stavu, jakožto i jakýkoliv jiný život. Bez něho by neexistovala 
žádná možnost vyživování jakéhokoliv života. 

To, co si je tu potřeba zas a znova uvědomovat, je skutečnost, že existuje Jediný Zdroj 
Života - Můj Absolutní Život ve všech jeho aspektech. Důvod, proč tak silně 
zdůrazňujeme tento princip, je ten, že na odmítnutí tohoto faktu byl vybudován 
negativní stav a lidský život. 

Takže aby negativní stav a jeho lidský život dospěl do svého definitivního konce, je 
nutno upozornit každého, že žádný jiný zdroj života neexistuje. Uznat za svoji matku, 
otce, bratra a sestru, anebo za jakéhokoliv jiného příbuzného, znamená v podstatě 
odmítnout jediný pravý zdroj života a připsat jeho původ někomu anebo něčemu 
jinému, co nemá takovou výsadu anebo schopnost. V tom případě přijímáte do svého 
pojímání původu života čisté lži. přijímat lži a žít ve lžích znamená být v negativním 
stavu. Toto je důvod, proč bylo během naší konverzace nutno zahrnout do toho 
biblického textu slovo ‚otec‘, aby se uvedl do pozornosti všech tento důležitý fakt. 

Jak vidíš, Petře, naše dialogy fungují jako opravný prostředek pro některé výroky 
učiněné v té době a zaznamenané v Evangeliích, které je však potřebné v současnosti 
správně pochopit. 

Peter: Děkuji Ti velmi pěkně za toto vysvětlení. Mám svou vlastní otázku, o níž se 
domnívám, že byla obšírně vysvětlena během přenosu Tvého Nového zjevení, která se 
však náhle vynořila během četby článku poslaného Dr. Beth Ann Voienovou. Ten 
článek obsahoval interview s nějakou lékařkou, jež tvrdila, že měla při léčbě jakési 
zázračné výsledky, kdykoliv se ona nebo jiní lidé modlili za nemocné. 

Otázkou není efektivnost modlitby, což jsi zodpověděl v jednom z dřívějších dialogů, 
ale výrok lékařky, že Ty jsi zdrojem jak dobra, tak i zla. Aby své tvrzení ospravedlnila, 
citovala Tvůj výrok zaznamenaný ve Starém zákoně, u proroka Izaiáše, kapitole 45, 
verši 7, což cituji: „Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a vytvářím pohromu; 
Já Hospodin konám všechny tyto věci.“ Tento text jsem vybral z Nové verze Bible krále 
Jakuba. Její citace je trochu jiná, pokud jde o slovo ‚pohroma‘. Její citát zní takto: 
„Působím pokoj a tvořím zlo.“ Nejsem si jist, zda je to její vlastní výklad, anebo zda 
cituje nějakou archaickou verzi biblického překladu (jako například starou verzi Bible 
krále Jakuba). Samozřejmě je to úplně jedno, protože slovo ‚pohroma‘ samostatně a 
samo o sobě znamená nějaký zlý skutek. Přeješ si vyjádřit se k upřesnění v této 
záležitosti? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, chci tento výrok přesně vysvětlit. I když byl důvod 
k takovému výroku obšírně a náležitě objasněn v Mém Novém zjevení, bylo by užitečné 
učinit v tomto ohledu nějaké dodatečné komentáře.  

Kromě toho, co bylo o této záležitosti odhaleno v Mém Novém zjevení a co se týkalo 
potřeby použít jazyka negativního stavu a jazyka lidí, tedy potřeby hovořit jejich 
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vlastním jazykem - jazykem projekcí a očekávání, oznamují se tobě a všem čtenářům 
těchto Dialogů následující dodatečné informace: Aby se celé Stvoření, zóna vymístění a 
lidský život udržely neporušené a funkční, všechny události jejich životů, ať šlo o 
cokoliv, bylo třeba navzdory faktoru separace, izolace a do sebe uzavřeného způsobu 
jejich životů odvozovat ze sjednocujícího a integrovaného zdroje. 

Někdo musel být za všechno, co se odehrávalo v celém jsoucnu a bytí a pseudojsoucnu 
a pseudobytí na planetě Nula, učiněn zodpovědným v absolutním smyslu. 

Jestliže by se měl předpokládat víc než jeden zdroj takových událostí v absolutním 
smyslu, vedlo by to k duchovně nesmírně nebezpečnému závěru, že existuje víc než 
jeden Absolutní Zdroj. 

Na základě tohoto závěru, ježto zde mluvíme o původu zla a neštěstí, by byl každý 
všude a v každé době nadobro a navždy uvězněn ve svém rozpoložení. 

Zmatek plynoucí z takového předpokladu by měl takové rozměry, že by podkopal život 
všech sentientních entit a ty by následně spáchaly existenciální sebevraždu. 

Abych tomu zabránil, na základě Své svobodné vůle a volby jsem se rozhodl převzít tu 
zodpovědnost a prohlásit Sebe Sama za jediný zdroj všech událostí a všeho dění. 

Tento výrok není až tak daleko od reality diskutované situace. Konec konců, jestli 
uvážíte důležitý faktor Mého dovolení pro odehrání se jakékoliv události anebo 
čehokoliv jiného, potom bez Mého povolení se nemůže udát vůbec nic. 

Jak bylo uvedeno mnohokrát dříve, musí se rozhodně rozlišovat mezi chtěním něčeho 
a mezi povolením něčeho. Chtít něco zlé anebo nešťastné povahy není v Mé 
Přirozenosti. Jak jsme to však zdůraznili několikrát předtím, kvůli důležitému 
duchovnímu poučení jsem dovolil, aby se odehrály mnohé věci, a tím byla poskytnuta 
příležitost k odehrání se takového poučení. Toto všechno je součástí ilustrace a 
demonstrace jiných typů a způsobů života, které nevznikly přímo ze Mne, ale Já jejich 
vznik dovolil, aby se všem poskytla příležitost vykonat volbu ve věci odstranění ze své 
mysli idey, že měli právo odmítnout Mne jako jediný Zdroj Života atd. 

Na druhé straně, jestliže Mne každý v negativním stavu považuje za zdroj svých potíží, 
neštěstí či zel, pak jsem na základě logického závěru toho předpokladu též jediný, kdo 
bude schopen je spasit a vyvést z negativního stavu. Jestliže by měl být za takový zdroj 
považován někdo jiný a Já jen za zdroj Dobrého a Pozitivního, pak by - opět na základě 
logiky takového předpokladu - neexistoval nikdo někde tam venku, kdo by mohl do 
věčnosti změnit něčí současný status. 

Předpokládaný odlišný zdroj zla by se nikdy nechtěl vzdát své moci ani odstoupit od 
stavu svého zla. V takovém případě by ve statusu kohokoliv nemohlo dojít k žádné 
změně. 

Ale jestliže máš kontrolu a moc nad všemi stavy a podmínkami, jsi jediný, kdo je 
schopen vůbec něco změnit. Dovolením, aby Mne všichni v negativním stavu 
považovali za zdroj a příčinný faktor jak dobra, tak i zla, a používajíce při popisu této 
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situace jejich vlastní negativní jazyk, jsem vytvořil pevný základ, na kterém budu 
schopen změnit jejich status ze zlého a negativního na dobrý a pozitivní. S tímto 
vysvětlením bude výše uvedený verš jakémukoliv případnému čtenáři těchto Dialogů 
dávat lepší smysl. A toto je všechno, co dnes musíme prodiskutovat. Připrav se, abys 
přivítal naši Ludmilu Savelievovou přijíždějící z ruské Moskvy. Chvíle s ní budou velmi 
produktivní. Přeji ti příjemný den i pěkné prožití návštěvy. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát. 
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Dialog 56 

Padesátý šestý dialog 

 

19. března 1999 

 

Peter: Včera jsem dostal nějaké zajímavé a podnětné otázky od Roxany Hardwickové 
z Longview v Texasu. Některé z těch otázek mají formu praktických návrhů. Další jsou 
otázkami duchovního a multiverzálního významu. Navrhoval bych, pokud smím, 
abychom prodiskutovali nejprve praktické záležitosti, a potom se můžeme zaměřit na 
věci duchovní. Je vhodné takto postupovat? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, je to vhodné. Začněme praktickými návrhy. 

Peter: Je vyjádřena opodstatněná obava ohledně finanční situace TNR nadace a 
enormních nákladů, které si vyžaduje tisk, zasílání, rozšiřování a telefonování ve věci 
těchto Dialogů a ostatního. Jak však víš, v tomto časovém úseku přispívá ve věci TNR 
nadace nějak podstatně jen Tom Oudal z Texasu a já s Glorií. Jak tyto finanční 
prostředky přijdou, tak rychle jsou, zejména kvůli zmíněným nákladům, vyčerpány. 
Aby se tato neradostná situace napravila, bylo navrženo, abychom zvážili dát některé 
knihy Nového zjevení do tržního prodeje. Jaký je Tvůj názor na tento návrh? 

Pán Ježíš Kristus: Tento návrh byl dán se správným a pozitivním úmyslem. Dovol mi 
však, abych něco o této záležitosti pověděl. 

V Mém Novém zjevení jsou určité věci, které mají trvalou platnost. Proto nemohou být 
nikdy změněny nebo modifikovány. Dobrým příkladem takové trvalé platnosti je 
absolutní požadavek, že na základě principů Mého Nového zjevení nelze nikdy vytvořit 
nebo zřídit žádnou církev, organizaci, duchovní hnutí i cokoliv takového charakteru 
vůbec. Tento požadavek bude platný na věčné časy, nezáleží na tom, co kdo říká, a 
nezáleží na tom, nakolik by to bylo podloženo všemožnými zázraky a přesvědčivým 
prohlašováním - dokonce i kdyby měl takový jedinec před vašimi zraky někoho 
vzkřísit z mrtvých. Totéž tedy bude platit nejen o současném Novém zjevení, ale též o 
kterémkoliv následném Novém zjevení v budoucnosti. Totéž tedy platí o jakékoliv 
možnosti teď či kdykoliv jindy prodávat knihy Mého Nového zjevení. Mé Nové zjevení 
obsahuje Mé Slovo. 

Mé Slovo není na prodej. Každému musí být dáno k dispozici bez cenovky. 

Kromě toho nemáte absolutně ponětí, jakému ohromnému nebezpečí byste vystavili 
nejen Mé Nové zjevení, ale i své osobní životy - kdyby došlo k takovému pokusu dát je 
na trh kvůli prodeji. Všichni byste se okamžitě stali terčem renegátů a jejich poskoků a 
ti by vás zničili. Nezapomínejte, prosím, že prodej Mého Nového zjevení by se rovnal 
situaci, kdy Mne za třicet stříbrných prodal Můj takzvaný učedník Jidáš Iškariotský. 

Prosím vás tedy, abyste se v tomto ohledu jednou provždy to nápadu zbavili, ať je váš 
úmysl jakkoliv dobrý. Očistěte se od takových idejí, jinak by mohly způsobit, že se 
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stanete terčem renegátů a jejich pochopů. Takové ideje přicházejí z lidské strany vaší 
přirozenosti. Proto by to mohlo přitáhnout renegáty, aby si z vás udělali svůj terč. 
Takže se vám navrhuje, abyste k řešení finanční situace TNR nadace zaujali jiný postoj. 

Peter: Druhý praktický návrh, který já osobně velmi oceňuji, je nabídka osobně mi 
pomáhat s distribucí knih Nového zjevení, zejména s těmito Dialogy. 

Je to navrženo, abych získal čas, který trávím tištěním, zasíláním, telefonováním a 
podobnými každodenními povinnostmi týkajícími se věcí TNR nadace, abych ho mohl 
všechen věnovat výlučně zaznamenávání těchto Dialogů a práci s Tebou. Co soudíš o 
tomto návrhu? 

Pán Ježíš Kristus: V tomto časovém období je podstatné, abys nadále vykonával věci 
tak jako doposud, bez jakékoliv změny. 

Dvě třetiny tvého času jsou v podstatě věnovány těmto Dialogům a práci přímo se 
Mnou a pro Mne. Jak na vaší planetě, tak v ostatních dimenzích z hlediska tvého 
duchovního, duševního a fyzického zdraví a rovnováhy slouží ty zevnější každodenní 
povinnosti jako přestávka a oddech od tvých důležitých a čas pohlcujících duchovních 
povinností. 

Jedinou pomocí, kterou v tomto ohledu potřebuješ, je redigování těchto Dialogů a 
finanční pomoc. Dan Barba ti pomáhá s tímto redigováním. Kvůli jeho zdravotním 
problémům však tobě i Danovi navrhuji dodatečně k jeho redigování přijmout nabídku 
Betty a Heather Oudalových, že ti budou s redigováním také pomáhat. Danovi se ve vší 
pokoře radí, že by z vašeho hlediska bylo velmi užitečné, kdyby věnoval více času 
překladu těchto Dialogů do španělštiny a konečnému redigování Nového zjevení Pána 
Ježíše Krista a Korolarií k Novému zjevení Pána Ježíše Krista. Duchovně je velmi 
důležité a rozhodující, aby se tato práce vykonala co nejrychleji, jak je to jen možné a 
jak by to umožňoval Danův zdravotní stav. Je to tak bez vyvíjení jakéhokoliv nátlaku na 
Dana nebo na kohokoliv jiného. 

Pokud se jedná o finanční pomoc, poskytuje ji Tom Oudal a ty sám, Petře, a Glorie. 
Tvoje pomoc, Petře, musí být v tomto ohledu omezená kvůli odchodu do důchodu. 
Některé dodatečné zdroje buď poskytne někdo jiný, anebo se budeš muset spokojit 
s tím, co je k dispozici, a zvládnout to v rámci současných finančních omezení. 

Peter: Další více méně praktická otázka se týká zvyků dělat věci určitým způsobem. 
Tato otázka se týká našeho rutinního životního stylu, našeho tak trochu automatického 
chování ohledně takových zdánlivě drobných a bezvýznamných věcí, jako je používání 
stejné kolínské nebo parfému, stejné zubní pasty, stejného druhu jídel, nakupování ve 
stejných obchodech, sahání po stejných výrobcích a podobných každodenních návyků. 
Jak mohou tyto tendence negativně ovlivnit naše životy? Měli bychom se jich vůbec 
vzdát? 

Pán Ježíš Kristus: Nuž, Petře a Roxano, je věcí zdravého rozumu, jak s tím máte 
zacházet. Ve svém praktickém každodenním životě musíte rozlišovat mezi vhodností, 
zvyky, upnutím se, narkomaniemi, závislostmi, oprávněnými individuálními potřebami 
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a prioritami. Jakékoliv upnutí se, narkomanie a/nebo závislost vám mohou způsobit 
vážné duchovní problémy. 

Nemůžete-li bez nich žít, jestliže se stanou řídícím principem vašeho života, pak jste se 
zřejmě stali jejich otroky a plýtváte na ně svými životními energiemi. 

Avšak takové věci jako střídmost, upřednostňování něčeho a individuální potřeby jsou 
v úplně jiné kategorii. Nejsou zotročující, ve skutečnosti vám pomáhají lépe zvládnout 
váš čas, jakož i být svým vlastním individuálním já. 

Vezmi si například takové zdánlivě nedůležité upřednostňování, jako je dávání 
přednosti určitému typu vůně v parfému nebo v kolínské, anebo v jídle. Je tu důležitá 
duchovní souvztažnost. 

Jak víš, každý jedinec je nekonečně jedinečný a odlišný. Tento faktor se souvztažně 
odráží ve velice jedinečné a specifické chemii těla, kterou všichni máte. Toto je důvod, 
proč stejná vůně parfému nebo kolínské voní úplně jinak na těle každého jednotlivce. 
Takže přednostně vybíráte tu, která se shoduje s vaší osobností a individualitou, 
odrážející se ve vaší specifické chemii těla. Totéž platí o potravě a o ostatních 
drobnostech tohoto charakteru. 

Jak vidíš z tohoto příkladu, takové věci mají skutečně velmi důležité duchovní 
souvztažnosti a skutečně odráží vaše osobní a individuální potřeby. Proto je nelze 
považovat za stejně negativní nebo návykové, jak je tomu v případě zotročujícího 
upnutí se v narkomanii a závislosti. 

Avšak navzdory tomu, že takovými nejste, nezapomínejte na velmi důležitý duchovní 
fakt. Je prozíravé a moudré mít různorodost zážitků, priorit a angažování se, abyste se 
neomezovali nebo neohraničovali jen na nějaký jeden konkrétní zážitek, prioritu a 
angažování se, které vám nejlépe sedí v každé jednotlivé době vašeho života. 

Je dobrou duchovní politikou vyzkoušet více různých věcí a být otevřen mnoha 
odlišným zkušenostem ve všech aspektech svého života, i když vždy budete mít 
některé věci, které budete upřednostňovat a po kterých budete kvůli svým jedinečně 
zosobněným a individualizovaným specifickým potřebám toužit. A tyto je vhodné mít. 

Peter: Všechny ostatní otázky jsou čistě duchovní povahy. Dovol mi začít tou, kterou 
lze označit za frustrující. Týká se záležitosti duchovního pokroku a nekonečného 
pohybu směrem k Absolutnu. Kvůli našemu relativnímu uzpůsobení je jasné, že nikdy 
nemůžeme dosáhnout cíle stát se v absolutním smyslu takovými, jako jsi Ty. Toho lze 
dosáhnout jen v relativním smyslu. Problémem jsou tu omezení, která na nás všechny 
klade naše relativní rozpoložení, bez ohledu na to, kde se nacházíme nebo v jakém 
životě jsme umístěni v každém daném okamžiku. Jsou pocity frustrace a vědomí těchto 
tíživých omezení možné v duchovních světech tak, jak jsou zde v našem lidském 
životě? 

Pán Ježíš Kristus: V jednom z předešlých dialogů jsme hovořili o záležitosti možnosti 
ukončení svého života sebevraždou kvůli nudě anebo nekonečnému životu 
v pozitivním stavu. Cokoliv tam bylo řečeno o té záležitosti, platí plně i pro současnou 
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otázku. Existují dva aspekty této záležitosti. Jeden se týká struktury mysli každé 
sentientní entity a souhlasu, na jehož základě se jeho/její individualizovaný a 
zosobněný jedinečný život mohl stát realitou. Struktura každé sentientní mysli 
v pozitivním stavu je taková, že na základě samotné své přirozenosti si nepřeje než být 
v neustálém stavu progrese směrem k absolutnímu stavu bez toho, aby měla někdy 
touhu stát se tímto absolutním stavem. Toto bylo dohodnutým uspořádáním. Jen 
v lidském životě se mohou objevit takové frustrující pocity, ze stejného důvodu, jak 
bylo naznačeno ve zmíněném dialogu o možnosti sebevraždy během přebývání 
v pozitivním stavu. Nebudeme je tu opakovat. Pozorně si přečtěte ten dialog, prosím. 
Nezapomínejte, že lidský život je ve stavu nejnepředstavitelnější, nejomezenější, 
nejvíce ohraničující a nejvíce ignorantní kondice, jaká je jen možná v jakémkoliv jiném 
známém či neznámém typu života. Proto vám jen z pozice vašeho specifického 
lidského života mohou tyto typy otázek, obav a idejí přijít na mysl. 

Druhý aspekt se týká záležitosti nekonečných rozmanitostí zkušeností, které jsou 
poskytovány na základě tohoto jednotlivého uspořádání. Jestliže stojíte před věčnou 
progresí směrem k Mému Absolutnímu stavu, tento Absolutní stav obsahuje kvůli své 
absolutnosti nekonečnou rozmanitost možností a tvořivých i podnětných stimulů, 
které inspirují sentientní entity ke snaze více vědět, více chápat, více aplikovat a více 
dosahovat. Naplňování těchto potřeb nepřetržitým a progresivním způsobem je báze a 
základ pro neustálou změnu ve struktuře a dynamice svého vlastního života a své 
osobnosti a individuality. V průběhu tohoto nejvíce žádoucího pokroku se jedinec 
stává stále jiným a jedinečnějším. Tak je schopen víc a více se přibližovat Mé Absolutní 
Přirozenosti. Toto uspořádání současně každému poskytuje co největší ubezpečení, že 
nikdy nebude existovat kondice, během které by jedinec přišel ke konci svého vývoje, 
růstu a pokroku, aniž by mu bylo zabráněno stávat se stále jiným a jedinečnějším. 
V tomto ohledu je toto tedy nejžádoucnějším uspořádáním, jaké pro život v pozitivním 
stavu existuje. 

Co musíte v tomto ohledu pochopit, Petře a Roxano, je to, že před tím, než všechny 
sentientní entity započaly svůj jedinečný, individualizovaný a zosobněný život, v jejich 
ideách obsažených v Mém Absolutním Stavu jsem Já se Svými sentientními ideami 
velmi pečlivě prozkoumali všechny možnosti, za jakých by se jejich život mohl stát 
zevní oddělenou realitou jinačí, než že by byly jen Mými ideami. V procesu tohoto 
zkoumání byl nalezen a stanoven nejlépe možný a nejžádoucnější způsob života, který 
je založen na nepřetržité duchovní progresi.  

V důsledku toho, že jsme všichni jednomyslně souhlasili s vybraným způsobem života 
jako jedině možným a jedině vhodným pro věčný užitek, stal se životem, který byl 
uveden do pohybu nebo který jsme si všichni zvolili. Současně byla z obsahu každé 
sentientní mysli v pozitivním stavu eliminována jakákoliv potřeba nebo touha dospět 
do jakéhosi konce tohoto procesu nebo dosáhnout Absolutního Stavu a odtud nejít 
nikam. 

Jen v lidském životě a životě negativního stavu existuje taková touha. Tato kondice 
v lidském životě a v negativním stavu pramení z dočasnosti jeho pseudojsoucna a 
pseudobytí. Kvůli jejich nevědomé touze ukončit takový druh pseudoživota byla do 
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jejich mysli implantována potřeba dospět do jakéhosi konečného závěru, či dosáhnout 
jakýsi konečný cíl, aby se dostali ven ze svého lidského života. 

Umíte si vůbec představit, co by se stalo, kdybyste vy všichni v lidském životě a 
v životě negativního stavu měli mít přesně tytéž podmínky, jaké mají lidé v pozitivním 
stavu? 

Vidíte jasně, že v tom případě by se nikdo nikdy nechtěl dostat ven ze svého lidského 
života a ze života negativního stavu? 

Ještě jednou, a to opakuji, negativní stav by nemohl být eliminován a lidský život se 
všemi svými ukrutnostmi a ohavnostmi by musel trvat navěky. V důsledku toho 
nemožného výsledku by nikdy nemohla být zahájena úplnost a kompletnost života 
pozitivního stavu. V tom případě by chtěl každý v pozitivním stavu skutečně nadobro a 
navždy ukončit svůj život. Není možné, aby se někdy něco takového stalo. 
Prostřednictvím výše zmíněné dohody bylo zajištěno, že jen výše popsané uspořádání 
bude na místě a že jen v lidském životě a v životě negativního stavu se mohou objevit 
v jejich vlastním zájmu takové negativní ideje, aby navěky neuvízli ve svém bídném 
pseudoživotě. 

Peter: Další otázka se týká duchovní souvztažnosti Tvých dvanácti učedníků. My 
známe jen Petra, Jana a Jakuba a to, s čím souvztaží (Petr souvztaží s Tvou Božskou 
Pravdou a Moudrostí, Jan souvztaží s Tvým Božským Dobrem a Láskou a Jakub - 
s Tvými Božskými Pozitivními Skutky a Vírou). A co ostatní? Týkají se nějak 12-ti 
dimenzí? a co ostatní dimenze? 

Pán Ježíš Kristus: Existuje podobnost a souvztažnost Mých dvanácti učedníků 
a dvanácti kmenů dětí Izraele. Některé z těchto souvztažností byly náležitě popsány 
v knize Realita, mýty a iluze. Bylo by dobré důvěrně se s tím popisem seznámit. 

Existuje však další duchovní souvztažnost, pokud jde o Mé učedníky. Číslo dvanáct a 
dvanáct učedníků znamená a souvztaží s úplností všech pozůstatků dobra a pravdy se 
všemi jejich odvozeninami, které byly ukryty v nejodlehlejších hlubinách mysli 
každého, v její nejhlubší nevědomé oblasti, a ze kterých každý žil a byl naživu na 
planetě Nula v typickém lidském životě. To, že Mne ve většině případů stále provázeli 
Moji učedníci, znamená, že jsem působil jen z pozice pozitivního stavu, který je 
zakotven v Mém Absolutním Božském Dobru a Pravdě. Základy pozitivního stavu v Mé 
Přirozenosti jsou Božská Láska a Božské Dobro, Božská Moudrost a Božská Pravda a 
Božské Pozitivní Skutky a Víra. Ve starém pojímání slov ‚Pozitivní Skutky‘ jsme říkávali 
‚dobročinnost‘. Jak víš, slovo ‚dobročinnost‘, vy říkáte charita, za současně existujících 
duchovních podmínek není více vhodné používat. Pokud jde o lidi, má příliš negativní 
konotaci. Velmi často se týká poskytování podpory negativnímu stavu a některým 
lidským organizacím, majícím ve svých záměrech negativní původ se skrytými, 
sobeckými cíli. proto bylo nahrazeno slovy ‚pozitivní skutky‘. 

Výše zmíněné zásady a základy Mé Pravé Přirozenosti reprezentovali Moji tři učedníci 
- Petr, Jan a Jakub. Různé nekonečné variace těchto nejdůležitějších zásad a základů 
jsou reprezentovány Mými zbylými devíti učedníky. V tomto časovém bodě není 
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vhodné zacházet do podrobností jednotlivých derivací reprezentovaných každým 
učedníkem. Z funkčního hlediska jsou podobného charakteru, jak bylo popsáno ve výše 
uvedené knize. 

Jak víš, v počátečním složení Mne jeden z těch dvanácti učedníků - Jidáš Iškariotský - 
zradil. Později, na základě losování, byl vybrán nový učedník Matěj - aby nahradil 
Jidáše. Bylo to potřebné pro pokračování reprezentací a zachování jednoty a integrace 
pozitivního stavu, jak byly promítnuty na planetě Nula.  

Původní složení Mých dvanácti učedníků mělo úplně jinou duchovní souvztažnost, 
která ještě doposud nebyla zjevena. Souvztaží s původním stavem Mého Stvoření před 
aktivací negativního stavu. V tom stavu nebylo vynakládáno žádné úsilí uvést do 
aktivní modality nebo aktualizovat a realizovat ideu odmítnout Mne jako jediný zdroj 
života. 

Jak však pokračoval vývoj všech sentientních entit a jak se více a více učily o všech 
aspektech svého specifického života (toto učení je reprezentováno výukou Mých 
učedníků o různých duchovních záležitostech během Mé inkarnace na planetě Nula), 
postupně jim přišla na mysl otázka o nějakém jiném typu života, než je život 
pozitivního stavu. 

Tento příchod je reprezentován Jidášovou ochotou zradit Mne. V tomto ohledu Jidáš 
Iškariotský reprezentuje pseudotvůrce, kteří se rozhodli zodpovědět tu otázku 
prostřednictvím vyfabrikovaného jiného typu života, anebo abych byl přesný - 
pseudoživota. 

Takže tím, že to udělal, byl Jidáš Iškariotský vyloučen z řad Mých učedníků, jak to bylo i 
v případě pseudotvůrců, kteří byli vyloučeni z Mého pozitivního stavu a vyhozeni do 
zóny vymístění, kde si zřídili příslušná pekla. 

Jidášovo dobrovolné ukončení vlastního života oběšením představuje úplné a 
neodvolatelné ukončení negativního stavu - jen co splní svůj účel. To, že pociťoval 
výčitky svědomí a uznal fakt, že zradil nevinnou krev, znamená, že všichni původci a 
účastníci v životě negativního stavu a v lidském životě nakonec uznají bláznivost svých 
snah a přijmou fakt, že jediná pravá realita je v životě pozitivního stavu. Proto tak jako 
Jidáš, který dobrovolně ukončil svůj život, tak stejně i oni dobrovolně ukončí život 
negativního stavu i zlé a lživé aspekty svého vlastního negativního života. Symbolicky 
řečeno, oběsí ten život, aby nemohl být nikdy znovu aktivován. 

Nikdo neví, že na základě Jidášova přiznání své viny a uznání Mé nevinnosti jsem ho 
nakonec spasil. Na místě jsem mu opustil. Ve vašem pojetí času mu však trvalo dlouho, 
než Mé odpuštění přijal a než si potom sám odpustil. Uznal velmi jasně potřebu nést a 
ilustrovat důsledky svého zlého skutku. Byl tedy svým vlastním soudcem, žalobcem i 
vykonavatelem rozsudku. Když však již ta ilustrace završila svůj průběh, byl schopen 
přijmout Mé odpuštění a odpustit sám sobě, a tak se navrátit do Mého stáda. 

Z hlediska strukturální přirozenosti Mého Stvoření a pseudostvoření Moji první tři 
učedníci souvztaží s Duchovní myslí a jejími třemi stupni a s duchovní dimenzí a jejími 
třemi stupni; druzí tři učedníci souvztaží s vnitřní myslí a jejími třemi stupni, jakož i 
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s intermediální dimenzí a jejími třemi stupni; a poslední tři učedníci souvztaží s vnější 
myslí a jejími třemi stupni, jakož i s fyzickou dimenzí a jejími třemi stupni. Toto je 
významem čísla dvanáct, avšak jen v diskutované konotaci. Jidáš Iškariotský v tomto 
ohledu reprezentuje nejzevnější stupeň nejvíce zevní úrovně externí mysli a fyzické 
dimenze a souvztaží s ním, Toto představuje fakt, že jen v nejzevnějším stupni, a nikde 
jinde, se může objevit jakákoliv potřeba prostřednictvím zrady pozitivního stavu 
aktivovat negativní stav a uvést ho do dominantního postavení. 

Faktory dvanácti dimenzí, jak jsou chápány v časoprostorovém kontinuu, skrze které 
vykonává fyzický vesmír své jsoucno a bytí, se vůbec netýkají diskutované záležitosti. 
Mají úplně jiný význam. V tomto časovém bodě nejste připraveni vědět o nich více. Než 
bude možné na jejich funkci vrhnout trochu více světla, nejprve se musí uskutečnit a 
uvést do chodu určité věci. Ve vaší současné kondici, tím, že jste v lidské kůži a žijete 
na planetě Nula, by mohlo být takové poznání pro vás škodlivé. Kdyby se mělo v tomto 
ohledu něco změnit, budete přiměřeně informováni. 

Peter: Následující otázka se týká ‚přesného‘ místa Tvého narození na této planetě a Via 
Dolorosy, která je údajně tradovanou cestou, označovanou jako cesta, na které jsi nesl 
kříž, jak je to znázorněno ve všech těch komerčních turistických příručkách. Otázkou 
je, zda některá z těch míst jsou přesně těmi místy, kde ses narodil, zemřel, chodil atd., 
anebo je každé místo jen pastí pro tak zvané křesťany, kteří chtějí imitovat Tvé 
utrpení. 

Pán Ježíš Kristus: Některé aspekty této otázky byly nepřímo vysvětleny v jednom 
z předešlých dialogů, který se zabýval tím, proč bylo nutné, abych se narodil v té 
příslušné oblasti (země Kanaánská), a proč tam také vzniklo islámské náboženství. 
Některé aspekty toho, proč jsem se narodil jako Žid, byly zjeveny v Doplnění 9 
v Korolariích.... 

Dovol Mi, abych se této záležitosti věnoval trochu hlouběji. Z velmi důležitých 
duchovních důvodů jsem se musel narodit ve městě Betlémě. 

Toto je naplněním proroctví v knize proroka Micheáše, v kapitole 5, ve verši 2, cituji: 
„Ale ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými tisíci, z tebe Mi vzejde Ten, 
jenž bude vládcem v Izraeli, jehož pocházení jsou odpradávna, od věčností.“ Je zajímavé 
si povšimnout, že v Evangeliu podle Matouše je tento verš citován trochu odlišným 
způsobem (všechny citáty jsou vyňaty z Nové verze Svaté bible krále Jakuba). Dovol Mi 
ji také citovat: „Ale ty, Betléme, v zemi judské, nejsi nejmenší mezi vládci Judeje; neboť 
z tebe vyjde Vládce, který bude pastýřem Mého lidu, Izraele.“ (Matouš 2:6) 

Mé narození ve městě Betlémě, které bylo nejméně významné a nejmenší ze všech, 
znamená Mou volbu pokořit Sebe Sama a snížit Sebe Sama na nejmenší možnou 
úroveň lidského života, jakožto i na úroveň nejzevnější. Musíte velmi jasně pochopit, že 
z duchovního hlediska by Mé narození anebo začátek Mého života na vaší planetě na 
nějakém jiném místě, než to nejnižší z nejnižších a nejmenší z nejmenších, nejen že 
vyloučilo všechny ze sféry Mého potřebného vlivu a hlavně z Mé potřeby shromáždit 
všechny potřebné a životně důležité zkušenosti, ale všechny nacházející se v těchto 
regionech by to připravilo o konečné spasení a osvobození z negativního stavu. 
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Je pravidlem, že pokud chcete do svého zkušenostního módu zahrnout všechno bez 
výjimky a výhrad, musíte začít od nejposlednější z nejnižší úrovně a odtud pokračovat 
ke všem ostatním úrovním. Jinak byste vynechali základ, na kterém započal původ 
života, v našem případě pseudoživota. 

Toto je důvodem, proč jsem se nejenže musel narodit v Betlémě, který v té době 
souvztažil s diskutovanou oblastí, ale musel jsem se narodit i na místě nejzevnějším a 
nejnižším - v jeslích, v místě pro zvířata. Jak vidíš z tohoto umístění, neexistoval žádný 
nižší a skromnější příbytek, ve kterém bych se mohl narodit, než byly jesle. Taková 
volba z Mé strany odráží kromě popsaného souvztažného významu i Mou Absolutní 
Pokoru, Skromnost, Nevinnost a Poníženost. 

Takže odpověď na Roxaninu otázku zní: ano, všechna ta místa, označená v Bibli Svaté, 
byla místa, kde jsem se narodil, chodil, konal Své skutky a byl ukřižován. 

Peter: A co její otázka o městě Nazaretu, které údajně neexistovalo a bylo založeno 
později, aby se nalákali křesťanští turisté? A také záležitost, že jsi byl Nazaretský? 

Pán Ježíš Kristus: Existovala komunita Nazarénů, která se stala později známou pod 
jménem Nazaret. Byla tak nazvána na základě spojení s Nazarény. Toto je jasné z verše 
23, kapitoly 2 v Matoušovi, cituji: „A přišel a bydlel ve městě zvaném Nazaret, aby se 
mohlo naplnit, co bylo řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazaretský.“ Takže je zde 
určitá důvěryhodnost existence takové komunity, změněné na město. Nazaréni byli ti, 
kteří se zavázali nikdy si nestříhat své vlasy. Bylo to proto, aby se ilustrovala 
posvátnost celistvosti jedincova ducha, duše a těla, která byla nepřetržitě porušována 
všemi tradicemi, konvencemi a zvyky tehdejší doby. Souvztažilo to také s pozitivními 
duchovními silami, které nemohly být poraženy ani podlomeny silami negativního 
stavu, ať by se o to pokoušely jakkoliv usilovně či jakkoliv dlouho a úchylně. Toto je 
důvod, proč jsem se stal Nazaretským a žil v nazaretské komunitě. Toto je také 
důvodem, proč Samson, který byl Nazarénem, oslepl, když ho jeho milenka uspala, a 
tak mohla ostříhat vlasy, čímž ho obrala o jeho sílu. Jak vidíš, všechny tyto události a 
příhody mají velice důležitý duchovní význam a souvztažnost. 

Peter: Roxanina další otázka má podobnou konotaci jako uvedená výše. Týká se 
přechodu Židů přes Rudé moře, které se před nimi rozestoupilo, takže mohli přejít po 
suché zemi. Někteří lidé tvrdí, že to nebyl správný překlad a že ve skutečnosti to mělo 
být ‚Třtinové moře‘ (poznámka překladatele: red = rudý; reed = třtina), které je ve 
zcela jiné lokalitě a je o hodně užší a mělčí. Je na tom něco pravdy? 

Pán Ježíš Kristus: Tu platí totéž jako při výše uvedených pochybnostech o místě Mého 
narození, atd. Opět v celém příběhu o přechodu Rudého moře a o životě dětí Izraele 
v Egyptě a v různých jejich eskapádách jsou obsaženy velmi důležité duchovní 
souvztažnosti. Nezapomínej však na jednu věc: negativní stav vynakládal všemožné 
úsilí, aby zdiskreditoval všechny biblické příběhy o všem a hlavně o Mých aktivitách 
v té době. Přišli tedy se svými vlastními verzemi toho, jak se věci odehrály, aby 
podkopali pravý význam těchto událostí. pokud nemáš správné poznatky o skutečném 
smyslu, významu a souvztažnostech těch událostí či čehokoliv, tyto nemohou ve tvé 
mysli aktivovat správné vnímání pravé duchovní reality. V tom případě budeš ovšem 
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přijímat lži. Pak bys přijal něco, co by tě nemohlo spojit s pravým pozitivním stavem. 
Jen prostřednictvím takových správných souvztažných prostředků mohli být lidé do 
určité míry spojeni s pozitivním stavem. 

Jak víš, jakýkoliv život, včetně lidského života a pseudoživota negativního stavu, závisí 
v konečném smyslu na nějakém vhodném spojení s pozitivním stavem a v konečném 
důsledku se Mnou. Člověku v negativním stavu a lidským tvorům těch časů bylo takové 
spojení poskytováno na základě duchovních souvztažností určitých fyzických míst, 
událostí, zevnějších znázornění a symbolů a jejich příslušných funkcí. Proto byly 
takové souvztažnosti ustanoveny. Co musíte v tomto ohledu jasně pochopit, je to, že 
nebýt negativního stavu a lidského života, žádné takové souvztažnosti by nebyly 
potřebné. Bylo to v jejich zájmu a v zájmu toho, aby se jim poskytla příležitost v životě 
negativního stavu a v lidském životě, který založili, experimentovat. 

Pozitivní stav sám o sobě nepotřebuje mít souvztažnosti. Jim je všechno jasné a zřejmé 
bez jakékoliv potřeby symbolických zobrazení. Aby se však nekontaminovala čistota 
života pozitivního stavu povahou stavu negativního a aby se generovaly energie 
životní síly do života negativního stavu a do života lidského, bylo nutné přijít s určitým 
uspořádáním, které by umožnilo takový vzájemný styk bez jakéhokoliv zevnějšího 
vzájemného chápání a ovlivňování, anebo bez jakýchkoliv přímých spojení mezi těmito 
dvěma stavy. Funkce souvztažnosti dobře slouží tomuto účelu. Negativní stav tedy 
nechce, aby lidé věděli, že žijí a fungují jen prostřednictvím módu duchovních 
souvztažností, ať už pozitivních, či negativních, a že žijí a jsou naživu jen jejich pomocí. 
Proto zkresluje a falšuje všechno, co se týká těchto důležitých záležitostí, 
zaznamenaných například v Bibli. 

Jak si pamatuješ z Mého Nového zjevení - Velké knihy - v kapitole 23 bylo naznačeno, 
že Moje vláda na planetě Nula se vykonává prostřednictvím zobrazujícího způsobu ve 
formě duchovních souvztažností. 

Za časů Starého zákona hráli určití lidé, jakož i určité národy, země, události, příhody a 
situace na planetě Nula velmi důležitou roli v reprezentování významných duchovních 
faktorů a souvztažností, které odrážely proces duchovního vývoje jak v duchovním, tak 
i v pseudoduchovním světě. Reprezentovaly také povahu boje, který probíhal mezi 
silami pozitivního a negativního stavu. Jak si pamatuješ ze zmíněné kapitoly ve Velké 
knize, v té době byli lidé v extrémním stavu externalizace a ritualizace, bez jakéhokoliv 
pocitu niterných duchovních stavů. Kvůli tomuto faktoru, aby se udrželi naživu a 
žijícími, bylo nutno pro ně vynalézt takové způsoby souvztažností, které by uchovaly 
jejich spojení s duchovním světem, světem čistých a niterných stavů. 

Jediný způsob, jakým mohli být udržováni v určitém, i když skrytém, uvědomění si 
pravé duchovní reality, byly tyto typy symbolických znázornění. Potřebovali také být 
svědky všemožných zázračných skutků, které nemohly být vysvětleny žádnými jinými 
zevními faktory, jedině duchovními. 

Příběh dětí Izraele a jejich život v egyptské zemi, jejich osvobození a exodus z té země, 
putování pouští po dobu 40 let, jakož i jejich příchod do kanaánské země, i to, co tam 
dělaly a jak se chovaly, to vše sloužilo těmto důležitým reprezentacím. V tomto ohledu 
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je můžete vnímat jako symbolizaci života v negativním stavu, ze kterého byly 
osvobozeny Mou Božskou Prozřetelností představovanou zde Mojžíšem. Být 
v negativním stavu znamená být v peklech. Z pekel je možno vyjít jen po jednosměrné 
cestě - z pekla nejnižšího přes všechny ostatní úrovně pekel k samotnému východu 
z pekel. Rudé moře reprezentuje nejhlubší peklo, přes které musí projít každý 
v negativním stavu, aby nesl důsledky svého zlého a falešného životního stylu. Protože 
Já jsem jediný, kdo může kohokoliv dostat z pekel ven, anebo v tomto případě 
z negativního stavu ve všeobecnosti, Já chráním osobně každého, kdo souhlasí 
s konverzí do pozitivního stavu. 

Toto je vyobrazeno oblakovým sloupem, který stál mezi dětmi Izraele a silami pekel. 
Všimni si, prosím, že tam bylo světlo v noci na stranu jednu, v tomto případě k dětem 
Izraele, a současně tam byl oblak a tma na stranu druhou, v tomto případě k silám zel 
z pekel. Zatímco těm, kteří byli v procesu konverze do stavu pozitivního, to přinášelo 
ochranu, spásu a osvícení, současně to negativní útočící straně přinášelo tmu, zmatek a 
slepotu. Jak si pamatuješ, kdykoliv se přiblížil pozitivní stav do větší blízkosti ke stavu 
negativnímu, každý v negativním stavu byl vystaven vlastní bídě, zmatku, rozruchu a 
šílenství. Pocítili tedy typické rysy vlastní přirozenosti v úplnosti jejich manifestace. 
Bez takové blízkosti by úplně popřeli, že takovou přirozenost mají. 

Samozřejmě, nyní je situace úplně jiná, než byla tehdy. Avšak ta událost ještě i teď 
znamená a souvztaží anebo znázorňuje proces vyvedení všech chycených v negativním 
stavu pekel z jejich pazourů a jejich návrat do pozitivního stavu. Zde je to vyobrazeno 
vstupem dětí Izraele do země kanaánské. totální eliminace a destrukce negativního 
stavu je vykreslena faraónem a jeho armádou, která pronásledovala děti Izraele do 
Rudého moře až po té, když se rozdělilo na dvě strany, a které bylo vráceno zpět do 
původního stavu, zatímco on a jeho koně, bojové vozy a armáda bili ještě uprostřed 
něho, a když z něho vyšly děti Izraele. 

Jak tedy vidíš z tohoto symbolického znázornění, kvůli duchovní potřebě ilustrovat 
všechno v konkrétních, hmatatelných, fyzických a navenek realistických událostech se 
věci popsané v Bibli svaté skutečně doslovně udály. V té době to byl jediný způsob, 
jakým se na planetě Nula a v lidském životě mohlo manifestovat cokoliv duchovního. 
Takže odpověď na Roxaninu otázku zní: ano, bylo to Rudé moře a ano, z výše 
uvedených důležitých duchovních důvodů se to stalo tak, jak je to popsáno v Bibli. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto zjevení a vysvětlení. Myslím, že jsem vyčerpal 
všechny nyní položené otázky. Je ještě něco, co bys dnes chtěl dodat nebo 
okomentovat? 

Pán Ježíš Kristus: Ne, Petře, to by stačilo. Přeji ti příjemný večer. 
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Dialog 57 

Padesátý sedmý dialog 

 

20. března 1999 

 

Peter: Než položím nějakou otázku, chtěl bych se zeptat, nemáš-li něco, co bys chtěl 
dodat anebo okomentovat? 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, za optání. Ano, skutečně mám něco, co bych chtěl 
dodat k tématu naší včerejší diskuse, zaznamenané v padesátém šestém Dialogu. Jedna 
záležitost se týká Mých dvanácti učedníků. Jak sis včera povšiml, označili jsme některé 
aspekty duchovních souvztažností devíti učedníků, přitom jsme vynechali poslední tři. 
Jedním z důvodů, proč neexistují o několika učednících téměř žádné informace, hlavně 
o posledních třech, je to, že jejich souvztažnostní význam se týkal něčeho, co bylo 
tehdy nepochopitelné. Jak bylo uvedeno předtím, Stvoření i pseudostvoření bylo 
v totální izolaci, separaci a do sebe uzavřené kondici, bez jakéhokoliv přímého 
kontaktu mezi nimi. Jak také víš, prostředky souvztažností a symbolických zobrazení 
byl udržován nepřímý kontakt. V tomto typu nepřímého kontaktu byly zakořeněny 
ideje sjednocení, jednoty a integrace bez jejich přímého pociťování. A přece, pro 
budoucí výsledek všeho souvisejícího s Mým Velkým plánem tohoto sjednocení, 
integrace a jednoty bylo krajně důležité zachovávat v sentientních myslích takové 
ideje. Kdyby takové ideje neexistovaly, pak by nebyl ani sklon, ani snaha dosáhnout 
sjednocení, integrace a jednoty, ani by neexistovala žádná potřeba eliminovat 
negativní stav anebo aktivovat plnost a kompletnost života pozitivního stavu. Takové 
ideje byly udržovány pomocí zmíněných souvztažností a symbolických reprezentací. 
Poslední tře učedníci byli souvztažnostmi a reprezentacemi těchto faktorů sjednocení, 
integrace a jednoty. Ve vztahu k sentientní mysli reprezentovali především tyto 
faktory. jak víš, sentientní mysl byla rozdělena do tří aspektů - nejniternějšího-
duchovního, vnitřního a zevnějšího. V lidské sentientní mysli byl k těmto aspektům 
přidána pseudoduchovní, pseudovnitřní a pseudozevnější mysl. Struktura sentientní 
mysli odrážela strukturu Stvoření a pseudostvoření. Anebo abych byl přesnější, 
struktura Stvoření a pseudostvoření odrážela strukturu sentientní mysli. Kvůli 
uzavření, izolaci a separaci těchto aspektů sentientní mysli měla struktura Stvoření a 
pseudostvoření přesně tutéž formu. 

V tomto smyslu tedy poslední tři učedníci reprezentovali tyto ideje, nejen pokud šlo o 
sjednocení, integraci a jednotu sentientní mysli, ale i všech dimenzí Mého Stvoření a 
pseudostvoření. Všech dvanáct učedníků současně ve své úplnosti reprezentovalo a 
všichni souvztažili s ideou eliminace negativního stavu a s eliminací hrůzné složitosti 
lidské sentientní mysli, které přidaná pseudosentientní mysl blokovala a uzavírala 
přímý přístup. Opět řečeno, taková idea musela být vrozena nejen sentientním myslím 
někde, ale hlavně a zvlášť lidské sentientní mysli. Bez ní by nemohl být spasen žádný 
lidský tvor. Určitým tajemným způsobem můžete tento proces vnímat jako proces 
spásy lidí pomocí odstranění jejich pseudosentientních myslí ze strukturální formy 
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jejich původní mysli. Jak víš, tato pseudomysl byla pro ně geneticky vyfabrikována 
prostřednictvím speciálních typů duchovních souvztažností. 

Na druhé straně, jak bylo uvedeno několikrát předtím, jakýkoliv proces eliminace 
negativního stavu a pseudosentientních částí lidské mysli může započít a uskutečnit se 
jen z pozice zmíněného sjednocení, integrace a jednoty. Důvod pro tuto potřebu byl 
vysvětlen v předešlých dialozích. Mých dvanáct učedníků odráželo tuto nutnost. 
V tomto ohledu číslo 12 souvztaží s těmito faktory. Jak vidíš z tohoto vysvětlení, 
všechno, co jsem konal během Svého života na planetě Nula, jsem konal s jedinou věcí 
na paměti - spasit a zachovat všechny sentientní mysli, jakož i lidi, a vytvořit 
předpoklad pro sjednocení, integraci a jednotu všech za účelem totální a kompletní 
eliminace negativního stavu a všech negativních aspektů lidského života, zakotveného 
v existenci jeho pseudosentientní mysli. 

Druhá záležitost, která potřebuje další upřesnění, se týká role, kterou hrál Jidáš 
Iškariotský. Všichni v křesťanském světě ho považovali za nejstrašnější a nejvíce 
zavrženíhodnou osobu, která si zasloužila, aby byla odsouzena navěky hořet 
v pekelném ohni. Takto ho vykreslují všichni nábožensky smýšlející lidé. Soustřeďují 
se jen na tu část příběhu v Evangeliích, která se týká jeho zrady, zaprodání a 
sebevraždy. Nikdo nevzal v úvahu, že se kál, cítil výčitky svědomí a vrátil 30 stříbrňáků 
nejvyššímu knězi a starším, kteří mu zaplatili, hodil je doprostřed chrámu a potom se 
oběsil. A přece mají všechny tyto události hlubší duchovní význam a souvztažnosti. 

Především nezapomínejte, že někdo musel souhlasit s tím, že bude hrát roli toho, kdo 
Mne zradí. Konec konců jsem se s Jidášem dohodl, že se tato situace z některých velmi 
důležitých duchovních důvodů uskuteční. Jidáš souhlasil nejen s tím, že Mne zradí, ale 
že ponese všechny důsledky, výsledky a následky takové zrady. Bylo to učiněno 
s pochopením, že pokud se tento proces završí, bude spasen a zproštěn údělu 
prokletého a odsouzeného člověka. 

Pokud by byl takový, jak ho vykreslují všechny církve a náboženské sekty, nebyl by 
nikdy schopen pocítit výčitky svědomí za to, co udělal. Každý, kdo má negativní povahu 
anebo kdo byl původně pro ten účel zfabrikován v peklech, je zfabrikován s totální 
neschopností cítit nějaké výčitky svědomí. Ve vašem lidském životě se takový stav a 
taková tendence - neschopnost pocítit výčitky svědomí - projevuje v životě 
antisociálních či psychopatických osobností. páchají své ohavné a hnusné skutky bez 
jakéhokoliv pocitu výčitek svědomí či pocitu viny. Pokud je taková osoba v negativním 
stavu a je mu oddána a žije podle jeho pravidel, není schopna pocítit anebo vyjádřit 
výčitky svědomí a/anebo pocit viny. Aby měla takovou zkušenost, musela by být 
vytažena z negativního stavu a duchovně, duševně a geneticky propojena a totálně 
změněna čili znovuzrozena. S Jidášem to tak nebylo. Vyjádřením svých výčitek svědomí 
do úplné krajnosti - spácháním sebevraždy - jasně demonstroval, že nebyl čistě 
negativní a neměl zlou přirozenost. 

 Podívejme se na některé z duchovních souvztažností toho, co Jidáš zobrazoval a jak se 
choval. Jak víš, nosíval zvláštní krabici, do které ochotní jedinci házeli peníze. Takže 
Jidáš měl na starosti naše materiální a fyzické potřeby - nákup jídla, oblečení a všech 
ostatních nutností pro naše lidské tělo. Tato pozice znázorňuje nejzevnější požadavky 
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co do péče o nejexternější faktory celistvosti jedincova ducha, duše a těla. Protože jsou 
to nejexternější a nejzevnější faktory života každého jedince, bez náležitého ohledu na 
jejich niterné a intermediální protějšky mají příležitostně tendenci přehlížet duchovní 
a duševní faktory života. 

V okamžiku, kdy jsou takové faktory zanedbány anebo přehlíženy, negativní stav, 
zakořeněný v tomto zanedbávání a přehlížení, převezme vedení a na základě toho 
faktu připraví každého, kdo je v takovém stavu, na zradu pozitivního stavu anebo, 
v tomto případě, na zradu správných duchovních principů, které tvoří základ možnosti 
jakéhokoliv života. Jak víš, peníze jsou krví a životem negativního stavu či jeho 
falešnou duchovností. Jestliže vložíte všechny své naděje a snahy do peněz a učiníte je 
cílem svého života, ztratíte jakýkoliv smysl toho, v čem spočívá pravý život. V tom 
případě se stanete negativními a váš život bude ovládán zly a nepravdami. 

Takže Jidáš měl na starosti peníze, tím reprezentoval a ilustroval faktor důsledku 
zaobírání se takovými neduchovními věcmi bez ohledu na jejich duchovní kořeny. 
Nejvyšší kněz a starší v této konotaci symbolizují souhrn negativního stavu, který 
hledá všemožné i nemožné prostředky, aby zničil pozitivní stav, zde reprezentovaný 
Mnou. 

Jen co máte peníze a ty se stanou vládnoucím faktorem vašeho života, nastolíte stav 
závislosti a propadnutí penězům a to vás uvádí do stavu neodolatelné touhy mít více a 
více peněz. V okamžiku, kdy se stanete otrokem svých vlastních žádostí, uděláte 
cokoliv, abyste je uspokojili, dokonce do té míry, že zradíte nebo zaprodáte tak říkajíc 
svou vlastní matku a otce. V tomto případě zrazujete Mne. Tento faktor je pěkně 
znázorněn těmi, kdo propadli alkoholu, drogám a ostatním typům látek; jsou schopni 
spáchat jakýkoliv zločin, aby uspokojili svůj návyk. v tomto ohledu můžete považovat 
Jidáše za zcela prvního jedince, který souhlasil se zobrazením a demonstrováním toho 
faktoru a vytvořením příkladu všech důsledků, výsledků a následků takových stavů a 
podmínek. 

Avšak v případě Jidáše byla situace mnohem hlubší, než bylo jen ilustrování důsledků 
závislosti na penězích. Za prvé je to ilustrací důsledků odloučení od duchovních, 
vnitřních a niterných faktorů života a obrácení se k externím, venkovním a zevnějším 
faktorům. Za druhé je to ilustrací odloučení jedné části energií pozitivního stavu z jeho 
celistvosti a její využití k fabrikaci jiného životního stylu, než je ten, který je základem 
pozitivního stavu. Za třetí je to demonstrací důsledků osobního odvrácení se od Mne a 
upřednostnění pseudobohů, zde představených penězi. Jak víš, peníze jsou 
pseudobohem negativního stavu a jeho lidského života. Ve vašem případě na planetě 
Nula je všechno ovládáno penězi. Abyste ve svém lidském životě přežili, nemůžete bez 
peněz udělat ani krok. Takže v konečném smyslu je to ilustrací a demonstrací toho, co 
se stane, jakmile se smysl života vloží do něčeho, co nemá žádný smysl, v tomto 
případě do peněz. Jidášův případ reprezentuje nejextrémnější důsledek takového 
uspořádání, které má kořeny v přirozenosti negativního stavu. 

To, že si Jidáš uvědomil svou hroznou chybu a pocítil výčitky svědomí, znamená, že 
každý v pseudoživotě negativního stavu nakonec zjistí hroznou chybu, kterou udělal 
aktivováním a uvedením negativního stavu do dominantní pozice. Po tomto 
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uvědomění bude ta část energie, kterou oddělili z celistvosti všech pozitivních energií, 
zde představovaná 30 stříbrňáky, vrácena těm, kteří původně iniciovali takovou 
aktivaci, v tomto případě pseudotvůrcům. To, že byly vráceny doprostřed chrámu, 
znamená střed negativního stavu, do kterého se pseudotvůrci vrátili po svém 
uvěznění. To, že nemohli vzít vzpomenuté peníze nazpět, znamená jejich neschopnost 
dále využívat energie pozitivního stavu na další šíření svých pseudotvořivých snah. 
Znamená to ale také jejich konečné uvědomění si faktu, že odpověď na jejich 
existenciální otázku nelze najít v žádných externích, zevnějších, neduchovních, 
materialistických a vědeckých faktorech, zde reprezentovaných těmi penězi. Z tohoto 
důvodu nejenže je odmítnou přijmout nazpět jako něco, co by pro ně mohlo mít stále 
ještě nějaký smysl, ale použijí je, obrazně řečeno, ke koupi pozemku na pochování 
chudých lidí. To znamená, že nadobro a navždy pochovají všechny manifestace 
negativního stavu i samotný negativní stav. Chudí lidé reprezentují všechny ty 
manifestace. Ve zde diskutované konotaci chudí lidé fakticky ilustrují a demonstrují to, 
že v pravé realitě své přirozenosti neobsahuje negativní stav vůbec nic a že je totálně 
nesmyslný a bezcenný. Proto jediné, co lze s negativním stavem udělat, je navěky ho 
pohřbít. 

V doslovnější konotaci popsaných událostí týkajících se Jidáše je to také ilustrací a 
demonstrací toho, jak negativní stav tenkrát oceňoval pozitivní stav a duchovní 
principy života, které vyzařují z Mé Absolutní Přirozenosti. V tomto smyslu je to 
ilustrací toho, jak Mne v té době negativní stav osobně oceňoval. Podle jejich názoru 
jsem byl ubožákem, který neměl větší cenu než 30 stříbrných. 30 stříbrných byla 
nejnižší cena, za kterou jste si mohli koupit něco, co mělo jen velmi malou hodnotu. 
V tomto případě to byl kus pozemku, který nebyl dobrý na nic, anebo byl dobrý jen na 
něco tak opovrženíhodného, jako je pohřbívání chudých lidí. jak tedy vidíš z tohoto 
vysvětlení, příběh o Jidáši Iškariotském má mnoho významů. Do tohoto okamžiku 
nikdo neznal pravé pozadí tohoto příběhu. Všichni jste se dívali na to, co se dělá na 
scéně, aniž jste viděli anebo chápali něco z toho, co se dělo za scénou. 

Peter: Ano, vidím to jasně. Je to pro mne překvapujícím zjevením. 

Pán Ježíš Kristus: To tedy je, Petře. Jak však víš, se čtenáři křesťanské Bible nebo 
islámského Koránu nebo kterýchkoliv dalších tak zvaných svatých knih je problém ve 
faktu, že berou všechno, co je v nich obsaženo, jen doslovně. Brát to doslovně znamená 
vidět věci na scéně, a ne za scénou. A v Mém Novém zjevení vám bylo přece všem 
zjeveno, že by se v nich vůbec nic nemělo brát doslovně. Tím, že žijete ve fyzickém 
zevním světě, kde se všechno manifestuje doslovně, není pro vás lehké obejít doslovný 
význam a odhalit čistě duchovní význam, který je za scénou. Váš životní styl a 
struktura vaší lidské mysli byly záměrně zkonstruovány takovým způsobem, abyste 
byli schopni vidět a rozlišovat věci jen v jejich doslovné a zevnější konotaci. Nacvičit si 
vidět za scénu a rozlišovat duchovní faktory všech takových událostí si vyžaduje hodně 
času a ohromné úsilí. 

Podívejte se však na velké duchovní nebezpečí, kterému v důsledku této situace 
v současnosti čelíte. Jak tušíš, Petře, většina lidí patřících k různým náboženským 
směrům bere všechno, co je v tak zvaných svatých knihách napsáno, doslovně, nikoliv 
duchovně. Vezmi si například doslovné předpovědi v křesťanské Bibli, v židovském 
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Talmudu, v muslimském Koránu, ve svatých knihách buddhismu, hinduismu a 
v kterýchkoliv jiných knihách. Jsou plny různých prorockých předpovědí o soudném 
dni, Armageddonu, konci známého fyzického vesmíru, Mého Druhého příchodu pro 
křesťany, příchodu Mesiáše pro Židy, příchodu Imáma Mahdího pro muslimy, příchodu 
Krišny pro hinduisty a společného příchodu těch všech v jedné osobě pod jménem 
Lord Maitreya. 

Téměř dva tisíce let každý, kdo patřil k těmto různým náboženstvím, zcela marně čekal 
a čekal a čekal, že se všechny tyto události a příchody uskuteční. Do tohoto data se však 
žádný z nich nematerializoval. Na konci každého století, každého desetiletí, anebo při 
jakékoliv nezvyklé události očekávali, že se všechny předpovědi nyní vyplní a že ta 
chvíle je na dosah. Stav tohoto marného a beznadějného čekání vede mnoho lidí 
k opačné krajnosti - k popření, že by se něco takového vůbec stalo, a také k popírání, že 
by vůbec nějaký jiný druh života než fyzický, tělesný lidský život existoval a že když 
někdo zemře, znamená to pro zesnulého konec života. 

Nedávno se však objevila mnohem nebezpečnější situace. Někteří křesťané, Židé, 
muslimové a ostatní fanatici se ve svém bláznivém zápalu dokázat pravdivost 
doslovného významu zmíněných předpovědí v jejich tak zvaných svatých knihách 
pokoušejí urychlit naplnění těch předpovědí v jejich doslovném smyslu, přitom chtějí 
zinscenovat všemožné zmatky, války, teroristické aktivity a podobné události, které by 
dokázaly správnost jejich očekávání. Protože jsou všichni čekáním na samovolné 
splnění těch předpovědí unaveni, pokoušejí se s nimi něco udělat. 

Takže křesťanští fanatici se například pokoušejí zinscenovat v Izraeli všelijaká 
pobouření, aby si vynutili uskutečnění Mého Druhého příchodu. Jaká to bláznivá a 
nesmírně nebezpečná představa! Židovští fanatici by chtěli postavit svůj třetí chrám 
(První chrám postavil Šalamoun, ten byl zničen babylonskou armádou; Druhý chrám 
byl postaven po jejich návratu z babylonského zajetí, ten chrám zničila římská 
armáda), protože podle jejich předpovědí přijde Mesiáš jen po vystavení třetího 
chrámu. Jediným problémem v této situaci je to, že třetí chrám musí být postaven na 
stejném místě, na kterém stál první a druhý. Naneštěstí pro Židy stojí na tom místě 
nejsvětější mešita muslimů. 

Takže co si počít s touto situací? Existuje plán na násilné zničení mešity a postavení 
třetího chrámu. Umíš si představit důsledky takového počínání? Kvůli všem těmto 
bláhovým tendencím by mohla vypuknout totální válka, která by mohla zničit lidstvo, 
jak ho znáte.  

Mohu vás ubezpečit, že v současnosti existuje mnoho podobných plánů mezi 
zmíněnými fanatiky, jak provést doslovnou aktualizaci a realizaci všech těchto 
předpovědí v jejich doslovném smyslu. Mohu vás také ujistit, že toto jsou skutky 
renegátů, kteří se pokoušejí z těch předpovědí vytlouci kapitál tím, že výrazně posilují 
lidské systémy víry a jejich tendence brát všechno doslovně, nikoliv duchovně. 

Kdyby nebylo Mé Božské Prozřetelnosti a jejích skrytých skutků, oni fanatičtí horlivci 
by už ve zničení vašeho světa dávno uspěli. Nynější existující situace na vaší planetě je 
však reflexí současně existující situace někde jinde, v jiných dimenzích zóny vymístění 
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a ve všech jejích peklech, jakož i v negativním stavu všeobecně. Je také výsledkem 
občanské války, která zuří mezi pseudotvůrci a renegáty. Kvůli tomu se situace 
s fanatickými horlivci stala nebezpečnější, než byla kdykoliv předtím. Nebuďte 
překvapeni, když uslyšíte nebo zažijete více a více takových nebezpečných pokusů ze 
strany zmíněných fanatiků. Můžete je považovat za prodlouženou ruku renegátů.  

Všechno toto je dovoleno se udát, aby se zobrazily všechny důsledky nevhodného a 
duchovně nebezpečného sklonu brát vše obsažené v takových svatých knihách 
doslovně, a ne duchovně. 

Vzhledem k těmto faktům vás jako Své pravé reprezentanty přímo Já prosím, abyste se 
jakékoliv myšlenky a úvah o doslovném smyslu Bible nebo jakýchkoliv takových 
svatých knih zbavili. Kdybyste měli nadále lpět na doslovném smyslu, podporovali 
byste věc negativního stavu. I když následovníci Swedenborgova učení přijali fakt 
duchovních souvztažností, podle kterých byly knihy Bible inspirovány a napsány, ještě 
stále požadují, aby se doktríny jejich církve vyvozovaly z jejich doslovného významu. 
To už není více vhodné dělat. Pomocí Mého Nového zjevení - ve Velké knize - jste byli 
informováni, že doslovný význam Bible byl nahrazen doslovným významem Mého 
Nového zjevení. Jen niterný, duchovní smysl takových knih Bible má trvalou platnost, 
pokud je na ně pohlíženo ze správné duchovní perspektivy. 

Jak víš, problémem niterného duchovního významu těch knih v Bibli je to, že byly 
určeny na ovlivňování duchovních myslí, ne vnitřních a zevnějších myslích. Proto 
poskytovaly potřebné spojení s pravou duchovní realitou Mého Stvoření jen Duchovní 
mysli každého, vynechávajíce vnitřní a zevnější mysl. V té době tato informace 
odrážela tehdy existující stav totální separace, izolace a uzavřeného systému, který 
ovládal život všech dimenzí. Jak bylo uvedeno v jednom z předešlých dialogů, nejdříve 
bylo potřebné nastolit toto uspořádání, aby se dala příležitost k objevení se životního 
stylu odlišného od životního stylu stavu pozitivního. 

Současně existující situace si však vyžaduje jiný přístup. V této životně důležité době, 
kdy všichni stojíme na křižovatkách procesu volby a rozhodování, je absolutně nutné 
do něj zahrnout i vnitřní a zevnější mysl každého. Pamatujte si, prosím, že i pozitivní 
stav potřeboval být přiveden a umístěn doprostřed vnějšku, vlastně doprostřed 
lidského života a negativního stavu vůbec. Jejich život je vnějšek. 

Abychom si zopakovali, s ohledem na negativní stav a lidský život se nic nemůže udělat 
z pozice mimo ně. Uskutečnit vůbec něco můžete jen z jejich nitra. A protože jejich 
život má kořeny v zevnějšnostech, na základě logického požadavku tohoto uspořádání 
musíte zaujmout pozici těch zevnějšností. 

Ti z vás, kdo čtou a přijímají tři zdroje Mého Nového zjevení, tedy ti z vás, kteří jsou 
Mými pravými reprezentanty na planetě Nula, se stávají ztělesněním tohoto důležitého 
požadavku. Vy budete Mým prodlouženým ramenem v úplné zevnějšnosti lidského 
života, jehož prostřednictvím budu vytvářet všechny složky potřebné k dosažení 
našeho konečného cíle - eliminace negativního stavu a typických negativních aspektů 
jeho lidského života a aktivace plnosti a kompletnosti stavu pozitivního. 
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Z tohoto důvodu vám poskytuji správné chápání všech těchto faktorů, hlavně těch, 
které se týkají předpovědí tak zvaných svatých knih, abyste se nechytili do pasti 
většiny lidských systémů víry. A zároveň abyste s tímto správným vysvětlením 
připravili lidstvo na přijetí pravdy o těchto faktech, až přijde čas. Vaším životem a 
přijetím těchto faktů je na tuto dobu připravujete. 

Někteří čtenáři těchto Dialogů, Petře, naznačili, že ještě stále čtou Bibli, nacházejíce 
v ní některé kontradikce mezi tím, o čem hovoříme a píšeme my, a tím, co je v Bibli 
napsáno. Zapomněli, co bylo o takovém čtení řečeno v jednom z předešlých dialogů. 
Bylo tam jasně naznačeno, proč může čtení Bible a sklon přijímat nebo soustřeďovat se 
na její doslovný význam ohrozit váš duchovní život. Musíte se naučit, jak se takové 
tendence zbavit a ostatním dát příklad, jak nebrat doslovně nic z toho, co je v Bibli a 
jiných tak zvaných svatých knihách obsaženo. 

Následkem lpění na doslovném významu Bible a všech ostatních tak zvaných svatých 
knih vznikalo během celé jejich historie mnoho lidských tragédií. Doslovný význam je 
předmětem početných, rozdílných, neslučitelných a protichůdných interpretací. Proto 
jsou v lidské historii zdrojem hlavních konfliktů. Vy nechcete tuto tendenci podporovat 
svým vlastním zvykem brát v úvahu a přijímat doslovný význam takových knih 
v běžném slova smyslu. 

Vy jste na této planetě za tím účelem, abyste zavedli životní styl, který není založen na 
takovýchto interpretacích a chápání. Toto je důvod, proč vám jsou dány všechny tyto 
důležité informace, obsažené konkrétně v těchto Dialozích a všeobecně ve dvou dalších 
zdrojích Mého Nového zjevení. Málo jedinců na vaší planetě má tak velkou výsadu mít 
tyto informace a takové chápání. Samozřejmě, někteří další, pokud by měli výsadu 
přístupu k nim, by je mohli ze svých vlastních důvodů odmítnout. Toto se již v mnoha 
případech stalo a ještě stane. 

Abyste dosáhli svého cíle a svých záměrů, pro které jste byli předurčeni jako Mí praví 
představitelé, pokorně vás prosím, neztrácejte čas čtením nebo studováním něčeho, co 
se netýká vašich profesionálních potřeb a postavení, něčeho, co je v rozporu s obsahem 
Mého Nového zjevení. Bylo by velice užitečné, kdybyste strávili většinu svého času 
čtením a studováním Mého Nového zjevení. Tak byste nejen byli ušetřeni kontaminace 
z obsahu takových čtení, ale hlavně byste uspěli v zavádění životního stylu shodného 
s Mou Pravou Přirozeností a s přirozeností Mého pozitivního stavu. Pro to je vás 
zapotřebí nejvíc. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za Tvou aktuální připomínku. Je dnes ještě něco 
k probrání? 

Pán Ježíš Kristus: Ne, Petře, to je všechno. Přeji ti nádherný den. 
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Dialog 58 

Padesátý osmý dialog 

 

23. března 1999 

 

Peter: Dnes ráno bych Tě rád požádal o dodatečné vyjasnění otázky doslovného 
významu událostí popisovaných v Bibli a jejich symbolického zobrazení. Když jsem 
s Heather včera diskutoval, položila otázku možného rozporu mezi výrokem, že nic 
v Bibli by se nemělo brát doslova, a výrokem, že se všechno stalo doslova. Poté jsem 
obdržel otázky od pana Beneše ze Slovenska a jednu otázku od Toma Oudala z Texasu. 
Smíme se zabývat tímto tématem a otázkami? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, samozřejmě, že smíte. Začněme s tématem, které uvedla 
Heather, a to ohledně možného rozporu a potom zodpovíme dvě otázky pana Beneše a 
jednu otázku Tomovu. 

Jak si pamatuješ z předcházejícího vysvětlení, v době hromadného odchodu dětí 
Izraele z Egypta a v celé historii knih obsažených v Bibli se lidstvo na planetě Nula 
nacházelo v extrémním stavu externalizace a ritualizace. Neexistovalo žádné přímé 
vnímání duchovní reality života. Aby se lidstvo zachovalo naživu a žijící, bylo zapotřebí 
ustanovit nějaké metody nepřímého spojení s duchovní realitou. Jinak by nemohlo 
přežít. Ona metoda byla nalezena v duchovních souvztažnostech. Tyto souvztažnosti 
fungují tak, že se vyberou jistí jedinci, určité skupiny, národy, země, objekty, zvířata, 
rostliny atd., které se podle svého životního stylu, chování, struktury, dynamiky a 
způsobu, jakým naplňují své každodenní potřeby, a všeho ostatního pověří 
representací těchto duchovních faktorů života. Ve většině případů si vědomě 
neuvědomují svoji funkci v této roli ani to, že důvod jejich života na planetě Nula je 
v tom, aby byli představiteli a souvztažnostmi těchto faktů. Tudíž, cokoliv se v jejich 
životě děje v doslovném smyslu, se skutečně odehrává, ale současně události a zážitky 
v jejich životě jsou representacemi a souvztažnostmi a zobrazeními nějaké důležité 
duchovní reality a významu. 

Proto když hovoříme o tom nebrat nic, co je obsaženo v Bibli doslovně, hovoříme o 
potřebě dívat se na tato zobrazení, souvztažnosti a znázornění, jež jsou vtištěny do 
těchto událostí, a ne do událostí samotných. Události samy sebou a v sobě, kromě toho, 
co představují, zobrazují a znázorňují, nemají z duchovního pohledu žádný význam. 
Takže, když řekneme či potvrdíme, že přechod Rudého moře dětmi Izraele suchou 
nohou se doslova udál, není to samotný přechod, o kterém byste měli uvažovat, ale to, 
co duchovně představuje a znamená - tak, jak to bylo vysvětleno například 
v Padesátém šestém dialogu. 

Avšak je tu jiný bod v tomto požadavku. Souvisí s prorockými předpověďmi, které jsou 
obsaženy jek v Starém, tak i v Novém zákoně. Jak víš, doslovný výklad těchto proroctví 
lidstvu nepřinesl nic jiného než zklamání a problémy. V předchozím dialogu (57.) jsme 
se o tomto tragickém výsledku podobné interpretace zmínili. Z toho důvodu jste 
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varováni, abyste se nedopustili stejného omylu jako většina lidí, a to tak, že jim 
připisuje doslovný význam nebo že se naplní přesně a doslovně tak, jak jim bylo 
předpovězeno. Jak si pamatuješ z předchozích vysvětlení týkajících se tohoto 
problému, většina těchto předpovědí a jejich vlastní realizace se uskutečnila buď 
v duchovním světě skrze jeho rozličné dimenze a pseudodimenze, nebo to jsou 
duchovní souvztažnosti, které popisují možné důsledky voleb, které by lidé a jiní 
tvorové učinili nebo neučinili. 

Tak abychom to shrnuli: jestliže se na naše výroky díváš ve světle výše popsaného 
výkladu, není v nich žádného rozporu. 

A nyní, Petře, můžeš přikročit k otázkám. 

Peter: Velmi Ti děkuji za toto objasnění. Dovol mi nyní předložit první otázku pana 
Beneše. V posledních dialozích jsme hovořili o principu integrace, celistvosti a 
sjednocení tří aspektů nebo dimenzí tvého Stvoření a jak jsou pro nás všechny 
důležité. Je možné pro Tvé představitele, aby v průběhu jejich života na planetě Nula 
dokončili nebo dosáhli integrace a sjednocení svých myslí tak, jak to bylo popsáno 
v Novém zjevení Pána Ježíše Krista v jeho Páté kapitole? Je bez dodržení procedur 
popsaných v oné kapitole, které již nejsou platné, nějaká možnost dosáhnout tohoto 
nejvíce žádoucího cíle sjednocení mysli a přímého spojení s tebou, když v nás 
přebýváš? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, odpověď na tuto otázku je do jisté míry obsažena ve stejné 
kapitole. Bylo tam řečeno, že plná transformace vaší mysli není možná, dokud stále 
přebýváte na planetě Nula a jste v lidském těle a jeho pseudoživotě. Když hovoříme o 
transformaci, hovoříme o tomto nejvíce žádoucím sjednocení a integraci všech aspektů 
jedincovy sentientní mysli a eliminaci nebo zbavení se pseudosentientní mysli a všech 
jejích aspektů. Takže, odpověď na otázku pana Beneše: taková totální a plná integrace 
a sjednocení není možné, pokud žijete na planetě Nula a váš duch a duše musí fungovat 
skrze pozici vašeho fyzického těla a typických aspektů vaší lidské přirozenosti. Brání, 
blokují a překáží možnosti završení tohoto procesu. 

Avšak jsou různé stupně a úrovně tohoto procesu integrace, sjednocení a 
transformace, které jeden smí a může završit během svého života na planetě Nula, i 
když funguje z pozice lidského těla a lidské přirozenosti. Moji praví představitelé jsou 
jedinečně odlišní, a jsou proto na rozdílných úrovních a v rozdílném stupni svých rolí, 
úkolů a ve způsobu, v jakém fungují a čeho v tomto ohledu mohou docílit, jakož i jak to 
mohou završit. Zde opět hovoříme o individualizaci a personalizaci jejich životů a 
osobností. Také zde hovoříme o původní dohodě, jak daleko a do jaké míry budou 
potřebovat jít v procesu transformace, integrace a sjednocení svých myslí a ve spojení 
se Mnou uvnitř svých myslí. Někteří mohou jít daleko, někteří ne tak daleko a jiní 
budou jen na samotném počátku tohoto procesu. Avšak, nehledě na to, jak daleko 
mohou v tomto procesu jít, z duchovního pohledu a potřeb, které existují pro prospěch 
všech, jsou jejich výkony požadovány přesně do toho stupně, do jakého jsou schopni je 
ve svých životech ustanovit. Takže byste se neměli cítit špatně nebo méněcenní, nebo 
méně dokonalí než kdokoliv, kdo může být, relativně řečeno, v tomto procesu mnohem 
dále, než jste vy. 
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Avšak situace se v tomto ohledu poněkud změnila od té doby, co tyto Dialogy jsou 
v procesu zaznamenávání, a od té doby, co se uskutečňuje současný posun. Změna 
vašich rolí, pozic jako agentů pozitivního stavu a toho, jak se stáváte Mými pravými 
představiteli na planetě Nula, vám všem dává větší možnost dosáhnout tohoto cíle, než 
bylo předtím uskutečnitelné a možné. Způsob, jakým musíte chápat tento výrok, je ten, 
že nyní zde máte tři zdroje Mého Nového zjevení, a přitom si uvědomujete, s čím 
souvztaží a co znamenají. Jejich prostřednictvím, jinak řečeno, jejich každodenním 
čtením, tím, že se učiní nejvyšší prioritou nebo prioritou číslo jedna ve vašem životě a 
každodenního žití, a tím, že z vaší strany bude všemožná snaha praktikovat a 
zpříkladňovat ve vašem životě jejich principy a to, co obsahují, budete schopni 
zintenzivnit a jít mnohem dále v tomto procesu transformace, sjednocení a integrace 
své mysli a procesu řízení své pseudomysli, aniž by se této pseudomysli dovolilo 
ovládnout a ovlivnit váš život. Jak tento proces pokračuje, pocit vašeho spojení se 
Mnou uvnitř vaší mysli bude více zjistitelný, rozeznatelný a více a více pociťován a 
prožíván. 

Díky skutečnosti, že jste stále umístěni v lidském životě a v typickém lidském těle, 
bude tento výsledek stále omezený a nedokončený. Pouze až opustíte svůj lidský život, 
dokončení se aktualizuje a uskuteční se ve své nejvyšší míře. Současně, jak žijete na 
planetě Nula, budete stále zakoušet značné individuální rozdíly v tom, jak daleko a do 
jaké míry tento proces půjde. A v některých případech, z velmi důležitých duchovních 
důvodů, se neuskuteční žádné změny nebo velmi významné změny, jestliže se na ně 
podíváte z pohledu vašeho zevnějšího vnímání a rozlišení. Avšak nebuďte oklamáni 
tímto falešným vnímáním a rozlišením. Na vnitřní úrovni, na úrovni vaší pravé mysli, 
tyto změny budou ohromné. A nejen to, ale tím, že se nepoddáte těmto falešným 
vjemům, a tím, že budete pokračovat ve své snaze praktikovat to, co vám bylo dáno ve 
třech zdrojích Mého Nového zjevení, připravujete se nebo dláždíte cestu sobě i pro 
ostatní, abyste úspěšně a okamžitě dosáhli tohoto cíle, až přijdete do duchovního světa. 
Takto budete schopni bez jakéhokoliv prodlení začít svou misi a pracovat pro Mne 
z pozice toho světa. 

V tomto okamžiku nemáte absolutně žádnou představu, jak důležité je pro vás a nás 
všechny, že pokračujete ve své snaze číst tři zdroje Mého Nového zjevení a praktikovat 
jejich principy. Jestliže tak budete činit, budete naplňovat své poslání a úkol, který 
máte ode Mne, zatímco stále žijete na planetě Nula. Je tomu tak bez ohledu na to, zdali 
vnímáte, nebo nevnímáte Moje intimní spojení s vámi ve vaší mysli. Mohu vás ujistit, že 
procesem tohoto čtení a praktikování máte toto spojení v nejvyšším možném stupni. 

Peter: To bylo krásné vysvětlení. velmi Ti děkuji. Druhá otázka pana Beneše je velmi 
zajímavá. Víš, po mnoho staletí si lidé zbytečně lámali hlavu, co to bylo, co jsi psal 
prstem po zemi během Tvého střetnutí se zákoníky a farizeji a ženou přistiženou při 
cizoložství? Takže, pan Beneš se ptá, jestli je pro nás možné se konečně dozvědět, 
v čem tkví toto tajemství. 

Pán Ježíš Kristus: Je pro vás načase dozvědět se pravý význam tohoto střetnutí. Není 
náhodou, že Já osobně jsem inspiroval pana Beneš, aby položil tuto otázku. I když si 
pan Beneš ztěžuje a prohlašuje, že ke Mně nemá ve svém vlastním nitru přístup, velmi 
se mýlí. Nejen že má tento přístup, ale je také velmi naladěn na všechny aspekty 
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duchovní reality a svou vlastní intuici. Jediný problém s ním je ten, že nerozeznává na 
vědomé úrovni, že je tomu tak. Možná nejsou jeho očekávání toho, jak by měl toto 
spojení prožívat, zcela správná, nebo nejsou z pohledu jeho vlastního úkolu, poslání a 
role proveditelná. 

Ale pojďme zpět k otázce, kterou tu máme před sebou. Musíte se na tu událost, 
popsanou v Janovi 8:3-11, podívat ze tří aspektů. První aspekt je akt samotného psaní 
a proč jsem zvolil způsob této komunikace a prostředek pro psaní; druhý aspekt je, kde 
nebo na čem jsem psal nebo zvolil si psát; a třetí aspekt je, co jsem skutečně napsal na 
zem. 

Podívejme se na každý aspekt zvlášť. Volba psaní samotného a prostředek pro psaní 
má důležitou duchovní hodnotu a význam. Způsob psaní je prostředek komunikace od 
vnějšností k vnějšnostem. Neboli způsob přenosu něčeho, co je obsaženo ve vašem 
nitru, ale nemůže být vyjádřeno žádnými jinými prostředky než vnějšími. Jestliže 
někdo přebývá ve vnějšnostech a má vztah k těm, kteří jsou také ve vnějšnostech, 
musíš pro vyjádření jakýchkoliv idejí jakékoliv důležitosti použít jejich metodu 
komunikace. Jinak by ti nerozuměli. Jak víš, umístil jsem se do nejzevnějších 
zevnějšností a měl jsem vztah s tehdejšími lidmi jen z této pozice. Odtud pochází volba 
napsat to, co jsem potřeboval vyjádřit. Abych ještě více zdůraznil faktor vnějšností, 
rozhodl jsem se, že to napíšu Svým prstem. Prst lidské dlaně, neboli přesněji - jeho 
funkce - souvztaží s konečným vyjádřením vnějšího směru všech fyzických aktivit a 
jejich manipulace. V lidském životě nemůžeš fyzicky psát jen prostřednictvím své 
mysli. V mnoha případech musíš použít svých prstů. V tomto případě jsem ilustroval 
všechna omezení, kterým je lidstvo vystaveno. Současně jsem ilustroval, že je možné 
přenést důležité duchovní ideje dokonce i takovými extrémně zevnějšími prostředky, 
jež byly lidem jedině dostupné. 

Druhý aspekt, psaní na zem poté, co jsem se sehnul, znamená potřebu zakotvit něco 
důležitého v samotné esenci a substanci, na nichž je negativní stav a jeho lidský život 
postaven. Zem souvztaží se samotnou přirozeností všech a všeho, na čemž se taková 
přirozenost může aktualizovat a uskutečnit. Jestliže chceš přenést něco podstatného a 
životně důležitého za účelem názorně ukázat či způsobit žádoucí efekt, musíš to 
vtisknout do samotné země - v tomto případě do jejich samotné přirozenosti. Jinak by 
to byl jen pomíjivý dojem, který zmizí, jakmile sejde z vašeho vědomí. Ve vašem 
případě, jak víš, se toto setkání uskutečnilo uprostřed negativního stavu s představiteli 
a agenty negativního stavu. Takže jsem do jejich přirozenosti vkládal nebo zasazoval 
něco velmi důležitého, aniž by vědomě zaznamenali, že tak činím. Bylo to něco, co 
souviselo s jejich budoucím spasením, až naplní svůj účel a úkol, pro který si vybrali 
být v negativním stavu. Současně jsem do jejich přirozenosti, nebo do země, vkládal 
nebo zasazoval něco, co bude v budoucnosti, až se naplní čas, využito pro totální a 
kompletní eliminaci negativního stavu. 

A nyní přichází třetí aspekt. Co to bylo, co jsem psal na zem? Očividně tam muselo být 
dostatečně prachu, abych něco na zem psal a aby Má slova byla čitelná. Prach souvztaží 
a značí pomíjivost a dočasnost pseudojsoucna a pseudobytí negativního stavu a 
negativních aspektů lidské přirozenosti. Tím, že jsem psal do prachu na zemi, jsem 
sděloval všem, kteří Mne pozorovali (a toto pozorování nebylo omezeno jen na lidi, co 
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ke Mně tehdy přišli, a na ženu, kterou ke Mně přivlekli, ale - a to je nejdůležitější - 
patřilo to všem ostatním v Mém Stvoření a pseudostvoření), že negativní stav a jeho 
konečný produkt - lidský život - mají jen pomíjivou a přechodnou hodnotu, ale přesto, 
nehledě na tuto skutečnost, budou spaseni pouze prostředky, které jsou zasazeny a 
zapsány do samotné struktury jejich přirozenosti, jaká zde byla reprezentována zemí a 
Mým psaním na ni. 

Všimni si prosím, že jsem se sehnul dvakrát a dvakrát psal po zemi. Sehnutí souvztaží a 
značí Moji volbu sestoupit na úroveň negativního stavu a lidského života a vtisknout 
do nich všechny podmínky a prostředky pro jejich spásu, stejně tak jako spásu 
každého, kdo byl lapen v negativním stavu, a taky prostředky pro konečnou eliminaci. 

V prvním případě Mého psaní jsem psal z pozice Mé Absolutní Bezpodmínečné Božské 
Lásky a Její Femininity. Ve druhém případě jsem psal z pozice Mé Absolutní 
Bezpodmínečné Božské Moudrosti a její Maskulinity. Takže jsem psal z pozice jejich 
integrace, sjednocení a jednotnosti. V prvním případě jsem napsal slova 
‚milosrdenství, soucit a empatie‘. To jsou atributy čisté bezpodmínečné lásky. Ve 
druhém případě jsem napsal slova ‚porozumění, přijetí a odpuštění‘. To jsou atributy 
čisté bezpodmínečné moudrosti. Symbolicky řečeno, psaním těchto nejdůležitějších, 
nejpodstatnějších a rozhodujících slov na zem jsem je vtiskl do nevědomé mysli 
každého (pokud se týká lidí a tvorů z negativního stavu; všichni ostatní v pozitivním 
stavu si to uvědomují) tak, aby, až přijde čas, mohly být využity pro naplnění tohoto 
nejvíce žádoucího úkolu - což je spása všech, eliminace negativního stavu a aktivace 
plnosti a kompletnosti života pozitivního stavu. 

Poselství v tomto ohledu je velmi jasné a je směřováno všem všude a v jakémkoliv 
čase, bez výjimek a výhrad - jak v pozitivním stavu, tak i v negativním stavu a lidském 
životě - a to, že jediný prostředek, kterým tento úkol může být vůbec završen, je 
prostřednictvím těchto atributů Mé Absolutní Božské Lásky a Božské Moudrosti, které 
jsou strukturálně vepsány a vtištěny do mysli každého. Není jiné cesty. Kdybych je 
nenapsal a nevtiskl strukturálně do mysli každého, i když ti v negativním stavu a 
v lidském životě si toho nejsou vědomě vědomi a neuvědomují si ani to, že je obsahují 
v samotném uspořádání svých myslí, nikdo by nikdy nemohl být od ničeho spasen. 

Mé chování a jednání během onoho popsaného střetnutí značilo právě toto. Z toho 
důvodu jsem jasně nemohl zatratit či odsoudit dotyčnou ženu. Nemůžeš to udělat, když 
znáš v absolutním smyslu důvody pro pseudojsoucno a pseudobytí negativního stavu a 
pro všechny lidské problémy, jakož i pro jejich výsledky. Jediná věc, kterou můžeš 
udělat v situaci, jako je tato, je nechat ji jí a poradit jí, aby se už více takto nechovala. 
Jinými slovy, namísto odsuzování a zatracování kohokoliv v negativním stavu a 
v lidském životě jim ukážeš cestu ven a řekneš jim, co nedělat, a poskytneš jim v tomto 
ohledu možnost volby. Moje chování bylo v tomto případě významné v tom smyslu, že 
poprvé byla uvedena kondice svobody volby pro každého v lidském životě být 
takovým, jakým chce být. Jak víš, do toho okamžiku bylo všechno z nutnosti, a nikoliv 
ze svobody volby. V tomto konkrétním případě jejich zákon nutnosti při žádné 
svobodě volby vyžadovaly od nich popravit onu ženu ukamenováním. Avšak Já jsem 
zrušil tuto nutnost tím, že jsem jim naznačil, že každý v negativním stavu a v lidském 
životě je prostoupen problémy a hříchy, protože být takovým je v jeho přirozenosti. Do 
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toho okamžiku neměli žádnou jinou možnost. Moje inkarnace na planetu Nula do 
typického lidského života jim přinesla jinou možnost. Tato jiná alternativa byla 
ilustrována a demonstrována Mým chováním během popsaného střetnutí a tím, jak 
jsem v té situaci jednal a co jsem té ženě řekl. Tím, že jsem té ženě řekl ‚ani Já tě 
neodsuzuji; jdi a více nehřeš‘, jsem ji poskytl jasnou možnost a osvobodil jsem ji od 
života nutnosti bez svobody volby. Protože ta dotyčná žena souvztažila s celým 
lidstvem nebo, abych byl přesnější, se samotnou duší lidstva, ustanovil jsem v ní nový 
životní styl pro lidstvo, mající kořeny ve svobodě volby, a nikoliv v nutnosti. A o toto 
vlastně v tomto příběhu šlo. 

Jak vidíš z tohoto příběhu, Mé psaní po zemi a to, co jsem na ni psal, mělo nesmírný 
význam pro celé jsoucno a bytí, stejně jako pro celé pseudojsoucno a pseudobytí. A 
nejen to, ale, co je nejdůležitější, jeho význam se spouští právě teď během tohoto 
posunu, aby se ve vašem životě ustanovila kondice, pomocí které můžete postoupit 
k svému hlavnímu úkolu a k naplnění poslání, kvůli kterému jste na planetě Nula. Dává 
vám to vzor toho, jak myslet, jak se chovat, jak cítit, jak navazovat vztahy, jak chtít a jak 
zvažovat všechny události v lidském životě a v negativním stavu. Toto je důvod, proč 
jsem inspiroval pana Beneše, aby položil tuto otázku. 

Peter: Poprvé v lidské historii od doby, kdy výše citované střetnutí bylo zaznamenáno 
apoštolem Janem, máme odpověď na tajemství Tvého chování vůči té ženě a Tvého 
psaní po zemi. Velmi Ti děkuji za toto inspirující zjevení. 

Pán Ježíš Kristus: Potěšení je na Mé straně, Petře. Jak víš, opět se tu zabýváme 
faktorem načasování. Do tohoto okamžiku nebylo vhodné ani položit onu otázku a ani 
na ni v tomto ohledu získat odpověď. Pouze v průběhu současně probíhajícího posunu 
se potřeba položit ji a získat na ni náležitou odpověď stala rozhodující a včasnou. A 
nyní, Petře, můžeš položit Tomovu otázku. 

Peter: Tom mi říká, že ho nyní po nějakou dobu upoutává význam pyramid 
situovaných v Egyptě a Mexiku a snad na nějakých jiných místech v Jižní Americe. 
Otázka zní, kdo byli jejich stavitelé, jak na to přišli a jaký mají význam, pokud mají 
vůbec nějaký? 

Pán Ježíš Kristus: Abychom náležitě zodpověděli Tomovu otázku, je třeba jít zpět do 
historie aktivace negativního stavu. Některé aspekty této historie byly popsány 
v Základech lidské duchovnosti. Jak víš z Nového zjevení, před plnou aktivací 
negativního stavu a fabrikací lidí uplynulo mnoho epoch. V procesu této aktivace bylo 
zapotřebí podniknout několik kroků. Ze zřejmých důvodů se tato aktivace nemohla 
uskutečnit, tak říkajíc, přes noc. Byl to postupný proces. V prvním kole existovalo 
přímé spojení s duchovní realitou života a s duchovním světem. Jak se postupně idea 
aktivace negativního stavu uchycovala v sentientní mysli, bylo zahájeno druhé kolo. To 
je charakterizováno nahrazením přímého kontaktu a uvědomění si duchovní reality a 
duchovního světa nepřímým kontaktem. To bylo v té době, kdy byla vyvinuta a 
ustanovena věda souvztažností. Ta nahradila přímý kontakt a vědomí. Aby se kontakt a 
vědomí uchovaly v nějaké modalitě a tvaru založeném na nově vyvinutých zákonech 
souvztažností, byly vynalezeny a postaveny vnější objekty, stavby a zobrazení, které by 
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sloužily jako připomínka duchovní reality a duchovního světa, jakož i původu a zdroje 
jakéhokoliv života. 

Tyto objekty, stavby a vyobrazení jsou pečlivě sestrojeny takovým způsobem, aby plně 
odrážely přirozenost, strukturu a dynamiku duchovního života. Jak vidíš, v původním 
plánu sloužily čistě a pouze jako připomínka reality jiné, než je vnější fyzická realita. 
Lidé se na ně podívali a vzpomněli si na realitu duchovního života a náležitých 
duchovních principů, pomocí kterých je život, jakýkoliv život, udržován. Jinými slovy, 
tyto objekty samy o sobě a samy sebou neznamenají nic jiného než to, co reprezentují a 
s čím souvztaží, nebo to, co tehdejším lidem připomínaly. V našem současném chápání 
bychom řekli, že se na ně podívali a uviděli věci, které byly za scénou, a ne na scéně. 
Avšak, jak byl negativní stav více a více v procesu aktivace, znalost a chápání 
souvztažností se postupně ztratila a zapomněla. V tomto okamžiku lidé ztratili svoji 
schopnost vnímat a chápat věci za scénou a začali vidět pouze věci, které byly na scéně, 
a považovali je za jedinou možnou realitu. Tímto způsobem ztratili svoje spojení 
s čímkoliv vpravdě duchovním a skutečným. 

Ale pojďme zpět k oněm stavbám a objektům. V době vývoje a ustanovení vědy 
souvztažností byly postaveny velmi komplikované stavby, jako zmíněné pyramidy a 
všechny jiné podobné objekty, jak víš, důkladnějším zkoumáním některých částí 
pyramid vaši vědci zjistili, že jejich základ je mnohem starší, než se původně 
předpokládalo. S jistotou ti mohu říci, že se datují k době, kdy budoucí pseudotvůrci 
byli v procesu vývoje a ustanovení vědy souvztažností, kterou jsem jim zjevil za účelem 
využití pro budoucí potřeby. Později k nim jiné generace samozřejmě přidávaly, aniž 
by měly náležité chápání a aniž by znaly význam jejich souvztažností a toho, co 
zobrazují. Takže pyramidy a podobné stavby byly postaveny v různých částech vaší 
planety původně jako připomínka věčného života, tajemství původního života a jako 
memento, že onen život není to, co si lidi myslí, že by byl. Z důvodu původního účelu, 
pro který byly vystavěny, každý jejich aspekt, všechno, z čeho se skládaly, mělo hlubší 
duchovní význam, souvztažnost a zobrazení. Popisují přirozenost jiných dimenzí, 
jiných světů, jiných životních forem a jiných skutečností, Skrze tyto popisy a zobrazení 
byl udržován kontakt a vědomí jiných světů a jiných duchovních realit po mnoho 
generací. A toto byl hlavní účel toho, proč byly všechny tyto tajemné stavby postaveny. 

Samozřejmě tento smysl a jejich účel byly ztraceny pro většinu lidí. Jejich ztráta byla 
povolena, aby se přirozenosti typického lidského života dala šance a příležitost plně se 
rozvinout a ustanovit se za účelem poučení, jaké typy života na trvalé bázi nevolit. 

Takže abychom přímo zodpověděli Tomovu otázku, původní stavitelé pyramid byli 
vědci, kteří byli integrální součástí rodu pseudotvůrců. později byli v průběhu jejich 
stavby využiti někteří lidé s pomocí technologie, která byla těmi vědci vyvinuta a která 
pak byla na mnoho tisíciletí ztracena. A to je vše, co nyní potřebujete vědět a pochopit 
o tomto tématu. Nic jiného by vaší lidské mysli nedávalo žádný smysl. Více se o tom 
dozvíte později, snad až opustíte planetu Nula. Tehdy budete schopni pochytit 
mnohem více nejen o tomto diskutovaném tématu, ale o všech jiných věcech. 

Peter: Jsme hluboce vděční za všechno, co Ty pociťuješ, že je pro nás náležité a vhodné 
vědět. Je dnes ještě něco jiného, co si přeješ uvést do naší pozornosti? 
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Pán Ježíš Kristus: Dnes ne, Petře. Pro dnešek je toho dost. Měj se moc krásně. 
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Dialog 59 

Padesátý devátý dialog 

 

29. března 1999 

 

Peter: Především bych Ti chtěl poděkovat za poskytnutí několikadenní přestávky 
v dialozích. Současně jsem se jako vždy během té doby cítil neproduktivně. 
Samozřejmě, dokonale chápu existenci důležitých důvodů pro takové přestávky, proč 
jsou tak nutné a potřebné na mnoha úrovních mé role. Během té doby vyvstaly některé 
otázky, které je potřebné prezentovat ohledně Tvého příspěvku. Nejdůležitější 
událostí, ke které došlo během té doby, byl však začátek útoku NATO na Jugoslávii za 
její neochotu přijmout mírovou smlouvu s bojujícím Kosovem. Ohledně této události 
bylo položeno mnoho otázek. Všichni jsme ustaraní a znepokojení ohledně možného 
nebezpečí, které by se mohlo vystupňovat do něčeho mnohem většího, než je 
bombardování zmíněného regionu. 

Každý čtenář těchto Dialogů Tě prosí o Tvůj příspěvek v této věci a o Tvoji radu 
ohledně naší role během této rozhodující a možná velmi nebezpečné doby. 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, a vy všichni, kteří kladete tuto otázku, situace 
v Jugoslávii a v Kosovu a zapojení NATO do tohoto konfliktu je odrazem duchovních 
záležitostí, odehrávajících se na jiných úrovních jsoucna a bytí a pseudojsoucna a 
pseudobytí. 

V podstatě prožíváte manifestace již zmíněné občanské války, která zuří mezi 
pseudotvůrci a renegáty. Několik frakcí renegátů vykonalo určité nevhodné volby. Jako 
důsledek těch voleb na sebe přivodili potřebu tohoto útoku. 

Není to tak, že bych Já osobně chtěl, aby se to stalo, anebo že by pseudotvůrci chtěli, 
aby to tak skončilo. Vynaložilo se hodně snah, aby se tomu, nakolik je to jen možné, 
zabránilo. Avšak renegáti ještě nedosáhli bodu, který by je přivedl k ponaučení se ze 
svých lekcí. Ještě stále jsou zaslepeni touhou a žádostivostí po moci, nadvládě a vlastní 
výjimečnosti. Takové tendence na sebe nevyhnutelně přivádějí jejich potlačení a 
potrestání. 

V tomto jednotlivém případě NATO reprezentuje pseudotvůrce, Jugoslávie 
reprezentuje jednu frakci renegátů a Kosovo reprezentuje další frakci renegátů. Tyto 
dvě frakce jsou ve sporu o ovládnutí, moc a nadvládu. Kvůli nevhodným volbám 
vykonaným první frakcí se dostalo do nebezpečí několik dimenzí jejich říše. Toto 
nebezpečí by mohlo mít nepříznivý dopad na mnoho dalších úrovní jsoucna a bytí a 
pseudojsoucna a pseudobytí s nežádoucím účinkem pro všechny zúčastněné. Jelikož 
při přesvědčování té frakce, aby souhlasila s navrhovanou mírovou dohodou, všechno 
ostatní selhalo, bylo nutné v tomto ohledu dovolit, aby k jejímu potlačení bylo použito 
poněkud drastičtějších prostředků. 
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Pro vás by bylo vysloveně nemožné pochopit, co všechno je do této situace zapojeno a 
jak jsou věci uspořádány kvůli důležitému procesu volby a rozhodování. Nemáte ani 
ponětí, co všechno, kdo všechno a jak jsou zde všichni do tohoto procesu zapojeni. 

Všechno, co víte a vidíte, je to, že NATO bombarduje Jugoslávii a její vojenské síly 
v Kosovu. Jinými slovy, je pro vás nemožné vidět za scénu. Vidíte jen to, jak se věci 
odehrávají na scéně. 

A věci přece ve skutečnosti nejsou takovými, jakými se na scéně jeví. V tomto časovém 
bodě by pro vás bylo duchovně velmi nebezpečné přesně vědět, co je všechno během 
tohoto konfliktu v sázce. Vaše otázka, zda by se tento konflikt mohl vystupňovat ke 
vzniku třetí světové války a totální destrukce lidstva, má opodstatnění. Co musíte 
v tomto ohledu pochopit, je to, že taková volba i výsledek existuje. To neznamená, že 
by nakonec byla tato volby zvolena a realizována. Může k tomu dojít, ale nemusí. 
Všechno závisí na všech ostatních důležitých faktorech a na tom, jak by posloužily 
účelu konečného vítězství a následné eliminace negativního stavu. 

Jedním z možných scénářů, jak by mohl negativní stav zvítězit a nakonec se sám zničit, 
je totální zničení lidstva a všech na planetě Nula. Jak bylo uvedeno v jednom 
z předešlých dialogů, vynakládá se všemožné úsilí, aby se s podobným scénářem 
k takové realizaci nedospělo. Avšak i když je nepravděpodobný, navzdory tomu 
skutečně existuje a mohl by být zvolený, pokud by nebyly k dispozici žádné jiné 
prostředky ke skoncování s negativním stavem. 

Vaší rolí v tomto ohledu je nadále pokračovat ve své práci jako Mí praví představitelé, 
aniž byste byli ustaraní a znepokojení ohledně výsledku tohoto konfliktu. Máte 
zachovat neutralitu, pokud jde o etnické Albánce a Srby. 

Nesuďte jednu, ani druhou stranu. Objektivně řečeno, obě strany páchaly a páchají 
vůči sobě navzájem zvěrstva a ohavnosti. Obě mohou být obviněny z genocidy. Není 
vhodné, abyste v tomto konfliktu někomu nadržovali. Je v tom zahrnuto více věcí, než 
si můžete představit, tušit a pochopit. 

Na straně druhé, jak si pamatujete z předchozích dialogů, byli jste požádáni, abyste 
všechny své energie přesunuli na podporu pseudotvůrců a abyste přijali aktivní úlohu 
ve Velké alianci. Jelikož NATO v tomto případě reprezentuje pseudotvůrce, doporučuje 
se vám, pokud si tak zvolíte z vlastní svobodné vůle, abyste mu poskytli svou morální 
podporu. 

Nejde o to, aby se vám muselo líbit, co síly NATO dělají. Konec konců násilí je vždy 
negativní, ať je jakékoliv. Jelikož však současný konflikt slouží nějakému velmi 
důležitému duchovnímu účelu, jehož výsledek určí, jaké další volby bude nutno učinit, 
aby se negativní stav dostal blíže ke svému konci a eliminaci, doporučuje se vám, 
abyste v tomto ohledu akce NATO tvrdě nekritizovali. Takže v tomto zvláštním smyslu 
slouží bombardování v konečném důsledku dobrému účelu, bez ohledu na to, jak je 
z vašeho pohledu odporné. 

Ani na chvíli nezapomínejte, že všechno negativní, ať je jakkoliv špatné nebo prohnilé, 
může a smí být změněno v něco značně pozitivní. Precedens pro tento fakt jsem 
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vytvořil Já osobně, když jsem v Sobě přetransformoval všechno negativní, obsažené 
v Mé lidské části, kterou jsem přijal během Své inkarnace na planetě Nula, do čistě 
pozitivní přirozenosti. 

Od počátku tohoto konfliktu zde existovala tendence některých z vás vnímat ho 
z nesprávného hlediska. Například ty, Petře, jsi začal pod vlivem svých ruských přátel 
ohledně této situace zpochybňovat svou intuici a mít sklon do určité míry nadržovat 
v tomto ohledu, i když neochotně, ruské pozici. Jak pohotově jste s Ludmilou 
zapomněli na Velkou alianci i na to, že jste souhlasili být její součástí a poskytovat 
podporu pseudotvůrcům, v tomto případě NATO jako jejich reprezentaci. Došlo 
k marnému a nenáležitému politizování, posuzovali jste tyto věci podle toho, jak se 
odehrávaly na scéně, bez zřetele na hlubší duchovní význam všech těchto událostí i na 
to, jak to bylo za scénou. 

Toto je příkladem toho, co se stane, když zapomenete zvážit duchovní faktory všech 
událostí a hodnotíte je podle typicky lidských zevních faktorů. Dokonce jsi zašel 
z typického lidského hlediska tak daleko, že jsi Albánce a některé jiné národy Ruské 
federace nazval bandity, zloději, teroristy a podobnými nenáležitými jmény. Toto bylo 
radikální a duchovně nebezpečné zevšeobecnění. Přirozeně jsou mezi nimi obdobné 
skupiny, jak je tomu mezi všemi ostatními národnostmi na planetě Nula. Ale šmahem o 
nich prohlásit, že všichni jsou takoví, znamená vyslovit velmi nespravedlivý soud a 
učinit závěry, které jsou totálně nepravdivé. Koho takovým postojem a podobnými 
výroky podporuješ? Renegáty! 

Protože jste Mými pravými představiteli na planetě Nula, pak by vám taková negativní 
slova, takové myšlenky, pocity a emoce vůči komukoliv neměly přijít nikdy na mysl. A 
pokud přijdou, okamžitě byste je měli odmítnout jako nepocházející z vás, ale 
z negativních aspektů vaší lidské přirozenosti, tedy ze stavu negativního, a potom se 
od nich očistit a poprosit Mne o milosrdenství a odpuštění. Tak vám slova, myšlenky, 
pocity či cokoliv této povahy nebudou přisvojeny ani přisouzeny. 

Jedním z důvodů, Petře, i když ne jediným, proč ses necítil v několika posledních dnech 
ve své kůži a měl jsi určitý blok, jenž ti zabraňoval v dialogu se Mnou, byla tato 
odsuzující atmosféra u tebe doma, jakožto i sklon podvolit se názorům jiných, abys jim 
udělal radost a abys je uspokojil. Namísto toho, abys poslouchal svou intuici, která na 
tebe křičela, abys jejich názorům nepodléhal, poslouchal jsi to, co ti měli říci o této 
situaci jiní. 

Nakonec sis svou chybu uvědomil a včera jsi za Mé osobní účasti učinil o celé věci 
velice důrazné prohlášení. Dokud sis nepohovořil z Kamilem z České republiky, 
neuvědomoval sis, co se dělo a jak bylo pro vás všechny nebezpečné odklonit se od 
správného duchovního uvažování a uvědomění si toho všeho, jakož i ohledně všeho 
ostatního. 

Poučení pro vás všechny je v tomto ohledu úplně jasné: pokud nemáte Mne a Mé 
duchovní principy neustále na paměti a pokud nemáte na paměti, že jste Mými 
pravými reprezentanty, a pokud nenasloucháte, co vám říká vaše intuice, jste 
v nebezpečí, že se stanete terčem renegátů. To je situace, kdy renegáti a jejich 
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přisluhovači mohou zjistit, kdo osobně jste. Důsledek toho zjištění by pro vás mohl být 
velmi nepříjemný. Takže buďte velmi opatrní, jak hodnotíte anebo posuzujete události 
a všechny, kteří mají s nimi co činit.  

Ve skutečnosti není rozhodně vhodné ani není vaší rolí, abyste to jako Moji praví 
představitelé dělali. Odevzdávejte všechno Mně a Mé Božské Prozřetelnosti. Já se 
postarám o všechny věci co možná nejlepším a nejpotřebnějším způsobem, v souladu 
s Mým Velkým plánem spasení. 

Peter: Prosím o Tvé milosrdenství a odpuštění, pokud jsem se já osobně v této 
záležitosti mýlil. Nemohu hovořit za jiné. Ať osloví osobně Tebe, bez mého podnětu. 

Pán Ježíš Kristus: A je ti odpuštěno, Petře. Nebyl jsi to ani tak ty osobně, protože 
niterně jsi cítil, co je správné. Byla to tvá tendence potěšit druhé, protože jsi je nechtěl 
urazit svým odlišným názorem. 

Takže hoďme tuto záležitost za hlavu. Netrap se a nedělej si starosti s výsledkem 
tohoto konfliktu a války. Mohu tě ubezpečit, že skončí takovým způsobem a stylem, 
který je ze správného duchovního hlediska nejpřiměřenější, nejvhodnější a 
nejpotřebnější. A o to nejvíce jde. Teď, Petře, můžeš položit ostatní otázky. 

Peter: Tato otázka přišla od jednoho ze čtenářů těchto Dialogů ze Slovenska. Týká se 
tématu Sedmého dialogu. Zdá se mi, že jsme byli obviněni z toho, že jsme tak trochu 
sobečtí. Na straně 52 toho Dialogu v posledním odstavci, který pokračuje na straně 53 
[pozn. překl. na str. 67 a 68 knižně vydaného originálu] se nám doporučuje, abychom 
ve svém vlastním zájmu prosili o Tvou pomoc při zvládnutí každodenní životní 
existence. Domnívám se, že kamenem úrazu jsou slova ‚ve svém vlastním zájmu‘, 
namísto ve Tvém zájmu, v zájmu jiných a v zájmu samotného principu, protože tak 
činit je správné. 

Pán Ježíš Kristus: Ten výrok v citovaném odstavci byl vytržen z kontextu, ve kterém 
byl reprezentován. Ten odstavec začínal radou, abyste Mne ve vlastním zájmu 
poprosili o pomoc být takovými či onakými. Avšak končil jsem návrhem, aby se to 
konalo ze Mne, se Mnou, ode Mne, Mým prostřednictvím a pro Mne; jakožto i v zájmu 
jiných a v zájmu principu, protože je správné o to prosit a být takovými. 

V této otázce je důležité si uvědomit, že pokud chcete dělat věci tak, jak to má být, 
anebo pokud chcete být takovými, jakými být máte, tedy pokud chcete v tomto 
jednotlivém případě dělat věci v Mém zájmu, v zájmu jiných a v zájmu samotných 
principů, musíte to začít dělat z jediné možné platformy. Jak si z Mého Nového zjevení 
pamatuješ, bylo tam naznačeno, že nemůžete navazovat vztah anebo dělat věci z pozice 
někoho anebo něčeho jiného. Vy máte jen jednu pozici nebo platformu - jen sebe! 
Můžete navazovat vztah jen ze sebe. Žádná jiná pozice vám není k dispozici. 

Proto pokud chcete pro všechny zainteresované skutečně udělat, co je ve vašich silách, 
musíte se nejdříve postarat o sebe. Pokud vy nejste v dobré formě anebo kondici, ať už 
duchovní, nebo duševní či fyzické, nemůžete správně vykonávat své povinnosti, 
závazky, úkoly či cokoliv jiného ve své moci. Tento výrok tedy znamená, že se ve svém 
vlastním zájmu musíte postarat nejprve o svůj vlastní život, abyste následně mohli 
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správně, účinně a kompletně plnit svoje povinnosti, závazky a úkoly vůči Mně, 
ostatním a všem duchovním principům. 

Avšak zde jde ještě o něco dalšího. Jestliže Mne prosíte, abych vám ve vašem vlastním 
zájmu pomohl dosáhnout tohoto cíle, totiž být správně a žádoucně schopnými udělat 
to kvůli Mně, jiným a samotným principům, ve skutečnosti to prosíte pro Mne, pro jiné 
a pro samotné principy. 

Pokud vezmete v úvahu duchovní fakt, že vy ve své individualizované a zosobněné 
kondici, ve své nikoliv lidské části, pocházíte z jedinečného prvku, vybraného z Mé 
Absolutní Přirozenosti, potom všechno, co děláte ve svém vlastním zájmu, jestliže máte 
na paměti, kdo jste a odkud pochází vaše pravá přirozenost, děláte pro Mne. A protože 
Já dělám všechno v zájmu každého i v zájmu samotných principů, logickým závěrem je, 
že vy to také děláte pro jiné a v zájmu samotných principů. 

Musíte rozlišovat mezi vaší lidskou přirozeností, která pramení přímo ze Mne ve vás. 
Jestliže bychom měli hovořit z pozice vaší lidské přirozenosti, potom by takový výrok 
mohl být považován za sobecký. Avšak v té zvláštní konotaci díky tomu, že se vám radí, 
abyste setrvávali ve své pravé přirozenosti, vyvěrající ze Mne, pak již vzhledem 
k tomuto faktoru, že jsem to Já, Kdo vám radí, je ta rada poskytnuta z pozice 
skutečnosti, podle níž jste integrální částí celku čili všech a - což je nejdůležitější - částí 
Mne. 

Řečeno filosoficky a duchovně, jestliže jste částí všech a všichni jsou částí vás a spolu 
jste všichni části Mne, pak v této význačné konotaci všechno, co děláte ve svém 
vlastním zájmu, logicky děláte pro Mne, pro všechny a v zájmu samotných principů, 
protože je správné tak činit. 

Takže všechno, co jedinec dělá pro sebe, v konečném smyslu z pozice přirozenosti 
Mého pozitivního stavu to vždy dělá v Mém zájmu, v zájmu jiných a v zájmu samotných 
principů. Žádný jiný způsob neexistuje. A to je to, co znamená zmíněný odstavec 
v Sedmém dialogu. 

Peter: Děkuji Ti za toto vysvětlení. Další otázku položil Josef Grygar z České republiky. 
Týká se to využití a zneužití počítačů a jejich programů; i toho, jak mohou ovlivňovat 
jedincovy duševní vlastnosti. 

Pán Ježíš Kristus: No, odpověď na tuto otázku by už teď měla být jasná. Počítače se 
svými programy jsou nástroje. Každý nástroj jako takový je sám od sebe a sám o sobě 
neutrální. Jde o účel, pro který byly počítače a jejich programy vyrobeny a jak jsou 
využívány. Jako cokoliv jiného v lidském životě mohou mít buď pozitivní, anebo 
negativní uplatnění. Mohou být buď velmi nápomocné, nebo velmi škodlivé. 

Opakuji, závisí to na vašem vlastním individuálním a osobním úmyslu, s jakým k těmto 
nástrojům přistupujete. 

Vezmi si například naši práci s těmito Dialogy. Jejich přímým zapisováním do svého 
počítačového programu šetříš čas, úsilí a energii, což bys jinak musel vynaložit na 
početná přepisování, redigování a opravy. V našem konkrétním případě slouží tento 
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počítačový program, použitý s takovým záměrem, velmi dobré věci. Takže v tomto 
případě má čistě pozitivní význam. 

Vezmi si však jako příklad někoho, kdo používá počítač se zlým a negativním úmyslem. 
Počítačoví škůdci, programátoři virů a podobná individua využívají počítače jako 
prostředku k ubližování a poškozování jiných lidí v jejich snahách zjednodušit si svou 
práci a dělat věci zvládnutelnějšími. Nebo si vezmi například jedince, kteří stráví 
hodiny a hodiny na internetu, čímž mrhají svým časem a energií na zbytečnou 
komunikaci s ostatními, bez jakéhokoliv konkrétního záměru. Jinými slovy, propadli 
internetu. v takových případech se stali otroky svých počítačů, anebo - abych byl 
přesnější - učinili ze sebe otroky svých počítačů. Pro ně se stalo používání počítačů a 
jejich programů negativním. Takže v tomto jednotlivém případě mají čistě negativní 
konotaci. 

Toto je dobrým příkladem faktu, že sentientní mysl a její postoj je tím, co nakonec určí, 
co je dobré a co je zlé, na základě účelu, pro jaký se ten či onen nástroj využívá. musíte 
se cvičit vidět věci z této pozice a nepřipisovat žádným nástrojům něco, co nemají. 
Připisováním takových charakteristik neživým předmětům, jako jsou nástroje této 
povahy, se vyhýbáte své vlastní zodpovědnosti při určování, s jakým úmyslem takové 
nástroje osobně využíváte. 

Než abyste uznali, že všechno, co děláte, činíte na základě vašeho vlastního postoje, 
máte tendenci vinit ze zodpovědnosti za vaše činy a chování nástroje, v tomto případě 
počítače a jejich programy. Radí se vám tedy, abyste něco takového nevkládali do 
svých nástrojů, které ve svém každodenním životě používáte. Užitečnost anebo 
škodlivost jakýchkoliv takových nástrojů určují vaše duchovní a duševní dispozice a 
potřeby. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za tento komentář. Má poslední otázka pochází od Viktora 
Dokukina z ruské Moskvy. Chtěl by vědět, zda má nějaký duchovní význam ‚zelená‘ 
barva, kterou používají muslimové pro svá různá označení. 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, funkce barev, jako i všeho ostatního, má velmi 
důležitou duchovní souvztažnost. V tomto konkrétním případě, pokud jde o muslimy, 
má dvě výrazné konotace. 

První se týká původní novosti právě založeného náboženského hnutí, které do tohoto 
okamžiku neexistovalo. Všechno zelené zde konkrétně znamená začátek něčeho 
nového, svěžího a odlišného. Je to příjemné pro váš zrak, tedy i pro vaši duši, a je to 
tvořivě povzbuzující. 

Tu však přicházíme k druhé konotaci. Všechno zelené též znamená něco 
nedokončeného, nekompletního a nezralého. V této zvláštní konotaci to znamená, že 
muslimové nikdy nepojímali Jediného Boha jako Pána Ježíše Krista. Odmítli Mne jako 
Toho/Tu, Kdo je tím Bohem anebo Alláhem. Namísto toho vyhlásili svého proroka 
Mohameda za největšího ze všech, který je hodností hned po Alláhovi. Podle jejich 
názoru není nikdo větší než Alláh a jeho prorok Mohamed. Jak vidíte z tohoto tvrzení, 
zůstali nezralými během celé své historie, nikdy sami sobě nedovolili přijmout velmi 
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důležitý duchovní fakt, že ve věci pojímání Boha anebo Alláha je toho víc, než co 
uznává a tvrdí jejich zelené náboženství. Kvůli tomu a kvůli jejich duchovní aroganci 
zakořeněné v tom, že kladou Mohameda téměř na úroveň Boha a že považují sami sebe 
za jediné vyvolené, se jejich zelená změnila na zelenkavou nákazu, která slouží jako 
předzvěst velmi vážné smrtelné duchovní choroby. Jejich náboženství se tedy stalo 
jednou z nejvíc negativních a zkažených reprezentací Pekel. Toto je důvodem, proč si 
ponechali zelenou barvu. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za přispění ke všemu diskutovanému. Je ještě něco, čemu 
by ses chtěl dnes věnovat? 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Dnes nemám víc, co bych dodal. Myslím, že 
vám byl dán dostatek potravy k přemýšlení. Přeji ti nádherný den. 
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Dialog 60 

Šedesátý dialog 

 

31. března 1999 

 

Peter: Rád bych Ti dnes předložil dvě záležitosti nebo dvě otázky. Ale dříve, než se jim 
budeme věnovat, ptám se, zda nechceš něco dodat k některému tématu, o kterém jsme 
doposud diskutovali. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji Ti, Petře, žes mi dal příležitost, abych hovořil první. Chtěl 
bych uvést některé dodatečné komentáře ohledně náboženských hnutí na planetě 
Nula. 

Jak si pamatuješ, ve třetí kapitole Nového zjevení Pána Ježíše Krista jsme obšírně 
diskutovali o zradě křesťanství a výsledku té zrady, jakož i proč bylo dovoleno, aby k ní 
došlo. Doposud však nebylo příliš mnoho řečeno o ostatních náboženských systémech, 
jiných než křesťansky orientovaných.  

Jak víš, nejblíže křesťanství je náboženství islámské a jeho příslušné sekty. Už jsme o 
tom diskutovali, proč bylo dovoleno, aby bylo založeno na planetě Nula. V Padesátém 
devátém dialogu jsme se taky zmínili o významu zelené barvy, které přívrženci islámu 
dávají přednost. V tomto konkrétním dialogu se však potřebujeme letmo dotknout 
zrady islámu, pokud jde o potlačení správného pojímání přirozenosti Alláha čili Boha. 

Nikdo neví, že během původní přípravy islámského náboženství, jak bylo zjeveno 
Mohamedovi, mu bylo oznámeno odlišné pojetí přirozenosti Boha či Alláha. Jak víš, 
jejich svatá kniha Korán skutečně obsahuje příběh Mého narození na planetě Nula 
skrze Marii, jak jí to ohlásil Můj anděl. Pokud jde o Mé narození, byly v tom příběhu 
původně použity dvě věty. Jedna se týkala toho, že jsem byl velkým prorokem; druhá 
toho, že jsem byl Svatým a jednorozeným Synem Božím. 

Jestliže důkladně analyzuješ tyto dvě věty, hlavně slovo ‚Svatý‘ a ‚jednorozený Syn 
Boží‘, i způsob, jakým byly použity a chápány v době jejich vyslovení, všimni si jednoho 
velmi důležitého faktoru. Takové slovo jako ‚Svatý‘, v samotné konotaci toho, co to 
slovo znamená a označuje, nemohlo být použito na označení či nemohlo se týkat 
nikoho jiného než Jediného Boha Nedělitelného, Všemohoucího. Protože se zde však 
zabýváme fyzickým narozením, narozením do lidského života, pro lidi té doby bylo 
nepředstavitelným, že by Sám/Sama Bůh Všemohoucí mohl podstoupit anebo 
podstoupil takový odporný, špinavý, nečistý a hnusný způsob narození, jakým byl/je 
narození lidí. Kontradikce těchto termínů je jasná. Jestliže je Jediný Bůh, Který/Která je 
a může být Svatý, je pro Něho/Ni nemožné, aby vešel do něčeho nebo pomocí něčeho, 
co je v úplném protikladu k této Svatosti. Abych učinil tuto událost - Své fyzické 
narození - pro lidi přijatelnou, bylo nutné degradovat nebo rozptýlit chápání toho, kdo 
to byl, kdo se v té době narodil. Z toho důvodu byla kromě slova ‚Svatý‘ použita 
namísto slova ‚Bůh‘ slova ‚prorok‘ a ‚Syn Boží‘. 
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Toto jsou ta dvě odlišná označení, kvůli kterým došlo k rozkolu mezi křesťanským a 
muslimským chápáním toho, kdo se narodil. 

Zatímco křesťané kromě slova ‚prorok‘ zdůraznili slova ‚Syn Boží‘, později znovu 
zavedli slovo ‚jednorozený‘, muslimové na straně druhé zůstali věrní a zaměřeni na 
slovo ‚prorok‘, a tak úplně přehlédli ostatní slova. Ani jeden z nich nevzal náležitě 
v úvahu slovo ‚Svatý‘. 

O když křesťané uznávají, že jsem Svatý, nepojímají význam toho označení v tom 
smyslu, že Já jsem jediný, Kdo je Svatý, a že nikoho jiného není. Podle jejich pojetí 
existuje také Svatý Otec a Svatý Duch. Máme zde tedy příslovečnou křesťanskou 
Trojici, která pořádně zmátla a totálně zkreslila správné pojetí a chápání přirozenosti 
Boží, tedy Mé Pravé Přirozenosti. Jak víš z výše zmíněné kapitoly, toto falešné pojetí 
vedlo mezi jiným ke zradě křesťanství. A byla to přece Má Božská Prozřetelnost, která 
se postarala o to, že v původním opisu a oznámení Mého fyzického narození bylo slovo 
‚Svatý‘ silně zdůrazněno, aby se do lidské mysli, do její nevědomé části, vštípilo, že ten, 
kdo se v té době narodil, byl pravým Bohem. Logika tohoto označení - Svatý - je jasná. 
Týká se absolutnosti Mé Přirozenosti. Protože Já jsem Jediný, kdo je bez hříchu anebo 
bez problémů, znamená to, že Já jsem Jediný, který může být Svatý. Každý jiný, kdo 
není v takové absolutní kondici, nemůže být svatý. 

Tato logika vede současně k neotřesitelnému závěru, že jelikož nemohou být a 
existovat dvě Absolutní bytosti - vzájemně by se vylučovaly - znamená to, že Já jsem 
jediným Bohem, Který/Která je a existuje. 

Zpočátku bylo toto pojetí termínu ‚Svatý‘ Mohamedovi, zakladateli islámu, jasné. Nebyl 
však schopen sloučit pojem typického lidského narození s jakoukoliv možností, že by 
takový krok podnikl Bůh. 

Podle jeho lidského pojetí mohl být v takové pozici jen prorok, anebo někdo poslaný 
Bohem. Lidsky nebyl schopen pochopit ani možnost, že Bůh může mít jednorozeného 
Syna. Uznat takovou možnost znamenalo uznat Mou Božskost. A podle jeho chápání se 
nic božského nemůže stát lidským. Co se jeho týkalo, být lidským vylučovalo možnost 
být Božským. Z toho důvodu se rozhodl přijmout Mne jen jako proroka, kterého poslal 
Bůh, aby pro Něho vykonal nějakou důležitou práci. Druhý důvod Mohamedovy 
neschopnosti přijmout Mne jako jediného Boha byl ve faktu, že nemohl pojímat Boha 
jako někoho, kdo byl schopen či ochoten rozdělit se na dvě anebo více entit. Konec 
konců on byl veden k nastolení důležitého pojmu Jediného Nedělitelného Boha. Jak by 
mohl podle jeho chápání Bůh ze Sebe Samého něco vyjmout a porodit Sebe Samého 
v lidské formě a přirozenosti? Neštěpilo anebo nerozdělovalo by to Boha na dva? 
Z toho důvodu nemohl být Ježíš Kristus podle jeho chápání Bohem, ba dokonce ani 
jednorozeným Synem Božím. Byl jen prorokem. Možná velmi významným a důležitým 
prorokem, přece však jen jedním z mnoha důležitých proroků. 

Později, aby se i prorokům připsala možnost být svatými, byl pojem svatost - oslaben a 
znehodnocen. Bylo to učiněno k ospravedlnění potřeby odmítnout možnost, že jsem 
byl pravým Bohem. Nakonec jestliže i prorok může být svatý, v tom případě potom Má 
svatost neznamená, že Já jsem Bohem. 
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V tomto neoprávněném a nevhodném aktu ospravedlňování tkví zrada islámu a jeho 
proroka Mohameda. Mohamed sám po svém příchodu do duchovního světa zjistil svůj 
omyl a učinil náležité nápravy. A v tom okamžiku se stal horlivým následovníkem Mne 
jako Pána Ježíše Krista a byla mu přidělena role uvést tato fakta o Mé Pravé 
Přirozenosti, jakož i o Mé Nové Přirozenosti, všem muslimům přicházejícím do 
duchovního světa. Tento fakt zaznamenal i Swedenborg. 

Plné pochopení toho, jak bylo možné, že jsem se fyzicky narodil do lidského života, 
ačkoliv jsem byl jediným pravým Bohem, jeho Alláhem, se v jeho mysli nikdy plně 
nezaregistrovalo; až dokud nebylo přeneseno Mé Nové zjevení a pokud nebylo jemu a 
všem ostatním muslimům v duchovním světě završeno a zpřístupněno vysvětlení, jak 
se to stalo - jak to bylo zaznamenáno ve druhé kapitole Nového zjevení Pána Ježíše 
Krista. 

Současně tedy muslimské náboženství zůstává kvůli jeho ignorování a zanedbávání 
správného chápání toho, kdo jsem byl, obrazně řečeno, zelené, nevyvinuté a neúplné. 
Díky tomuto faktoru bylo rozděleno do několika sekt, které neustále vzájemně proti 
sobě bojují podobným způsobem jako všechna ostatní náboženství se svými 
příslušnými sektami na planetě Nula. 

Pokud jde o všechna ostatní náboženství, většina z nich byla vytvořena před 
křesťanstvím a islámem. Všechna se odvozovala z toho, jak pojímali Boha 
pseudotvůrci, a z jejich vnucení, jak a kdo by měl být uctíván. Vezměme si například 
hinduistickou, řeckou, římskou, germánskou a skandinávskou starobylou náboženskou 
víru. Všechny nastolili pseudotvůrci. V té době existovalo několik mocných klanů 
pseudotvůrců. Každý klan si zřídil svůj vlastní panteon pseudobohů - sebe samých. 
Z této pozice vnucovali v různých oblastech planety Nula a zóny vymístění jejich 
obyvatelům svůj vlastní druh pseudoduchovnosti, ve které hráli role bohů. Tato 
náboženství, zbytky starobylých zřízení, tedy v podstatě nadále uctívají pseudotvůrce, 
aniž by si jejich zastánci uvědomovali, kdo byli nebo kdo jsou pseudotvůrci. Věří, že 
uctívají pravé bohy. 

S buddhismem je situace poněkud jiná. Jak víš, Buddha byl obyčejnou lidskou bytostí, 
která byla údajně osvícena. Podle toho osvícení Buddha rozvinul systém učení, která se 
rozšířila v Indii a v některých dalších národech. Buddha se nikdy za boha nepovažoval. 
Jen po jeho smrti jeho následovníci zavedli způsob jeho uctívání, který lze srovnat 
s uctíváním boha. Ve své filosofii je však buddhismus panteistický a v konečném 
důsledku tak trochu ateistický v tom smyslu, že vesmír a všechno ostatní v přírodě je 
božské. V tomto pojímání je příroda bohem. Protože příroda nemá žádný pojem ‚Já 
jsem‘, jediný logický závěr, jaký můžete z tohoto chápání vyvodit, je ten, že žádný bůh 
není! Z tohoto můžete usoudit, že buddhismus byl založen klanem pseudotvůrců, kteří 
byli striktními vědci. 

Během doby, kdy pseudotvůrci v peklech fabrikovali různé tvory a subtvory, vytvořili 
speciální druh démonů, kterým byla dána na starost - kromě národů hlavních - 
kontrola, vývoj a ovlivňování dalších národů na planetě Nula. Tyto národy se skládají 
z různých afrických kmenů, jihoamerických kmenů, karibských a pacifických 
ostrovanů a některých asijských kmenů. Každý z těchto kmenů má svůj vlastní druh 
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pseudoduchovnosti, kterou mu vnutili zmínění démoni. Těm kmenům se představili 
jako jejich ochránci, pomocníci a bohové. Tyto typy pseudonáboženství tedy nastolily 
uctívání démonů. Mezi těmi kmeny jsou ještě stále rozšířeny. 

Jak vidíš z tohoto stručného vysvětlení, kromě Mého Nového zjevení neexistuje na 
planetě Nula nic, co by mělo nějakou podobu skutečné pravdy o Mé Pravé Přirozenosti 
a o přirozenosti Mého pozitivního stavu, jakož i pravých duchovních principů. Všichni 
žijí buď v nepravdách a zkresleninách, anebo výslovně uctívají démony. 

Jak víš, dovolil jsem vytvoření této situace na planetě Nula za účelem ilustrování a 
demonstrování pravé povahy negativního stavu a k čemu vedou důsledky, výsledky a 
následky aktivace negativního stavu a jeho konečného produktu - lidského života. Jak 
také víš, jen co je tato ilustrace a demonstrace ve své poslední fázi, je vybudován 
základ pro jeho eliminaci. 

Úplně prvním a nejdůležitějším stavebním blokem toho základu je Mé Nové zjevení ve 
svých třech zdrojích. Jeho dopad na lidstvo a všechny tvory a obyvatele zóny vymístění 
a všechna její pekla a taktéž na všechny ostatní bude mít ohromné rozměry, které se 
vymykají vašim schopnostem to pochopit. Zodpovědnost vás, Mých pravých 
představitelů, v tomto ohledu je, abyste na základě příkladů svého života a pozice 
Mého pozitivního stavu nesli světlo Mého Nového zjevení. To světlo bude využito 
v příhodném čase k osvícení všech polapených ve výše zmíněných náboženstvích a 
v pseudoduchovních trendech, aby tak mohli vyjít ze své zaslepenosti, tkvící v jejich 
falešném systému víry. 

Peter: Je zajímavé, že Tvé upřesnění nás přivádí k první věci, na kterou jsem Tě chtěl 
upozornit. Uvedli ji sourozenci Oudalovi - Heather s Tomem. Jde o toto: proč je tomu 
tak, že bylo Tvé Nové zjevení přeloženo do španělštiny, ruštiny, češtiny a slovenštiny, a 
samozřejmě proč bylo přeneseno v angličtině? Proč nebylo přeloženo do němčiny, 
francouzštiny, italštiny, řečtiny, portugalštiny, některých čínských jazyků, japonštiny, 
arabštiny nebo do některých indických či jiných jazyků? 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, každý národ a jeho jazyk má velmi specifickou 
souvztažnost a postaveni ve vztahu ke struktuře duchovního a intermediálního světa a 
pseudoduchovního a pseudointermediálního světa. Duchovní situace a duchovní 
potřeby v těch světech, spolu s tím, do jaké míry v jejich duchovním rozvoji dochází 
k pokroku či úpadku, určují, který jazyk anebo národ na vaší planetě bude určen pro 
přenos a překlad Mého Nového zjevení. Bez ohledu na to, jak velký anebo malý je počet 
obyvatel těch národů ve vašem světě, rozhodujícím je jejich duchovní postavení a 
způsob, jakým ovlivňují všechno jako celek, spolu s důležitostí jejich vlivu a dopadu na 
zbytek. 

Duchovní souvztažnost Rusů, Čechů a Slováků spolu se Španěly je taková, že je 
v současnosti jejich vliv a dopad na zbytek Stvoření a pseudostvoření nejvýznamnější a 
větší než u všech ostatních. Jejich pozice a umístění v duchovním schématu všech 
odvíjejících se událostí je taková, že všechno, co se stane v jejich říši a sféře jejich vlivu, 
určuje zbytku celkový směr, jakým se má ubírat anebo pokračovat ve svém duchovním 
pokroku nebo úpadku. 
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I když jsou z vašeho typického lidského a planetárního pohledu některé z těchto 
národů příliš malé anebo bezvýznamné, nebo je jejich vliv a dopad na události na 
planetě Nula zanedbatelný či nedůležitý, z pozice toho, co představují, znamenají a 
s čím souvztaží v duchovním a pseudoduchovním světě a dimenzích, tomu tak není. 

Do této doby mělo anglicky hovořící obyvatelstvo v tomto ohledu největší význam. 

Pro jeho duchovní umístění a souvztažnosti bylo nutné přenášet Mé Nové zjevení 
v tomto konkrétním jazyce. Jen z jeho pozice a souvztažnosti mohl být dosažen a 
aktualizován největší a nejpotřebnější dopad na všechny ostatní. 

Jako další byli v nejvýznamnější a nejvlivnější pozici a souvztažnosti v hierarchii 
duchovní a pseudoduchovní organizace obyvatelé Ruska, Španělska, Česka a 
Slovenska. Jejich souvztažná pozice v říši ostatních dimenzí je taková, že jsou 
schopnými prokazovat nejvíce potřebný vliv na stav záležitostí v těch světech. 

Aby se vytvořil příznivý předpoklad pro budoucí eliminaci negativního stavu a pro 
nastolení plnosti a kompletnosti života pozitivního stavu, bylo třeba Mé Nové zjevení 
přenášet a přeložit nejdříve prostřednictvím a pomocí těch národů na planetě Nula, 
které mají takovou pozici, roli a souvztažnost. Mají schopnost nejvýznamnějším a 
nejpotřebnějším způsobem vložit všechny principy a informace Mého Nového zjevení 
do sentientních myslí všech v tomto ohledu angažovaných a zainteresovaných. 

Jsou těmi, kteří reprezentují lidstvo takovým způsobem, že jejich prostřednictvím si 
bude zbytek národů na planetě Nula schopen vytvořit spojení s duchovní realitou 
Mého Stvoření, až přijde čas. Z toho spojení budou schopni zjistit pravdu o Mém 
Novém zjevení. 

Dalším bodem této záležitosti je to, že některé národy na planetě Nula ve své pozici 
demonstrace a ilustrace důsledků, výsledků a následků těch náboženských hnutí, která 
uctívají pseudobohy, jakožto i pro nevhodnost duchovního pojetí křesťanských a 
islámských doktrín, nevyčerpaly svou užitečnost a svůj účel, kvůli němuž je jim 
dovoleno tu být. Ještě stále jsou potřebné ve své současné pozici, aby nadále 
poskytovaly důležitá poučení pro všechny v Mém Stvoření a pseudostvoření o tom, jak 
neuctívat a jak nepojímat Přirozenost Boží a Jeho/Její duchovní principy. 

V této chvíli by jakýkoliv překlad Mého Nového zjevení do jejich příslušných jazyků, 
z pozice světů a dimenzí, se kterými souvztaží, přímo tomuto učebnímu procesu 
překážel. Proto by bylo předčasné jim takový překlad poskytovat. 

Pro tentokrát bude muset zůstat dopad Mého Nového zjevení na ty národy jen na jejich 
nejhlubší nevědomé úrovni. Jsou některé další důležité duchovní důvody, proč se 
v současnosti nepodniká proces žádných dalších překladů Mého Nového zjevení. Tyto 
důvody však nemohou být v současnosti zjeveny. Pro vaši lidskou mysl by byly 
nepochopitelné. 

Pokud by se něco v umístění a roli těchto národů mělo změnit, pak by proces takových 
překladů byl podniknut. Zatím je dostupnost Mého Nového zjevení v diskutovaných 
jazycích pro Mé záměry úplně dostačující. 
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Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto vysvětlení. Má druhá záležitost se týká jednoho 
z Tvých výroků, které jsi vyslovil ve formě podobenství během Svého života na planetě 
Nula a který je zaznamenán v Evangeliu podle Lukáše, v kapitole 16, ve verších 1 až 9. 

Toto podobenství se zabývá správcem jistého bohatého muže, proti němuž byla 
vznesena obžaloba, že mrhal jeho majetkem. Kvůli tomu ten správce už správcem více 
být nemohl. Správce si uvědomil, že žádnou jinou práci dělat nemůže, rozhodl se tedy 
svolat všechny dlužníky svého pána a přiměl je, aby přepsali své dlužní úpisy, a tak 
snížili výši svých dluhů. Udělal to proto, aby ho přijali do svých příbytků po jeho 
vyhození z práce. A tak pán pochválil nespravedlivého správce, protože si počínal 
vychytrale. Ty jsi potom pokračoval říkajíc: „Protože synové tohoto světa jsou ve svém 
pokolení vychytralejší než synové světla. A já vám pravím, čiňte si přátele pomocí 
nespravedlivého mamonu, aby vás, když selžete, mohli přijmout do věčných příbytků.“ 

Toto určité podobenství bylo pro mne a pro všechny, které znám, vždy tajemstvím. 

Podle našeho chápání těch událostí se uvedený správce dopouštěl vyloženého 
podvodu. A přece byl za svůj podvodný skutek pochválen. V naší době by ten správce 
za to, co udělal, šel do vězení. Ještě tajemnějším je Tvůj závěrečný výrok o tom, 
abychom si dělali přátele pomocí nespravedlivého mamonu, a o věčných příbytcích. Je 
možné, abychom obdrželi nějaké vysvětlení pravého významu tohoto podobenství? 

Pán Ježíš Kristus: Samozřejmě, Petře. Je na čase, aby se na toto podobenství pustilo 
trochu světla. Nikdo nikdy správně nepochopil, co skutečně znamená anebo 
představuje. V obsahu tohoto konkrétního podobenství se nachází hluboký duchovní 
význam a souvztažnost. 

Bohatý muž představuje a reprezentuje celý pozitivní stav. Jen pozitivní stav je 
zakotven v pravém duchovním bohatství. Správce představuje ty, kteří využívali 
energie pozitivního stavu pro své vlastní negativní účely anebo, v tomto případě, 
k aktivaci negativního stavu. Snížení výše úpisů dlužníků znamená vytvoření 
předpokladu, pomocí a prostřednictvím kterého ti, kteří aktivovali negativní stav, 
budou spaseni a vrátí se do pozitivního stavu. Dlužníci zde představují všechny 
v pozitivním stavu, kteří ode Mne dostali dar života. Je to Můj život, pomocí kterého 
každý žije a je na živu. To, že bohatý muž nespravedlivého správce za jeho chytrost 
pochválil, znamená dohodu, která byla učiněna ohledně výsledků negativního stavu a 
na základě poskytnutí negativnímu stavu, aby se vůbec aktivoval. To, že synové tohoto 
světa jsou chytřejší než synové světla, znamená, že všichni účastníci v negativním 
stavu jsou schopni využít dostupných zdrojů, obsažených v izolaci od energií 
pozitivního stavu, pro své vlastní účely více než ti, kteří sídlí v pozitivním stavu a kteří 
jsou ve stavu nevinnosti. Dělat si přátele pomocí nespravedlivého mamonu znamená 
použít všechny dostupné zdroje, obsažené v negativním stavu, na pozitivní a dobré 
účely. Jejich zužitkováním tímto způsobem je jedinec po opuštění negativního stavu 
způsobilý k přijetí do pozitivního stavu. A toto je vše, co potřebujete vědět o významu 
tohoto podobenství. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto vysvětlení a za všechno, co je obsahem tohoto 
Dialogu. Je dnes ještě něco, co bys chtěl dodat? 
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Pán Ježíš Kristus: Ne, Petře, to bude vše. Přeji ti příjemný zbytek dne. 
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Dialog 61 

Šedesátý první dialog 

 

2. dubna 1999 

 

Peter: Dnes ráno bych chtěl začít tím, že nechám hovořit nejdříve Tebe. Možná bys 
chtěl učinit nějaké komentáře anebo nám nabídnout nějaké dodatečné vysvětlení 
ohledně něčeho, o čem se domníváš, že jsme na to připraveni anebo to potřebujeme 
vědět. Pokud budeme mít potom ještě čas, položím nějaké otázky. 

Pán Ježíš Kristus: Velmi oceňuji, Petře, tvou ochotu přenechat mi na začátku tento 
čas. Ano, skutečně musím s tebou a se všemi případnými čtenáři těchto Dialogů něco 
prodiskutovat. Nejdříve bych se chtěl ještě jednou zaměřit na důležitost a význam 
kladených otázek a potřebu dostat na ně odpovědi. Někteří z vás, včetně tebe, Petře, 
projevili určitou míru podrážděnosti ohledně některých otázek, které položili čtenáři 
těchto Dialogů. Podle tvého mínění byly ty typy otázek příliš bezvýznamné a příliš 
nedůležité, čímž marní Můj i tvůj čas. Pro tebe byly odpovědi na ty typy otázek příliš 
zřejmé a úplně jasné, bez potřeby na ně odpovídat. Téměř ses při čtení Mých odpovědí 
na ně nudil. Takový postoj z tvé strany naznačuje určitou míru duchovní arogance, 
která je ještě stále přítomná v té části tvé mysli, která se týká tvé typické lidské 
přirozenosti. 

Pohodlně jsi opomněl, co vám bylo jasně naznačeno v Mém Novém zjevení, zvláště 
v Korolariích... a v několika prvních dialozích, že každý čtenář Mého Nového zjevení 
ve všech jeho třech zdrojích je na rozličné úrovni chápání, přijímání a praktikování 
všech jeho principů. A že není ani jediného jednotlivce, ano, ani jediného, který by byl 
na stejné úrovni s někým jiným. A nejen to, informoval jsem vás, že každý takový 
jedinec - čtenář a praktikant Mého Nového zjevení - je spojen s mnoha různými 
dimenzemi jak v duchovním světě, tak i v pseudoduchovním světě. Kvůli tomu to 
důležitému faktoru vždy, když takový jedinec klade otázky, pokud nejsou osobní 
povahy, klade je nejen ze své vlastní osobní a individuální pozice, ale i z pozice těch 
světů, se kterými je spojen. Jinak řečeno, takové otázky jsou kladeny i za veškeré velké 
množství sentientních entit, které jsou přesně za tímto účelem s oním jedincem 
spojeny. Proto jsou ony položené otázky pro toho jedince a pro všechny, kteří jsou 
s ním spojeni, velmi důležité a velmi významné. Tento proces se samozřejmě ve 
většině případů odehrává, aniž by to jedinec, který tyto typy otázek klade, vědomě 
pociťoval. Nezáleží na tom, zda si vědomě uvědomujete, či neuvědomujete, že tomu tak 
je. Nechť je vám všem známo, že taková je pravá realita toho, že jste Mými 
reprezentanty. Nezapomínejte, prosím, že všechno, co je jasné vám a té úrovni jsoucna 
a bytí a pseudojsoucna a pseudobytí, se kterými jste integrálně spojeni, není nutně 
jasné a pochopitelné některým jiným na jejich vlastních úrovních. 

Takže nikdy nepodceňujte důležitost a význam jakýchkoliv otázek, které jsou kladeny 
a na které poskytuji odpovědi s největším potěšením. Jako Moji praví představitelé se 
potřebujete naučit být trochu pokornější a nebýt namyšlení ohledně své schopnosti 
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chápat věci, které jsou vám tak jasné, ale které by mohly být pro někoho matoucí a 
nejasné. Na planetě Nula v Mých službách nejste jen pro sebe samotné, ale hlavně pro 
všechny ostatní. A nezapomínejte, že tito ‚všichni ostatní‘ nejsou jen vaši 
spolupracovníci v Mých službách na planetě Nula, ale že k nim patří i celé množství 
sentientních entit z ostatních dimenzí a pseudodimenzí, které jsou s vámi a s vašimi 
spolupracovníky spojeny. 

Druhá věc, které bych se chtěl letmo dotknout, jsou vaše starosti a obavy, že věci 
v konfliktu pseudotvůrců a renegátů, odrážejícím se v NATO a v jugoslávské válce 
v Kosovu, se neřeší způsobem, jakým byste chtěli. Než aby se tento konflikt řešil 
způsobem, jakým jste očekávali, dosud zažíváte opak - stupňování té války bez 
náznaku, že brzo skončí. Jedním z mnoha důvodů, proč je situace taková, jaká právě 
nyní je (a toto je jediný důvod, který potřebujete a jste připraveni vědět v této chvíli), 
je to, že je potřební, aby se pseudotvůrcům a všem zúčastněným v tomto konfliktu 
dostalo určitého důležitého ponaučení. Srbská vzdorovitost je exemplárním odrážením 
tvrdohlavosti, nepoddajnosti, vzpurnosti, arogance, zavilosti, agresivnosti, zloby a 
násilnosti renegátů. 

Pokud jde o pseudotvůrce a jejich NATO, potřebují se naučit nejméně dvěma lekcím. 
Jednou je to, že je neúčinné používat proti renegátům metody, jaké používají renegáti - 
násilí a vyhlazování. Nikdy nikdo nedosáhl ničeho důležitého nebo významného 
pomocí násilí a agrese. Násilí plodí jen násilí a vede k větší míře vzdoru a k odhodlání 
nepoddat se čili nevzdat se. Podporuje potřebu pomsty a odplaty. Při řešení této 
situace by měli použít nějaké jiné, účinnější metody. Ctnost trpělivosti ještě stále 
v povaze pseudotvůrců není zakořeněna. Pokud mají ve svém úsilí v této či jakékoliv 
jiné věci uspět, musí se to rychle naučit. Tato situace s renegáty-Jugoslávci současně 
naznačuje, že renegáti ještě stále setrvávají ve svém sebezničujícím postoji, 
odrážejícím se v jejich filosofii ‚raději smrt než kapitulaci‘. Ještě nejsou připraveni 
změnit tento postoj. 

Druhou lekcí pro pseudotvůrce je ilustrace a demonstrace výsledků, důsledků a 
následků jejich fabrikace - prostřednictvím renegátů, kterým dali před svým 
uvězněním tolik moci. Jen co přivedete k životu někoho se zlým a špatným úmyslem, 
podněcujete ho, aby se vyvíjel jedním směrem - být horším, zkaženějším, násilnějším, 
arogantnějším, vychytralejším a agresivnějším. Jen co tací tvorové ochutnají moc 
dosáhnout nadvlády, nenabudou nikdy schopnosti vzdát se dobrovolně svých pozic. 
Tato situace tedy pseudotvůrcům velmi jasně ukazuje, jakou strašnou chybu udělali, 
když dovolili, aby byli oni tvorové zfabrikováni takovým negativním a zlým způsobem. 
Jak bylo uvedeno v jednom z předešlých dialogů, byli pseudotvůrci po svém propuštění 
z vězení velmi překvapeni a takřka šokováni tím, jak do tohoto okamžiku vývoj 
renegátů pokročil. Současná situace, ve které se pseudotvůrci nacházejí, odráží 
potřebu nést důsledky za jejich akt fabrikace renegátů. Tato situace je odpovědí na 
jejich otázky ohledně výsledků a důsledků takových fabrikací. 

Třetí záležitost, které bych se chtěl letmo dotknout, je záležitost souvztažností a 
písemného materiálu. Jak si pamatujete, v jednom z posledních dialogů, ve kterém 
jsme diskutovali o fenoménu pyramid a o podobných záhadných stavbách 
roztroušených po zeměkouli, vám bylo naznačeno, že představují různé duchovní 
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souvztažnosti, které nepřímo symbolickým způsobem znázorňovaly a vykreslily 
strukturu duchovního světa a všechno týkající se povahy života v tom světě.  Jak 
pokračoval proces externalizace na planetě Nula (v té době planeta Země) a jak ti, kteří 
tuto planetu obývali, si více a více uvědomovali potřebu zaznamenávat pravou 
duchovní realitu, byly vyvinuty a zavedeny metody psaní. Pro vaši informaci, toto byla 
ta zvláštní doba, ve které bylo poprvé v historii vaší planety vynalezeno a uvedeno do 
života jejich obyvatel psaní a zaznamenávání písmen. V té době byl účel toho vynálezu 
jediný - za každou cenu zachovat spojení člověčenstva s pravou duchovní realitou a 
později s pravou pseudoduchovní pseudorealitou. Vynálezci těch metod - 
architektonických staveb a písemného materiálu - si velmi dobře uvědomovali, že 
jestliže mají vůbec v něčem uspět a pokročit s experimentem, pak takové spojení 
potřebují. 

V té době byl napsaný materiál uspořádán prostřednictvím rozvinutých souvztažností. 
Proto jak architektonické stavby ve svých symbolických reprezentacích vykreslovaly 
duchovní realitu života, tak to obdobně dělala i slova zaznamenaná písmem. Takže 
každé použité a zapsané slovo obsahovalo početné skryté významy, týkající se 
nějakých duchovních událostí anebo rysů či charakteru nebo životního stylu, jaký se 
vyskytoval a praktikoval v duchovním světě a později i v pseudoduchovním světě. Pro 
tu dobu to byl běžný jazyk, jehož pomocí probíhala komunikace mezi všemi světy ve 
všech jejich příslušných dimenzích, včetně vaší planety. Kvůli tomuto faktoru tu bylo 
na určitou dobu zachováno správní duchovní uvědomění pravé duchovní reality. Díky 
tomuto uspořádání též každý plně poznal a chápal, co ty souvztažnosti znamenaly a 
naznačovaly. Nebyl nikdo, kdo by neznal jejich význam. 

Jak však pokračoval duchovní úpadek a jak ubíhalo experimentování s nastolováním 
života odlišného od života pozitivního stavu, započala postupná ztráta chápání jazyka 
souvztažností. To bylo dovoleno, aby se nově vyfabrikovaní lidé těchto souvztažností 
nezmocnili a nepoužili je nesprávně, anebo aby je nezneužili ke svým vlastním 
negativním a sebezničujícím účelům. Lidé byli vyfabrikováni takovým způsobem, že 
jejich povaha a charakter odrážely stav úplné nevědomosti a náchylnosti ke 
zneužívání, k nesprávnému používání a zkreslování všeho, co by je napadlo. 
Problémem správného poznání, použití a aplikace souvztažností bylo/je to, že pokud 
jsou zneužity, nesprávně použity a využity na nevhodné účely, může to dovést ty, kteří 
by takovou věc provedli, k věčnému zatracení. Důvodem tohoto věčného zatracení je 
fakt, že každý, kdo by je využíval se zlým úmyslem, by skončil věčným, neodvolatelným 
popíráním jakýchkoliv duchovních faktorů života, spolu s popřením Absolutního 
Jsoucna a Absolutního Bytí Stvořitele. V tomto případě by jakákoliv taková osoba sama 
sebe uvěznila v nezměnitelném rozpoložení, ze kterého by nebylo úniku. Abych 
něčemu takovému zabránil, Má Božská Prozřetelnost zajistila, že se ztratilo nejen 
správné poznání významu souvztažností, ale i všechen písemný materiál o nich i o 
jejich výkladu. V té době, kdy byly sepsány zákony a postupy používání a uplatňování 
souvztažností, obsahoval písemný materiál i obsáhlý výklad a jasné vysvětlení 
významu souvztažností na všech jejich úrovních. 

Umíte si představit, co by se dělo, kdyby lidstvo mělo takový písemný materiál 
k dispozici? Z toho důvodu byly ty knihy či písemný materiál obsahující zmíněná 
vysvětlení a interpretaci ukryty a staly se všem na planetě Nula nedostupnými. Jedinou 
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věcí, která z těch dob zůstala, byla slova a věty, které obsahovaly čisté souvztažnosti. 
Klíč pro jejich chápání a výklad však nebyl zpřístupněn. 

Trvalo to do doby, než přišel na scénu Swedenborg, kterému jsem omezeně zjevil 
některé aspekty určitých souvztažností, obsažených na příklad v Bibli a v některých 
dalších tak zvaných svatých knihách. Některé další byly zjeveny během přenosu Mého 
Nového zjevení a jsou obsaženy ve všech tvých knihách, Petře. Jak však víš, mnoho 
dalších úrovní toho, co ty souvztažnosti znamenají a označují, jsou vám a lidstvu 
obecně nadále nedostupné. Tato nedostupnost je na místě kvůli vaší vlastní ochraně a 
kvůli ochraně lidstva. Pokud nadále je a existuje negativní stav ve svém pseudojsoucnu 
a pseudobytí, zůstane tato situace nezměněna. Správné poznání, chápání a využití 
toho, co souvztažnosti obsahují, nejen že by ohrozilo všechny polapené v negativním 
stavu a v lidském životě, ale účinně by bránilo další ilustraci a demonstraci jejich 
povahy a účelu, kvůli kterému bylo dovoleno, aby se negativní stav a lidský život vůbec 
objevily. V tom případě by plné poučení o jejich povaze a životním stylu nemohlo být 
završeno a zaregistrováno v univerzalitě-všeho čili ve strážci-věčného. Jako důsledek 
toho by se nemohla uskutečnit ani aktivace plnost a úplnosti života pozitivního stavu. 

A poslední stručný komentář, který bych chtěl učinit, je o podobenství, zaznamenaném 
v Evangeliu Lukáše, v kapitole 16, ve verších 1 až 9, o významu, o němž jsme 
diskutovali v Šedesátém dialogu. Týká se to správcovy snahy snížit výši dluhu na 
úpisech dlužníků. Kromě toho, co o něm bylo řečeno ve zmíněném dialogu, znamená i 
něco dalšího, co má rozhodující duchovní význam. Výše dluhu, který má negativní stav 
vůči stavu pozitivnímu, je taková, že na jeho současné úrovni nemůže být splacen. 
Proto kdybychom Já anebo kdokoliv v pozitivním stavu či vy, Moji praví představitelé, 
požadovali, aby vyplatil plnou výši svých dluhů, nemohl by vyhovět a dostát své 
povinnosti. V tom případě by na základě pravidel duchovních zákonů nemohl být 
nikdo v negativním stavu spasen neboli vyveden z jeho neživota. Museli by tam zůstat 
navěky, aby platili nebo nesli důsledky toho, co nahromadili během svého negativního 
a zlého života. Jak víš, bylo-li by dovoleno, aby se něco takového stalo, nemohl by být 
aktivován ve své plnosti a kompletnosti ani pozitivní stav. Proto na základě podmínek 
Mého Bezpodmínečného Absolutního Milosrdenství a Odpuštění dovolím snížení toho 
dluhu na úroveň plné splatitelnosti. V tom případě to znamená, že všichni dobrovolní 
účastnící v negativním stavu ponesou důsledky svého negativního a zlého životního 
stylu jen do té míry, která je snesitelná a dostačující pro potřebu ilustrace a poučení 
pro všechny, i když by si na základě svých opovrženíhodných skutků zasloužili, aby za 
ně byli trestáni o hodně delší dobu - ne-li na věky. A to je všechno, co jsem dnes chtěl 
okomentovat. Můžeš, Petře, klást své vlastní otázky. 

Peter: Nedávno, před několika dny, si někteří čtenáři těchto Dialogů povšimli, že 
pociťují únavu, vyčerpání a nedostatek energie. Další pociťují osamělost, smutek a 
opuštěnost. Ještě další jsou deprimováni všemožnými vyčerpávajícími fyzickými a 
snad dokonce i duševními stavy nebo nemocemi. Jsou pro tyto nepříznivé stavy 
prožívané některými či většinou z nás nějaké duchovní důvody? 

Pán Ježíš Kristus: Nu, Petře, jak víš, v žádném rozpoložení, ať už duchovním, 
duševním, sexuálním, fyzickém, či sociálním, materiálním atd. neexistuje nic, co by 
nemělo nějaké důležité příčiny. V případě těch, co se cítí nějak unavení, vyčerpaní a 
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bez energie, je to odrazem vašeho intenzivního angažování se v konfliktu, který se 
odehrává mezi pseudotvůrci a renegáty, což se zobrazuje ve válečném tažení NATO 
v Jugoslávii a v Kosovu. Jak si pamatuješ z předešlého, bylo vám řečeno, vlastně vám 
bylo doporučeno, abyste všechny své energie přesunuli směrem k napomáhání 
pseudotvůrcům v jejich boji s renegáty a pomáhali jim, jak je to jen možné. Ti z vás. 
kteří si tuto radu vzali k srdci a kteří dávají za tímto účelem, jakož i kvůli některým 
dalším důležitým účelům, sebe i své energie, nutně zažívají toto vyčerpání svých 
energií. Samozřejmě, na své vědomé úrovni nepociťujete, do jaké míry a jak jim vaše 
energie pomáhají a podporují je a jak jsou dávány a odevzdávány pseudotvůrcům. 
Takové uvědomění existuje jen na duchovní a nejniternější úrovni. Důvodem toho, 
proč si tento proces vůbec vědomě neuvědomujete, je fakt, že pokud byste měli 
vědomě vědět o všech aspektech vašeho angažování se, jakož i o tom, co se skutečně 
odehrává na ostatních úrovních různých dimenzí zmíněného konfliktu, fyzicky byste 
nebyli schopni přežít. Účinek toho poznání by byl nesnesitelný a nepochopitelný pro 
lidské aspekty vaší přirozenosti. Je to tedy pro vaši vlastní bezpečnost a užitek, že si, ať 
už plně anebo vůbec, neuvědomujete své angažování se v tomto konfliktu. Opět se vám 
radí obrátit se na Mne anebo se soustředit na Mou přítomnost v sobě a vizuálně si 
představit nebo si myslet či cítit anebo jakýmkoliv jiným způsobem, že se Mne 
dotýkáte a že se prostřednictvím toho dotyku napojujete na Mé Absolutní Pozitivní 
Energie, kterými se nabíjíte do takové míry, jakou potřebujete. Já samozřejmě v tomto 
ohledu určím míru vašich potřeb. Doporučuje se, abyste tak činili vždy během tohoto 
časového období a vždycky, kdykoliv se budete cítit unaveni a cítili zeslabení životní 
síly a energie. Tak budete schopni pokračovat v práci pro Mne a v synergii 
s pseudotvůrci bez jakéhokoliv přerušení. Pamatujte si, prosím, že toto je velmi 
rozhodující doba a že je potřebné, abyste se angažovali v co největší možné míře. Na 
vaší lidské úrovni nemáte absolutně potuchy, jak je tato doba důležitá. Její nesmírná 
důležitost by byla nad vaši současnou schopnost ji pochopit či myšlenkově obsáhnout. 
Proto vás ve vší pokoře a poníženosti prosím, abyste vydrželi trochu déle a nevzdávali 
se, anebo nepřestali poskytovat podporu zmíněné věci prostřednictvím svých 
vlastních osobních energií. 

Ti z vás, kteří právě zažívají pocity osamělosti či touhy mít někoho fyzicky vedle sebe či 
při sobě, s úmyslem sdílet svůj život a všechno, co máte, jsou v této pozici z nějakých 
svých vlastních velmi důležitých duchovních důvodů. Během této rozhodující doby by 
byl jakýkoliv jiný stav, než jaký prožíváte právě teď, pro vaše duchovní, duševní a 
fyzické blaho a zdraví škodlivý. Nezáleží na tom, co si vědomě myslíte nebo cítíte, 
nezáleží na tom, nakolik si myslíte, že by bylo příjemné a krásné být s někým za účelem 
sdílení na všech úrovních svého života, opak by byl pravdou. Váš život by se stal tak 
nesnesitelným, tak bídným a tak nešťastným, že byste vůbec netoužili v něm 
pokračovat. Proto se vám doporučuje, abyste se přestali litovat a uvědomili si, že 
myslet si anebo se cítit osamoceni je ve vaší fyzické vědomé mysli iluzí. Prosím vás, 
abyste měli neustále na paměti, že navěky nikdy nejste sami. Jste neustále obklopeni 
členy své duchovní rodiny, členy Nového vesmíru a všemi členy své domácí základny, 
ze které jste se inkarnovali na planetě Nula. Nejdůležitější je však to, že jsem s vámi 
vždy na nepřetržité bázi Já. Jestliže se v takovémto myšlení budete cvičit, vaše 
osamělost a pocity zoufalství se rozplynou. Současně si uvědomíte, že byste měli ocenit 
a být vděční, že navenek, na vaší fyzické úrovni, se z nikým nezaplétáte a tím, že se 
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neangažujete, vyhýbáte se něčemu velmi nebezpečnému pro svůj celý život. Uvažte, 
prosím, tyto faktory a přijměte svůj úděl, jaký v současnosti je. Konec konců jste 
souhlasili s tím, že takové zážitky zakusíte. 

A totéž platí pro ty z vás, kteří mají nějaké velmi nepříjemné, bolestné a vyčerpávající 
fyzické a/nebo duševní stavy. V konečném smyslu slouží všechny tyto nepříjemné 
stavy nějakému ochrannému účelu. Opět, nemáte ani ponětí, jakým druhům 
nebezpečenství se vyhýbáte tím, že prožíváte takové stavy. Ohledně důvodů v pozadí 
těchto stavů je toho samozřejmě mnohem víc, než bylo řečeno výše. Z bezpečnostních 
důvodů by však bylo pro vás předčasné vědět, proč bylo pro vás nevyhnutelné vystavit 
se těmto stavům, ať už fyzickým (jako je například rakovina, revmatismus, roztroušená 
skleróza, poruchy vnímání, srdeční choroby, vysoký krevní tlak a mnohé jiné), anebo 
duševním (jako jsou například pocity úzkosti, deprese, melancholie, starosti, atd.), 
anebo duchovním (jako jsou například pochybnosti o sobě, o svém duchovním stavu, o 
své duchovní hodnotě, o své roli a pozici atd.).Pamatujte si, prosím, že z nějakých 
důležitých duchovních důvodů jste souhlasili s tím, že je budete mít a že je zažijete. 
Protože má tento aspekt naší diskuse čistě individualizovaný a zosobněný význam, 
právě v této chvíli by nebylo užitečné říci o tom více. Z toho důvodu bych doporučoval, 
abychom pro dnešek skončili a pokračovali v našich rozhovorech někdy jindy. Přeji 
vám všem velmi příjemný a inspirující den. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za Tvůj příspěvek k těmto záležitostem. 
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Dialog 62 

Šedesátý druhý dialog 

 

4. dubna 1999 

 

Peter: Dnes tradičně oslavujeme Tvé vzkříšení. Michael M. z Massachusetts položil 
některé zajímavé otázky, které se přímo týkají této události, zaznamenané například 
v Evangeliu podle Jana. Jeho další otázky se týkají některých Tvých zázračných skutků 
během Tvého pobytu na planetě Nula. 

Než zformuluji jeho otázky, předpokládám, že Ty něco máš, čím bys chtěl přispět ve 
věci Tvého vzkříšení. 

Pán Ježíš Kristus: Máš pravdu, Petře. A děkuji Ti za příležitost stručně se zmínit o té 
události. Jestliže se pozorně zadíváš na Mou účast na Mém Stvoření a pseudoživotě 
negativního stavu a lidském životě v tomto časovém cyklu, všimneš si, že během 
současného časového cyklu se odehrály tři nejdůležitější a nejvýznamnější události. 

Ty události úplně a kompletně změnily průběh a směr historie Mého Stvoření i 
pseudostvoření. Díky nim není nic stejné ve srovnání s tím, co bylo předtím. 

První událostí byla Má inkarnace do celého Mého Stvoření. Vyvrcholila vtělením se na 
planetu Nula do konečného produktu negativního stavu - lidského života - a jeho 
pomocí do celé zóny vymístění a všech jejích pekel. Tato událost Mi umožnila prožít 
život tak, jak ho prožívaly všechny sentientní entity ve svém relativním rozpoložení. 
Dovolila Mi také prožít život tak, jak ho prožívají lidé a všichni tvorové a subtvorové 
negativního stavu, Potřeba této zkušenosti byla vysvětlena v jednom z předešlých 
dialogů. Tato událost současně připravila velmi důležitý předpoklad pro každého ve 
jsoucnu a bytí a pseudojsoucnu a pseudobytí, aby tak mohl prožít Mou Novou 
Přirozenost ze své vlastní osobní a individualizované úrovně. Též aby všem byla 
poskytnuta příležitost navázat a mít se Mnou velmi osobní a intimní vztah. 

Druhou nejdůležitější událostí bylo Mé zažití všeho, co nebylo ustanoveno vůbec nikde 
a v žádné době, co však bylo vynalezeno a zahájeno v procesu aktivace negativního 
stavu a učiněno stavem života v konečném produktu jeho pseudotvořivého úsilí - 
v lidském životě. Vám je to známo jako proces umírání a smrti. Protože jsem přijal 
typický lidský život, musel jsem přijmout i cosi, co je lidskému životu vrozeno - 
umírání a smrt. Tento pochod je velmi divným fenoménem. Jak víš, neexistuje nikde 
v Mém Stvoření. Proces umírání a smrti je odrazem, ilustrací a demonstrací pravé 
povahy negativního stavu a jeho lidského života. Odráží pomíjivost, dočasnost a 
rozklad všeho, co je vrozeno povaze negativního stavu a lidského života. Proto jsou 
umírání a smrt tak typické pro lidský život, tak abych ho zažil plně a kompletně, bylo 
pro Mne nevyhnutelné podrobit Se tomu zážitku v jeho nejplnějším rozsahu. 

Avšak umírání a smrt, protože jsou vynálezem negativního stavu, slouží také jako 
jedině možná brána pro vchod do ostatních úrovní negativního stavu. 
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Zde musíte jasně pochopit, že jediný způsob, jak vejít do negativního stavu z pozice 
lidského života, je prostřednictvím procesu smrti a umírání. Jakákoliv jiná cesta, anebo 
kdybych chtěl do něho vstoupit jakýmikoliv prostředky jinými než lidskými, by totálně 
skončila zničením každého, kdo se nachází v negativním stavu. Jen nejexternější 
pozice, vrozená povaze lidského života, mohla poskytnout a poskytla po tu dobu 
prostřednictvím relativní kondice Mé Absolutní Božské Kondici takové prostředky, 
které chránily každého v peklech a zabránily tomu, aby utrpěl újmu či byl zničen. 

Jelikož je lidský život nejdefinitivnějším vyjádřením této nejexternější kondice, byl to 
lidský život, který Mi umožnil uskutečnit Mé poslání v peklech. Žádné jiné prostředky 
nebyly v té, ani jiné době, k dispozici. 

Dalším důležitým bodem, který je třeba si uvědomit, je to, že povaha umírání a smrti 
vrozená lidskému životu vytvořila ve všech, kteří je prožívají, pocit uzavření, konce, 
nevratnosti a ztráty života. 

A protože je lidský život zakotven ve fyzickém prožívání všech vjemů, vytváří v jedinci 
falešný dojem, že umírání a smrt jsou skutečnou realitou na všech úrovních jedincova 
jsoucna a bytí, bez jakékoliv naděje na pokračování v tom typu života - na fyzické 
úrovni. Tato situace vede k předpokladu, že žádný jiný život než fyzický není možný 
ani uskutečnitelný. 

Jedním z důležitých důvodů Mého vtělení se do specifického lidského života bylo 
vyvrácení této falešné víry a iluze, jaké lidé byli náchylní mít. Proto jsem demonstroval 
nepravdivost tohoto názoru zdoláním smrti prostřednictvím procesu vzkříšení Mého 
fyzického těla. Tato zvláštní událost bez jakéhokoliv stínu pochybnosti dokázala, že 
v pravé realitě života, v životě, který pramení z Mého Absolutního Života, nic takového 
jako umírání a smrt neexistuje. 

Jestliže zvážíte logickou konstrukci předpokladu, že existuje Absolutní Život, slovo 
‚Absolutní‘ a to, co obsahuje a znamená, vylučuje možnost jakéhokoliv typu 
terminálního stavu - jako je například umírání a smrt. Nebo kdyby něco takového bylo 
možné v absolutním smyslu, tedy jestliže by šlo o terminální a všechno končící smrt, 
pak by ani absolutní stav nebyl myslitelný či možný. Vzájemně se vylučují. 

Jedním z důležitých důvodů, proč bylo pro Mne nevyhnutelné, abych vstal z mrtvých 
v lidském fyzickém těle, bylo t, že lidské fyzické tělo znamená a zpříkladňuje 
nejexternější faktory negativního stavu. Pomocí procesu Mého fyzického 
zmrtvýchvstání ve fyzickém těle jsem v lidském životě i v negativním stavu ve 
všeobecnosti vytvořil předpoklad, který umožnil a umožní, až přijde čas, eliminovat 
z jejich života jak pojem, tak i proces umírání a smrti. 

Jen někdo, kdo je Absolutní a kdo se podrobí tomuto zážitku, smí a může vytvořit 
takový rozhodující předpoklad. Takže prostřednictvím procesu Svého fyzického 
zmrtvýchvstání jsem vytvořil nanejvýš důležitý předpoklad v lidském životě i 
v negativním stavu, na jehož základě budou umírání a smrt navěky zrušeny. 
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Toto samozřejmě nebyl jediný důvod pro Mé zmrtvýchvstání. Jak víš, týká se také 
nejdůležitějšího faktoru získání Mé Nové Přirozenosti. Tento faktor byl obšírně popsán 
ve Druhé kapitole Nového zjevení Pána Ježíše Krista. 

A toto nás přivádí ke třetí nejdůležitější události, která se odehrála během tohoto 
časového cyklu. Po Mém vzkříšení se započal proces věčné změny Mé Přirozenosti. Jak 
víš, byl završen až o Vánocích v roce 1987. Vyvrcholil též započetím přenosu konečné 
části Mého Nového zjevení, odrážejícího se v jeho třech zdrojích, kterým předcházelo 
devět předešlých knih, které jsi ty, Petře, napsal a které jsem Já inspiroval. Význam Mé 
Nové Přirozenosti byl podrobně rozveden mnohokrát v Mém Novém zjevení. To zde 
není třeba opakovat. 

Než přikročím k zodpovězení Michaelových důležitých otázek, chtěl bych učinit ještě 
jeden komentář. 

Jak víš, za dobu Mého zmrtvýchvstání se považuje období jara. To není náhoda. Jaro 
znamená začátek nového života a vytvoření všeho svěžího a nového. V Mém případě to 
zvěstovalo začátek procesu věčné absolutní změny Mé Přirozenosti a ustanovení Mé 
Nové Přirozenosti. 

Podobně jako byla událost Vánoc dána do nejtemnějšího a nejsmrtelnějšího ročního 
období na severní polokouli, stejným způsobem bylo Mé vítězství nad umíráním a 
smrtí, tedy nad celistvostí negativního stavu a nad lidským životem, dáno do období 
jara, a tak byla ilustrována důležitá duchovní souvztažnost těch období. 

A nyní, Petře, můžeš položit Michaelovi otázky. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto vysvětlení. Michaelovy otázky rozdělím do tří částí. 
První a třetí část by měly být zodpovězeny jako poslední, protože se buď Tvého 
vzkříšení netýkají, nebo se týkají něčeho, co se stalo několik dní po Tvém vzkříšení. 
Avšak druhá část se ho přímo týká, a z toho důvodu začnu tou částí. Týká se to 20. 
Kapitoly Janova Evangelia. Jan 20:1 začíná výrokem: ‚První den týdne.‘ Existuje nějaký 
význam toho, proč to bylo prvního dne týdne? 

Pán Ježíš Kristus: Samozřejmě, Petře. Všechno, co je vůbec zaznamenáno 
v Evangeliích, má velmi důležitý význam. Mé vzkříšení se událo prvního dne týdne. 

Bylo to v tentýž den brzy ráno, zatímco stále ještě byla tma, když Moje přítelkyně 
Marie Magdaléna přišla ke hrobu, kde bylo pochováno Mé fyzické tělo. ‚První den týdne‘ 
znamená nový začátek v současně pokračujícím časovém cyklu. ‚První den‘ znamená 
početí samotného nového začátku, a ‚týdne‘ znamená, že se to bude odehrávat během 
současného časového cyklu. Něco nanejvýš významného se chystalo odehrát, co by 
změnilo celou historii Mého Stvoření a pseudostvoření. 

To, že to byla Marie Magdaléna, která přišla první k Mému hrobu, znamená, že do 
popředí Mého spasení, který byl umožněn na základě faktoru Mého fyzického vzkříšení 
a Mého podrobení negativního stavu a lidského života, budou uvedeny milosrdenství, 
soucit a empatie. Marie Magdalena představuje v této zvláštní konotaci tyto Božské 
Charakteristiky. 
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To, že byla stále ještě tma, když přišla k Mému hrobu, znamená, že uvědomění si 
důležitého faktu, proč jsem musel a potřeboval zažít proces umírání a smrti, se ještě 
stále nezaregistrovalo v myslích nikoho v pozitivním, ani v negativním stavu. 

To, že Petr a Jan byli druzí, kteří přišli k Mému hrobu poté, co je Marie Magdaléna 
informovala, že v hrobě nenašla Mé tělo, znamená, že všechny ostatní atributy Mé 
Božské přirozenosti, představované zde Petrem a Janem, budou podstupovat 
fundamentální změny, založené a pramenící z Mého Absolutního Milosrdenství, 
Soucitu a Empatie. Budou zakořeněny v Mé Absolutní Božské Dobrotě a Lásce (Jan), ve 
spojení s Mou Absolutní Božskou Moudrostí a Pravdou (Petr). Společný běh Petra a 
Jana znamená duchovní manželství Božské Lásky a Dobra a Božské Moudrosti a 
Pravdy, které přivádí pomoc všem těm, kteří potřebují být spaseni z drápů negativního 
stavu. To, že Jan nakonec předběhl Petra a přišel k hrobu první, znamená, že Božská 
Láska a Dobro musí udávat tón v procesu Mého Spasení všech, protože jen z pozice 
čisté bezpodmínečné lásky může být iniciováno něco, co má tak monumentální 
povahu. Když už je to iniciováno, následuje ryzost bezpodmínečné moudrosti, aby 
poskytla nejúčinnější prostředky pro dosažení tohoto konečného cíle. 

Situace, kdy se Jan sehnul a pohlédl do hrobu, aniž vstoupil dovnitř, a jak tam uviděl 
ležet plátěná prostěradla, znamená, že Božská Láska a Dobro uznávají, že pravda té 
události nepramení či nevzniká v zevnějšnostech, neboli v negativním stavu 
všeobecně, což zde představuje hrob (negativní stav) a plátěná prostěradla, která tam 
ležela (zevnějšnosti). Sehnutí se v této konotaci znamená uznání a přijetí potřeby pro 
ustanovení Mého Božství v zevnějšnostech a pro jejich inkorporování do Mé 
Přirozenosti. Nevstoupit dovnitř znamená držet se faktu, že tato potřeba nepramení ze 
samotných zevnějšností, ale z Mých Božských Niterností. 

To, že potom přišel Šimon Petr po Janovi a vešel do hrobu, znamená, že pomocí Mé 
Božské Moudrosti a Pravdy jsem byl schopen vstoupit do negativního stavu a lidského 
života a inkorporovat jejich životy do Sebe po jejich očištění od zatracenosti pozice, 
která spočívá v pouhých zevnějšnostech. To však také znamená, že Moje Božská 
Moudrost a Pravda jsou tím, co připravuje cestu pro vytvoření příznivých podmínek 
pro Moji Božskou Lásku a Dobro, aby také zaujaly pozici v zevnějšnostech, 
v negativním stavu a v lidském životě, což je zde označeno tím, že Jan následuje Petra 
do hrobu a vidí všechny části oděvu pěkně a úhledně složené a uložené v hrobě. Pěkně 
a pořádně složené znamená, že jsem ustanovil pevný řád a nové zákony, kterými se 
musel od tohoto okamžiku život negativního stavu a lidský život řídit. 

Znamená to také, že ve všech peklech byl uveden řád a tak byl vytvořen předpoklad 
pro eliminaci negativního stavu, až přijde čas. 

Jan 20:17: ‚Ježíš jí řekl (Marii Magdaléně): „Nedotýkej se mne, ještě jsem nevystoupil ke 
svému Otci; Běž však k Mým bratrům a řekni jim, že ‚Vystupuji ke svému Otci a Otci 
vašemu a ke Svému Bohu a Bohu vašemu‘.“‘  

Obsah tohoto příslušného verše se týká výlučně procesu sjednocení všeho, co jsem 
získal během Svého vtělení na planetě Nula a během Mého pobytu v peklech s Mou 
Božskou Esencí a Božskou Substancí, ze kterých jsem sestoupil na lidskou úroveň a 
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které jsou zde označeny jako ‚Můj Otec‘ (Božská Esence) a ‚Můj Bůh‘ (Božská 
Substance). Ve chvíli Mého rozhovoru s Marií Magdalénou jsem byl ještě stále ve stavu 
separace od nich. 

To, že jsem ji požádal, aby se mne nedotýkala či aby Mne nedržela, znamená, že ve 
stavu separace by uznání Mého tehdejšího stavu přilnutím k němu znamenalo dát tu 
separaci do trvalé modality. Toto bylo prorockým varováním pro všechny Mé pozdější 
následovníky v tom smyslu, aby neoddělovali Můj tehdejší stav od jeho Božské Esence 
a Božské Substance a aby Mne nepovažovali za někoho, kdo je od nich, anebo v tomto 
případě od Mého Otce a Mého Boha, odlišný. To, že jsem také dodal ‚váš Otec a váš Bůh‘, 
znamená, že život všech ostatních pochází ve své pozitivní konotaci z té Esence (Otce) 
a z té Substance (Boha). To, že jsem je nazval ‚bratry‘, znamená Mé uznání, že jsou 
všichni relativní vůči Mému Absolutnímu stavu a že zažitím jejich života z jejich pozice 
jsem se Já porovnal s jejich stavem. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto vysvětlení. Třetí část otázky se týká samotného 
Jana a důvodu, že se nikdy nenazval Janem, ale namísto toho osobě hovořil ve třetí 
osobě (Jan 20:3-10, a Jan 21:20) a sám se označoval jen jako někdo, koho jsi Ty miloval 
a kdo se při večeři opíral o Tvoji hruď. 

Pán Ježíš Kristus: Tato situace odráží pravou povahu Pokory a Nevinnosti, které jsou 
atributy lásky, dobroty a femininity. Všechny, kteří takové atributy představují, 
hluboce miluji a - řečeno obrazně - jsou na Mé hrudi. Jak vidíte, takové atributy 
pocházejí ze samotného Mého srdce, tedy ze samotné Mé Esence. Jsou zdrojem života. 
Protože miluji život, jakýkoliv život, v Absolutním smyslu, nosím také ten život na Své 
hrudi anebo ve Svém srdci, ze kterého ho vyzařuji do všech ostatních. Láska a Dobro si 
nedělají reklamu u nikoho. Ony jednoduše jsou. Proto Jan nikdy nenaznačil, že on je 
tím, kdo má tuto roli a reprezentaci. 

Aby se ilustrovalo, že ve Mně neexistuje rozdíl Mou Absolutní Maskulinitou a Absolutní 
Femininitou a že jsou ve Mně opravdu rovnocenné a stejné, byl vybrán Jan, aby 
představoval Mé femininní aspekty z té strany jeho přirozenosti, která v něm 
obsahovala femininní principy. 

Takže jak z těchto veršů vidíš, Jan o sobě hovořil jako o Mém učedníkovi, kterého jsem 
miloval. Toto označení též upozornilo na fakt, že nikdo sám/sama od sebe a sám/sama 
o sobě nemůže, anebo nesmí být zdrojem své vlastní lásky a dobra. Jenom když uzná, 
že láska i dobro pocházejí a pramení ze Mne, tedy tím, že bude Mým učedníkem, může 
skutečně milovat a být dobrý. A toto je vše, co jste připraveni vědět o diskutované 
záležitosti. 

Peter: Znovu Ti mnohokrát děkuji za toto zajímavé vysvětlení. První část Michaelovy 
otázky se týká nasycení pěti tisíc mužů pěti bochníky chleba a dvěma rybami v jednom 
případě a čtyř tisíc mužů, kromě žen a dětí, sedmi bochníky a několika malými rybami 
- v případě druhém. Tyto dvě události jsou zaznamenány v Evangeliu Matoušově 
14:15-21 a 15:32-38; a znovu zopakovány v Matoušovi 16:8-11. Také v Janovi 6:5-13. 
Jan upřesňuje, že to byly bochníky ječmenné. Mají tyto události nějaký význam? 
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Pán Ježíš Kristus: V citovaných událostech jsou obsažena hluboká duchovní tajemství 
spolu s duchovními souvztažnostmi. Některá z nich mohou být v této době zjevena. 
Znát jiná je pro vás předčasné. Věnujme se těm, která je možné zjevit a pochopit. Jak 
vidíš, jsou popsány dvě události podobné povahy. V obou případech došlo k nasycení 
zástupů, avšak s různým počtech těch, kteří byli do jeho procesu zapojeni. Tyto dvě 
události mají úplně odlišný duchovní význam. Jedna se odehrává z pozice Mé Božské 
Lásky, druhá se odehrává z pozice Mé Božské Moudrosti. Avšak obě se odehrávají 
v lidském životě, v největších zevnějšnostech a v negativním stavu všeobecně. 

Všeobecným významem těch událostí je to, že Svoji lásku, dárkyni života, a Svoji 
moudrost, dárkyni světla, poskytuji i všem v negativním stavu a v lidském životě. Toto 
tedy znamená, že Moje Láska i Moudrost jsou všeobsáhlé. 

Chléb znamená ve všeobecnosti dobro života a ječmenný chléb upřesňuje, že je to 
dobro přírodní. Ryby obecně znamenají nejexternější aspekty přírodní pravdy. To, že 
tam bylo v jednom případě jen pět bochníků chleba a dvě malé ryby, znamená povahu 
negativního stavu a lidského života, který dokonce i v nejexternějších přírodních 
stavech dobra a pravdy obsahuje určité velmi nevýznamné množství dobra a pravdy. 

Znamená však i to, že negativní stav a lidský život nejsou absolutně zlé a negativní. 
Obsahují v sobě malé zbytky dobra a nějaký nepatrný stupeň pravdy. Jinak by nemohly 
žít a fungovat. 

Jejich nasycení Mnou z těchto nepatrných poměrů znamená, že využiji těch zbytků 
k tomu, abych jim poskytl všechny aspekty Své Nebeské, Duchovní a Přírodní Dobroty 
a Pravdy, které je spasí z jejich pseudoživota. To, že usedli, aby se toho chleba a ryb 
najedli, znamená přijetí faktu, že jen na základě Mého vlastního zásahu a Mým 
uvedením všeho v negativním stavu a v lidském životě do náležitého řádu mohou být 
všichni spaseni z věčného setrvání v takovém pseudoživotě. 

Pět bochníků chleba znamená minimální množství, potřebné pro zachování zdání 
života v negativním stavu a v lidském životě. Sedm bochníků znamená maximum všeho 
dobra, které může být obsaženo v pseudoživotě a v lidském životě, a nic víc. Dvě ryby 
znamenají minimum uvědomění si jakékoliv pravdy, která je k dispozici všem 
v negativním stavu a v lidském životě a kterou je potřebné udržet v jejich rozpoložení, 
aby se v nich zachovala schopnost vedoucí k spáse. Několik malých ryb znamená 
maximum všeho z přírodní zevnější pravdy, které může být v pseudoživotě a v lidském 
životě obsaženo. 

Pět tisíc znamená tu část pozitivních energií, která byla odříznuta od pozitivních 
energií a využita na vytvoření pseudoživota negativního stavu a která bude způsobilá 
pro konverzi do pozitivního stavu, tedy pro konverzi ve své úplné celistvosti, 
představované číslem pět tisíc. Na pseudoživotě negativního stavu se nerozhodl 
zúčastnit nekonečný počet, ale jen jeho velmi malá část. Čtyři tisíce znamená všechny 
aspekty lidského života, které potřebují být nasyceny dobrem a pravdou, aby byly 
očištěny od všech zel a nepravd. ‚Kromě žen a dětí‘ znamená, že negativní stav a lidský 
život vkládají všechen význam života a chápání toho, o čem vlastně život je, do 
zevnějšího, vědeckého výzkumu a objasňování, zde vykresleného muži; s velmi malým 
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ohledem na niterný, intuitivní a hluboký náhled, umožňující stav poznání, že je něco 
tak, jak to je a proč tomu tak je; což je zde představováno ženami a malými dětmi. 

To, že bylo posbíráno 12 košů zbytků, znamená, že neexistuje žádné omezení toho, 
kolik Mé Božské Lásky a Dobra je k dispozici všem, kteří touží být nasyceni Mým 
Životem. Dvanáct znamená úplnost a kompletnost jakéhokoliv stavu, který je 
nevyčerpatelný a trvá navěky. Toto je všechno, co potřebujete v této době o této 
záležitosti vědět. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za všechno. Je dnes ještě něco? 

Pán Ježíš Kristus: Ne, Petře, pro tentokrát je to všechno. Přeji ti příjemný den. 
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Dialog 63 

Šedesátý třetí dialog 

 

5. dubna 1999 

 

Peter: Dnes musím položit nějaké otázky jménem Dr. Beth Ann Voienové a Dana 
Barby. Než se jim však budeme věnovat, chtěl bych se zeptat nejprve Tebe, zda nemáš 
co dodat či upřesnit ohledně něčeho, o čem jsme diskutovali nebo uvažovali dříve. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že ses mne nejdříve zeptal. Chtěl bych uvést některé 
dodatečné komentáře ohledně záležitosti Mého zmrtvýchvstání, kterému předcházel 
můj vstup do pekel pseudotvůrců a do všech ostatních úrovní pekel. 

Jak si pamatujete, jediná cesta, jakou lze z pozice lidského života vstoupit do pekel a 
být v nich hmatatelně přítomen, je buď prostřednictvím smrti - vynálezem pekel - 
anebo prostřednictvím vlastního ducha a duše, ve většině případů bez vědomého 
uvědomění si takové přítomnosti a práce v nich. Lidské fyzické tělo samo od sebe a 
samo o sobě není schopné přemístění ze svého planetárního prostředí do nějaké jiní, 
nefyzické dimenze. Dokonce i v mezích fyzické dimenze je vázáno biologickými, 
chemickými a atmosférickými a dalšími podobnými podmínkami, které jsou 
strukturálně zakořeněny v přirozenosti planety Nula. 

Takže aby bylo schopné hmatatelným a rozeznatelným způsobem a pomocí všech 
modalit jedincovy mysli vstoupit do jakýchkoliv jiných dimenzí, musí lidské tělo 
zemřít, anebo být odloženo stranou buď natrvalo, nebo dočasně. 

V Mém případě bylo nutné si zvolit první způsob vstupu do pekel - pomocí fyzické 
smrti Mého fyzického těla. Důvod pro tuto volbu je ve faktu, že smrt je 
nejvýznamnějším stavem a procesem lidské zkušenosti, jaký musí nevyhnutelně zažít 
všechny lidské bytosti. 

Lidský život je ve skutečnosti od samého svého počátku v procesu umírání, vrcholícího 
skutečnou smrtí jeho fyzického těla, jehož prostřednictvím lidský duch a duše 
odevzdávají svůj život během pobytu na planetě Nula. 

Kvůli této situaci a protože je taková zkušenost neoddělitelná od lidského života a 
protože jsem se rozhodl být v lidském životě, musel jsem si také zvolit lidský způsob 
umírání a samotné smrti. Postrádání jakékoliv zkušenosti lidské povahy, v tomto 
případě postrádání zážitku, který je nejintegrálnější součástí lidského života - umírání 
a smrti - by Mne připravilo o zkušenost kompletnosti a úplnosti všech stavů, procesů a 
kondicí lidského života, a tedy - v konečném důsledku - negativního stavu. Jestliže je 
lidský život konečným produktem pseudotvořivých snah negativního stavu, pak je 
jasné, že plnost povahy negativního stavu nelze zažít - jak to všichni zažívají 
v negativním stavu - aniž by do něho nebyly zahrnuty všechny zkušenostní modality 
lidského života. 
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Pokud bych měl vyloučit tento nejvýznamnější způsob lidské zkušenosti, nebyl bych 
schopen uskutečnit Své poslání způsobem, jakým bylo pečlivě naplánováno. 

V tom případě ani lidé by nemohli být z jejich typického lidského života spaseni, 
protože aby je někdo z něho spasil, musí zkušenostně poznat, o co v lidském životě jde 
a jak funguje a pokračuje, spolu s tím, jakými prostředky a způsoby končí svou funkci 
během žití v typickém lidském těle. 

Jak si pamatuješ z předešlých výroků, jediný způsob, jakým vůbec můžeš něčeho 
dosáhnout ohledně někoho a něčeho, je z jeho vlastní zkušenostní pozice. 

Tajemství Mého vtělení se do lidského života, a tím do negativního stavu, je ve faktu, že 
z pozice Mé Absolutní Dobroty, která je čistá a není kontaminována ničím negativním, 
je nemožné přijít do styku s něčím lidským a negativním. 

Jak víš, takový kontakt by způsobil totální destrukci všeho v lidském životě a ve stavu 
negativním vůbec. Abych se tomu vyhnul, rozhodl jsem se získat pomocí typického 
lidského narození lidské fyzické tělo, které izolovalo Moji Absolutní Dobrotu od toho 
tak, aby nezpůsobilo komukoliv jakoukoliv újmu. Současně Mi poskytlo něco, co se 
nenacházelo v Mé Absolutní Přirozenosti. 

Jak víš, bylo lidské tělo původně zfabrikováno z idejí zel a nepravd. Protože zla a 
nepravdy mají povahu negativního stavu a protože nepocházejí čili nepramení 
z Absolutního Stavu, mají jen relativní a dočasnou platnost. Toto je zdrojem stavu 
lidského těla, zakořeněného v jeho umírání a smrti. 

Současně jsem se kvůli tomuto důležitému faktoru lidského fyzického těla strukturálně 
důvěrně obeznámil s negativním stavem a s lidským životem, a tak, jako bych byl 
jedním z nich. Jednoduše řečeno, díky Mému lidskému tělu všichni předpokládali, že 
jsem jako všichni ostatní plný zel a nepravd. 

Na základě toho předpokladu jsem byl schopen izolovat všechny ostatní v negativním 
stavu a v lidském životě, a tím zaručil, aby nebyli zničeni Mým Absolutním Stavem. 
Během té doby jsem fungoval ve většině případů z pozice lidské relativity.  

Pokud bych měl rozhodnout, že vstoupím do pekel jakýmkoliv jiným způsobem než 
prostřednictvím typické lidské smrti, bylo by to prostřednictvím vstoupení Mého 
Absolutního Ducha. Pro Mého Absolutního Ducha je nemožné, aby vykonal cokoliv 
z relativní kondice. Jinak by nebyl absolutní. V tom případě bych nebyl schopen 
zachovat život Svého Stvoření a jeho funkci. Takové zachování je možné jen z Absolutní 
Kondice. Takže pokud bych měl vstoupit do pekel z této Absolutní Kondice, pak díky 
faktoru relativity, dočasnosti a pomíjivosti negativního stavu by došlo k tomu, že by 
negativní stav té Absolutní Přítomnosti podlehl. 

Na základě svého procesu umírání a smrti Mi však lidské fyzické tělo poskytlo 
prostředky, které mají relativní, dočasnou a pomíjivou povahu, a tak jsem mohl 
vstoupit do pekel z pozice jejich relativity. 
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Pomocí té relativity byla pekla chráněna před rozdrcením Mou pouhou Přítomností 
z pozice Mé Absolutní Přirozenosti. 

Toto je jeden z nejdůležitějších důvodů, proč jsem si zvolil lidský způsob života, 
zakotvený v procesu umírání a smrti. Jakmile všichni v peklech vnímali, že Mé lidské 
fyzické tělo bylo mrtvé, došli k závěru, že jsem byl jakoby jedním z nich, relativní vůči 
jejich vlastní relativitě. Proto jsem byl jejich způsobu pseudoživota důvěrně znám. Z té 
pozice jsem mohl v peklech uskutečnit všechno, co bylo potřebné a nutné uskutečnit. 

Největším překvapením jejich pseudoživota bylo samozřejmě to, že byli svědky toho, 
že Mé lidské fyzické tělo bylo opět živé díky procesu vzkříšení z mrtvých. Ve 
skutečnosti právě tehdy si plně uvědomili, kdo Já jsem. 

Předtím jen předpokládali, kdo jsem, nebyli si tím však jisti. Byli Mnou zmatení: přece 
skutečný Bůh nemůže umřít. A hle - Já jsem umíral a byl mrtev. Jak jsem to vůbec mohl 
být Já? Pro všechny bylo těžké pochopit a představit si, že Bůh přijal lidskou 
přirozenost se všemi jejími atributy, což zahrnovalo i nejdůležitější a nejvýraznější 
atribut - umírání a smrt. 

Toto je jedním z důvodů, proč tolik lidí a ostatních v negativním stavu není schopno 
přijmout tento fakt o Mém životě na planetě Nula. Poněvadž je pro ně téměř nemožné 
přijmout fakt, že Bůh může zažít umírání a skutečnou smrt, a ještě nemožnější je 
pochopit a přijmout fakt, že bylo Mé lidské fyzické tělo z té smrti vzkříšeno, museli 
usoudit, že jsem nebyl pravým Bohem, ale jen Jeho vyslancem čili nějakým osvíceným 
řadovým lidským tvorem; a že - pokud jsem skutečně zemřel - zůstalo mé tělo mrtvé a 
nebylo nikdy vzkříšené, nýbrž podřídilo se pseudozákonům planety Nula. 

A přece bylo z pozice Mého spasení všech a z pozice definitivní eliminace negativního 
stavu pro Mne absolutně nevyhnutelné, abych lidský stav umírání a smrti zažil. A ještě 
důležitější bylo to, že bylo absolutně nutné ustanovit něco, co nikdy předtím 
neexistovalo, anebo co nikdo nezažil - vzkříšení Mého fyzického těla, a že jsem jej vzal 
do duchovního světa s následným inkorporováním do Mé Absolutní Přirozenosti. A o 
tohle ve věci skutečného významu Velikonoc vlastně jde. Je přirozeně mnoho dalších 
důležitých aspektů těchto událostí a faktů, ty by však byly mimo chápání relativního 
lidského života. Mají absolutní povahu. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto krásné upřesnění. Smím nyní uvést otázky Beth 
Ann? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, smíš. 

Peter: Její první otázka se týká termínů často používaných v knihách Tvého Nového 
zjevení - ‚tvorové‘ a ‚sub-tvorové‘. Je dost zajímavé, že jsem také o nich nějakou dobu 
přemýšlel. Táže se, zda jsou tyto entity, nazývané tvory a sub-tvory, též sentientními 
entitami a zda jsou v konečném důsledku schopny přijmout Tebe a Tvůj pozitivní stav. 

Pán Ježíš Kristus: Odpověď na tuto otázku bude tak trochu dvojsmyslná. Je to ‚ano‘ i 
‚ne‘. Než se však pustíme do vysvětlení této dvojsmyslnosti, nejdříve je nutno odhalit 
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něco, co doposud nebylo zjeveno. Týká se to způsobu, jak je potřebné tyto dva termíny 
chápat, a koho nebo čeho se týkají. 

Zpočátku, během genetické manipulace a experimentování, přišli pseudotvůrci s ideou 
fabrikace některých tvorů, kteří by byli plně sentientní v negativním smyslu; to 
znamená, že jejich sentience by neobsahovala vůbec nic z čehokoliv, co je 
představitelné v pozitivním stavu, nebo z toho, jak oni či jakékoliv sentientní entity - 
jak navenek, tak i niterně - vypadali. Protože neexistovala žádná zevnější ani niterná 
podobnost s nikým a ničím ve Stvoření ani pseudostvoření a protože tyto fabrikáty 
bylo možné jasně odlišit i od všech zvířecích forem a obsahů, nazvali je pseudotvůrci 
‚tvory‘. Tito tvorové byli zfabrikováni takovým způsobem, že jejich sentience byla 
umístěna do zvláštního typu duchovní, duševní a genetické sféry, která předem 
vyloučila vstup čehokoliv pozitivního a dobrého. V tomto ohledu byly v jejich druhu 
sentience obsaženy jen velmi elementární prvky pozitivní povahy. Nakolik je 
z hlediska duchovního stupeň sentience určován schopností jedince poznat, chápat a 
přijmout Mne jako Pána Ježíše Krista a poznat, chápat a přijmout Můj pozitivní stav, a 
kvůli úplně negativnímu stupni jejich sentience v tomto konkrétním smyslu, je 
odpověď na tuto otázku ‚ne‘. 

Tak jednoduché to však není. A tohle nás přivádí k části ‚ano‘ naší dvojsmyslné 
odpovědi. Jak víš, žádný sentientní život nemůže, ani nesmí existovat bez určitého 
stupně vědomí, i když na nevědomé úrovni, něčeho pozitivního a dobrého. Tento 
faktor, o němž bylo diskutováno mnohokrát dříve, pramení z faktu, že nic takového, 
jako je absolutní zlo nebo něco absolutně negativní, neexistuje. Existuje pouze 
Absolutní Dobro a Absolutní Pozitivnost. 

Aby tací tvorové byli obdařeni životem, i když je to pseudoživot, bylo nutné zachovat 
nepatrný stupeň té části života, který vznikl z pozitivního stavu a v pozitivním stavu.  

Výše jsme uvedli, že do jejich druhu sentience byly zahrnuty jen základní prvky 
pozitivní povahy. Tyto prvky byly dostatečné k tomu, aby jim daly život, ne však 
dostatečné k tomu, aby vynikl jakýkoliv jasný pocit čehokoliv dobrého a pozitivního. 
Toto jsou ty elementární prvky, které Já použiji a které znovu roznítím či znovu 
probudím do té míry, že vstoupí do plně vědomé sféry mysli těch tvorů a budou 
využity k expanzi jejich sentience s větším stupněm jejich pozitivních aspektů. 

Dovol, abych ti něco pověděl. Před určitým časem jsem otevřel v Nové škole zvláštní 
oddělení, které se specializuje výhradně na záležitosti těchto tvorů. Členům tohoto 
oddělení je přidělena role vykonávat rozšiřování sentience těch tvorů prostřednictvím 
zvláštního typu duchovního, duševního a genetického přepojení jejich sentientní mysli, 
a to takovým způsobem, že budou schopni rozlišit, pochopit a přijmout Moji Novou 
Přirozenost a přirozenost Mého pozitivního stavu. Ze stanoviska vašeho pojímání času 
je to tak trochu zdlouhavý proces, přesto je při dosahování tohoto cíle velmi efektivní a 
účinný. Nedávno tento proces propojení a restrukturalizace podstoupil velký počet 
těchto tvorů s následnou konverzí do pozitivního stavu. 

Takže toto je, Petře, první část odpovědi na otázku Beth Ann. Do této první části chci 
zahrnout i vysvětlení termínu ‚sub-tvorové‘. V jednom časovém bodu, krátce po 
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uvěznění pseudotvůrců, ‚prominentní‘ členové pekel, kterým pseudotvůrci odevzdali 
svou moc, postavení a vládu a kterým odevzdali 80% svého poznání a kteří se nyní 
nazývají renegáti, se rozhodli dále experimentovat s dostupným genetickým 
materiálem pro zfabrikování svého vlastního druhu entit. 

Avšak 80% poznání, které měli k dispozici, nestačilo na to, aby je dostalo v tomto 
ohledu zcela na úroveň pseudotvůrců. Chybějících 20% ve skutečnosti obsahovalo 
většinu tajemství procesu tvorby pseudoživota. 

Renegáti měli k dispozici jen některé počáteční prvky (kvůli rozlišení je budeme 
nazývat renegáti, i když v té době ještě renegáty nebyli). Během pokusů renegátů 
zfabrikovat novou rasu entit, které by byly jejich podobou a obrazem, uspěli ve svém 
úsilí jen částečně. Důvodem, proč nebyli zcela schopni uspět ve zfabrikování někoho 
takového, jako byli tvorové pseudotvůrců, bylo to, že v procesu svých pokusů úplně a 
kompletně vyloučili všechno pozitivní a dobré. Renegáti nebyli/nejsou ochotni 
přijmout fakt, že jakýkoliv typ života může a smí vzniknout jen s tím, že bude 
obsahovat něco pozitivního a dobrého, dokonce i kdyby to bylo v nejnepatrnější míře. 
Zoufale chtěli dokázat, že mohou a smějí zfabrikovat někoho plně sentientního, aniž by 
obsahoval cokoliv pozitivního, omezili se jen na čistě negativní a zlé stavy a extrahovali 
z genetického materiálu jen to, co se ani nepatrně týká něčeho pozitivního. 

Po několika pokusech a početných selháních se renegátům podařilo zfabrikovat kvazi-
sentientní životní formy, tak zvané sub-tvory. Důvodem, proč se tak nazývají, je, že 
niterně i navenek vypadají jako karikatury tvorů zpočátku zfabrikovaných 
pseudotvůrci. Jaký je duchovní, duševní a osobní status těchto sub-tvorů? Protože 
v procesu jejich fabrikace byly použity jen negativní prvky a byla jim nadělena pouze 
pseudoenergie, mají tito sub-tvorové jen velice elementární inteligenci a schopnost 
vůbec něco pochopit a je třeba nad nimi neustálý dozor. Jsou porovnatelní s lidskými 
tvory, kteří jsou ve stavu mírné až vážné vývojové vady. Tyto nepříznivé lidské stavy 
jsou ve skutečnosti souvztažnostmi těchto sub-tvorů. 

V peklech jsou však tito sub-tvorové schopni naučit se vykonávat podřadné práce. 
Změnili se tedy na otroky jiných tvorů a renegátů, a tak pro ně vykonávají tento typ 
úloh. Za jejich současně existujících duchovních, duševních a osobních stavů nejsou 
schopni Mne anebo Můj pozitivní stav pochopit, a tedy ani přijmout. Toto je odpověď 
‚ne‘ na otázku Beth Ann. Avšak Já kvůli Svému Absolutnímu Soucitu a Milosrdenství 
nemohu dovolit, aby byli eliminováni jako obyčejná zvířata. V těchto sub-tvorech 
potenciálně existuje schopnost, která by je mohla dovést k rozvinutí pojmu ‚já jsem‘. 
Z toho pojmu by Mne - v Mé Nové Přirozenosti - a Můj pozitivní stav byli schopni 
pochopit a přijmout. Proto, až nastane čas natrvalo zrušit negativní stav a jeho typický 
lidský život (v jeho čistě negativních aspektech), budou tito sub-tvorové umístěni do 
nemocničního oddělení Nové školy, kde jim Já osobně poskytnu některé dodatečné 
duchovní, duševní a genetické prvky, které by byly včleněny do jejich genetické 
struktury a ze kterých by byli schopni rozvinout úplnou sentienci, jak je tomu 
v pozitivním stavu. 

V prvním kroku této důležité práce bude do sféry chápání jejich právě se vyvíjející 
sentientní mysli implantována idea, prostřednictvím které jim bude položena otázka, 
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zda si přejí a touží ze své vlastní svobodné vůle a volby být a existovat jako výlučně 
pozitivní entity, umístěné do života pozitivního stavu. Protože jejich původní genetický 
kód, jak byl do nich implantován renegáty, silnou touhu být a existovat, nezáleží v jaké 
modalitě života, všichni přijmou tento nový pozitivní stav. A toto je část ‚ano‘ Mé 
odpovědi na první otázku Beth Ann. 

Výše uvedené vysvětlení termínů ‚tvorové‘ a ‚sub-tvorové‘ se vztahuje na tu dobu, 
která se odehrávala buď před Mým Prvním příchodem, anebo dříve, než dospěla do 
své plodné zralosti Moje Nová Přirozenost. Po tomto a po stvoření Mého Nového 
vesmíru, a po vypuštění pseudo-tvůrců a než pseudotvůrci zfabrikovali svůj nový 
pseudovesmír, zfabrikovali renegáti odlišnou rasu tvorů s následnou fabrikací odlišné 
rasy sub-tvorů. 

Protože tyto nové výtvory se nepodobají ničemu, co bylo předtím v jsoucnu a bytí a 
v pseudojsoucnu a pseudobytí, a nejsou srovnatelné s nikým ani s ničím jiným, přesto 
se také označují jmény ‚tvorové‘ a ‚sub-tvorové‘, aby se odlišovali od všech ostatních. 

Důvodem, proč se také nazývají těmito jmény, i když nejsou v ničem jako ostatní 
tvorové a sub-tvorové zfabrikovaní předtím, je to, že byly pro jejich fabrikaci použity 
stejné metody a procedury jako při těch ostatních - až na to, že byli vytvořeni ze zcela 
jiného materiálu. 

Tito nově zfabrikovaní tvorové a sub-tvorové jsou ve své struktuře v porovnání 
s předcházejícími mnohem pseudovyvinutějšími a pseudovychytralejšími. Přestože 
jsou plně sentientními, je jejich sentience založena na vědomí jiné úrovně zel a 
nepravd, které nebyly do toho okamžiku k dispozici, ani je nebylo možné extrahovat. 
Protože však ve skutečnosti jakýsi pocit ‚já jsem‘ mají, i když je zakořeněn v naprostém 
zlu a nepravdě, budou schopni, až nastane čas, pochopit a přijmout Moji Novou 
Přirozenost a život Mého pozitivního stavu. 

V peklech však existuje třetí kategorie tvorů a sub-tvorů. Tato kategorie pochází 
z lidské rasy - z některých lidí, kteří byli povahově tak nesmírně negativní, zlí a 
podvodní a kteří se tak zarputile ztotožnili se svojí opovrženíhodnou povahou, že po 
příchodu do jednoho z pekel byli/jsou zvlášť ‚odměněni‘ svými pány genetickou 
restrukturalizací, vedoucí k tomuto typu tvorů. Na druhé straně ti z lidské rasy, kteří 
zcela selhali ve svém úsilí udělat svým pánům radost, ale kteří současně pohrdli a 
odmítli všechno pozitivní a dobré, byli/jsou po svém příchodu do pekel geneticky 
restrukturalizováni na výše uvedený typ sub-tvorů. 

Těmto bývalým lidem, změněným na tvory a sub-tvory, bude pomocí Mého zvláštního 
stavu Soucitu a Milosrdenství ve vhodném čase obnovena ta část bývalé lidské 
přirozenosti, která obsahovala vědomí jejich ‚já jsem‘, na kterém bude postaveno jejich 
následné spasení s úplným pochopením a přijetím Mojí Nové Přirozenosti a Mého 
pozitivního stavu. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za Tvou vyčerpávající a objasňující odpověď. Její druhá 
otázka se týká pojmu, který jsme použili na označení knihy Nové zjevení Pána Ježíše 
Krista. Z toho či onoho důvodu jsme ji začali nazývat ‚Velká kniha‘. V lidské historii 
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neustálého boje s alkoholismem a ostatními početnými typy narkomanií bylo založeno 
hnutí pod názvem ‚Anonymní alkoholici‘. Zakladatelé toho hnutí napsali knihu 
obsahující filosofii Anonymních alkoholiků. Tato kniha se také jmenuje ‚Velká kniha‘. 
Beth Ann se ptá, zda existuje nějaká souvislost - jakýsi předchůdce pozitivních 
principů, obsažených ve 12 krocích - s Tvým Novým zjevením, obsaženým v naší Velké 
knize. 

Pán Ježíš Kristus: I když mezi těmi dvěma neexistuje žádná přímá souvislost, některé 
paralely skutečně existují. Paralelu lze najít ve faktu, že zakladatelé Anonymních 
alkoholiků si poprvé uvědomili duchovní kořeny a důvody v pozadí alkoholismu a 
všech ostatních forem závislosti na něčem (drogách, nikotinu i hazardních hrách a na 
všem ostatním). Zjistili fakt, že takové narkomanie anebo závislosti jsou reflexemi 
úplné ztráty, odmítnutí, nesprávného chápání a zneužívání pravých duchovních 
principů. 

Proto je možné najít uzdravení z tohoto stavu jen opětovným nastolením správného 
uvědomění a v opětovném napojení se na svůj duchovní původ a odevzdání svých 
problémů Bohu - v našem případě Mně; a v tom, že bez těchto duchovních principů a 
přijetí Boha je jedinec zcela bezmocný a ztracený. Pojmenování jejich knihy názvem 
‚Velká kniha‘ v porovnání s jejich dalšími vydanými knihami nebo literaturou, se týká 
spíše objemu písemného materiálu. 

I když má v našem případě název ‚Velká kniha‘ též omezený spoluvýznam s jejím 
kvantitativním objemem, tedy že je velká počtem obsažených stran, z čistě duchovního 
hlediska, na základě způsobu, jakým je hodnocena v duchovním světě, ‚Velká‘ znamená 
velká spíše co do kvality idejí a obsahu a toho, co zjevuje, než co do kvantity. 

Tak jak neexistovalo žádné vědomí toho, že alkoholismus a všechny ostatní 
toxikomanie jsou v podstatě duchovními chorobami, dokud to nezjevila a nedefinovala 
‚Velká kniha‘ anonymních alkoholiků, tak stejně nebyly dostupnými a zjistitelnými 
určitá vysvětlení, ideje, pojmy a principy, dokud nebyly zjeveny ve ‚Velké knize‘ Mého 
Nového zjevení. A toto je rozsah, v jakém souvztaží. Žádné jiné srovnání anebo 
souvztažnost mezi nimi neexistuje. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto vysvětlení. A poslední otázka přichází od Dana. Pro 
naši lidskou mysl je tak trochu matoucí, když má pochopit představu, že jsme 
angažováni a fungujeme na mnoha úrovních jsoucna a bytí a pseudojsoucna a 
pseudobytí. Jak je to možné a do jaké míry je naše angažování se na dalších úrovních 
porovnatelné s naším každodenním fungováním na naší vnější lidské úrovni? Toto je 
velmi zajímavá otázka. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, je. A ano, z hlediska vaší lidské vnější mysli bude téměř 
nemožné, abyste pochopili, jak se vaše angažování se na všech úrovních uskutečňuje. 
Problémem vaší lidské vnější vědomé mysli je to, že jakmile ve svém každodenním 
fungování na planetě Nula přecházíte v tom či onom čase z jednoho místa na druhé, 
fungujete z pozice a z nitra časoprostorového kontinua. V té modalitě je vaše vnímání 
lineární, a ne diskrétní. Vaše lidská vnější vědomá mysl neobsahuje žádnou představu 
diskrétnosti a mnohorozměrné spojitosti. V praktickém smyslu rozlišujete a vnímáte 
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věci a události tak, jak se odehrávají tu či tam, v tom či onom čase. Žádná synchronnost 
a simultánnost všech událostí není vnímatelná či pochopitelná vaším vnějškem, ze 
kterého na denní bázi fungujete. Díky svým lidským omezením uvažujete současně i o 
ostatních dimenzích a pseudodimenzích tak, jako by byly lokalizovány anebo 
situovány někde tam venku, v nějakém vzdáleném koutě viditelného vesmíru. 

Co je pro vás velmi těžké pochopit, je to, že všechny ty dimenze nejenže nejsou daleko 
od vás ve smyslu dostupnosti vašeho vnímání, ale jsou vedle vás, kolem vás a ve vás, i 
když v odlišném stavu a procesu, než jste vy. Vaše lidská percepční omezení vám 
nedovolují vidět je či slyšet, anebo je navenek cítit. 

V tom smyslu je vaše angažování se ve vnějším lidském životě jako Mých pravých 
reprezentantů omezeno přibližně na 5 procent nebo i méně. Zbývající části vaší mysli a 
pseudomysli (zbylých 95 procent anebo více) jsou zaangažovány někde jinde a 
v nějakém jiném čase. To někde jinde a v nějakém jiném čase není tam někde venku, 
anebo někdy tehdy (toto je velmi těžké vysvětlit!), ale je to - budiž to řečeno ještě 
jednou - přesně s vámi, kolem vás a při vás. 

Proto pro vás vůbec není těžké být přesně v tomtéž okamžiku na mnoha místech, 
v mnoha stavech, kondicích, časech a paračasech, protože jsou s vámi všechny 
přítomné zde a nyní (tedy jak bys to pověděl tak, aby ses vyhnul časoprostorově 
vázanému chápání toho, o čem mluvím?). 

Co se vašeho lidského chápání týče, nejbližší, ale současně nejvzdálenější příklad 
můžete nalézt v něčem takovém, jako jsou rádiová, televizní a telefonní zařízení. 
Například, rozmlouváte po telefonu s někým, kdo sedí anebo stojí několik tisíc mil od 
vás a kdo je v jiném prostoru a v jiném čase a na jiném místě nežli vy. A přece tu osobu 
slyšíte ve svém vlastním čase, svým vlastním sluchem a ve svém vlastním prostoru 
přesně tehdy, kdy on/ona slyší vás ve svém vlastním čase, prostoru a svým sluchem. 
Anebo vezměte si například různé frekvence a vlny, na kterých je postaveno sledování 
televize a poslouchání rádia. Svýma očima, anebo svýma ušima ty frekvence a vlny ani 
nevidíte, ani neslyšíte. A přece jsou tam s vámi. A v nich nastává přímo ve vašem pokoji 
přítomnost všech lidí a událostí na vaší planetě v tomtéž čase a na témže místě. A váš 
vlastní obraz a činnosti jsou neustále přítomny se všemi ostatními v jejich čase a na 
jejich místě. Abyste zjistili, že tomu tak je, vaše lidská vědomá mysl potřebuje zvláštní 
typy zařízení, která zachycují všechny obrazy těch lidí a událostí a zpřístupňují je 
vašemu vidění a slyšení. 

Takže v našem případě vždy, když jakýmkoliv způsobem odvrátíte svoji lidskou 
vědomou mysl jinam, ať již prostřednictvím spánku, snění, soustředění se na nějaké 
zvláštní ideje, anebo nějakými jinými způsoby, v tom okamžiku je vaše mysl intenzivně 
zaangažována v ostatních dimenzích přesně tehdy, kdy jste okrajově zapojeni do svého 
vlastního lidského zevního života. Abyste správně pochopili tento pojem, musíte se 
odpoutat od svého zevního vědomého vnímání a přepnout na své niterné vnímání a 
intuici. Pro vás je naprosto nemožné pochopit tento pojem pomocí vaší vnější mysli. 
Ona zdaleka není stavěna tak, aby chápala cokoliv podobného. Proto by bylo velmi 
těžké, ne-li nemožné, pokračovat nyní v této diskusi. Takže pro dnešek tuto diskusi 
uzavřeme s přáním velmi příjemného dne vám všem. 
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Peter: Děkuji Ti mnohokrát za tento pěkný dialog. Bylo to velmi příjemné setkání. 
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Dialog 64 

Šedesátý čtvrtý dialog 

 

7. dubna 1999 

 

Peter: Než uvedu své vlastní otázky, ponechám Tobě, abys promluvil jako první a 
přispěl čímkoliv, co si dnes ráno přeješ. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji Ti, Petře, za tvou laskavou nabídku. Rád bych učinil nějaké 
komentáře ohledně víceúrovňového rozhovoru, který proběhl včera během tvé 
odpolední procházky s Ludmilou. Jak víš, do živé debaty o různých důležitých 
duchovních záležitostech byli zapojeni Ludmila, Já, ty a též členové vašich příslušných 
duchovních rodin, jakožto i členové Nového vesmíru, spolu s pseudotvůrci, kteří vám 
byli přiděleni. V jedné chvíli bylo během této konverzace uvažováno o tom, jak mohou 
být vaše energie přeneseny na pseudotvůrce, se kterými pracujete na všech úrovních 
vašeho života (v některých případech, aniž byste si vědomě uvědomovali, že taková 
práce neustále probíhá). 

Dovol Mi, abych ti o metodách této důležité práce něco sdělil. Především, aby se taková 
práce mohla efektivně a účinně uskutečnit, za účelem spolupráce mezi zbytkem 
pseudotvůrců a vámi, je vám z různých skupin přidělen určitý počet pseudotvůrců, 
kromě těch, kteří už nějaký čas s vámi jsou (od doby, kdy byla napsána Korolaria...). 
Tehdy byl, přirozeně, účel vaší synergické práce značně odlišný od účelu, jaký má nyní. 
Tehdy bylo hlavní snahou vybudovat most spojení mezi pseudotvůrci a pozitivním 
stavem a pomoci jim, aby se dostali z jámy (řečeno obrazně) a aby viděli a zjistili, co 
vás tak odlišuje od celého zbytku lidstva. 

V současné době se v rámci Velké aliance mezi mnoha jinými věcmi vaše spolupráce 
orientuje na potlačení a porážku renegátů, nastolení úplně nového životního stylu a 
vztahů z pozice pozitivního stavu. 

Jak mohou být vaše energie přeneseny na pseudotvůrce, aby se realizovala a 
aktualizovala tato důležitá věc? Úplně prvním a jedním z nejdůležitějších kroků je 
v tomto ohledu to, co si o pseudotvůrcích myslíte, jaký máte na ně názor a jak s nimi 
navozujete vztah. Dlouhou dobu jste o nich smýšleli nepříznivě a měli jste na ně 
nepřátelský názor. Byli považováni za vaše nepřátele, kteří nechtějí nic jiného než vás 
zničit nebo svést či zlomit. Mnozí z vás se jich i obávali a zdráhali se na ně i jen 
pomyslet. S takovým postojem se v procesu zavádění synergické práce s nimi nemohlo 
příliš mnoho dosáhnout. Jen co si povšimli odlišnosti, která existovala mezi vámi a 
zbytkem typických lidí, jejich postoj vůči vám se změnil. Víc už nepociťovali potřebu 
dělat něco s vámi, anebo s vaší zpětnou konverzí v zájmu jejich věci anebo pro věc 
negativního stavu. Namísto toho vůči vám zaujali nestranný, vědecký, chladný a 
objektivní postoj, aby vás pozorovali a poučili se, co vás činí tak odlišnými. Během toho 
pozorování a učení bylo na základě vámi nabídnuté pomoci a vašeho přispění a ochoty 
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podřídit se jejich pozorování a experimentování zodpovězeno mnoho otázek 
důležitého významu. 

Po tuto dobu většina z vás ještě stále cítila potřebu opatrnosti a nedůvěry vůči 
pseudotvůrcům, vyhýbali jste se jim, jak jste jen mohli, a vaše interakce byla spíše 
vynucenou. Neměli jste vůči nim žádné pozitivní pocity ani přátelství. Tento váš stav 
byl pochopitelný, když pseudotvůrci přerušili směr vývoje života v pozitivním stavu a 
zfabrikovali lidskou rasu se všemi jejími ukrutnostmi a ohavnostmi. V té době jste se 
příliš zabývali zápornými důsledky aktivace negativního stavu a fabrikací lidských 
tvorů. Jinými slovy, pohlíželi jste na tu situaci z typické pozice negativního stavu a 
lidského života, namísto pozice správného pochopení a akceptování důvodů, proč jsem 
dovolil, aby se vůbec škodlivé aktivity pseudotvůrců rozvinuly. Z té pozice bylo pro vás 
těžké, ba dokonce nemožné pochopit a přijmout fakt, že svými škodlivými aktivitami 
pseudotvůrci přispívali k velmi důležitému poučení všech v Mém Stvoření na všech 
jeho úrovních. 

Avšak v současnosti - s náležitým pochopením a přijetím nutnosti všech těch událostí, 
rozpoutaných pseudotvůrci; i na základě jejich vlastního pochopení a přijetí důsledků 
svých škodlivých aktivit; a díky tomu, že mají k dispozici náležité a správné odpovědi 
na všechny své otázky - se vaše pozice a postoj vůči nim mění takovým způsobem, že 
se na ně bude pohlížet podle vrozené přirozenosti pozitivního stavu a osobně podle Mé 
Přirozenosti. Toto je pohled milosrdenství, soucitu, empatie, pochopení, akceptování a 
odpuštění. Nebude už žádné odmítání, ani strach, vyhýbání se, nedostatek důvěry a 
podobné negativní pocity a postoje, ale namísto toho tu bude nová forma přátelství a 
spolupráce mezi vámi a nimi. 

A toto nás přivádí k záležitosti přenášení energií na pseudotvůrce za účelem 
uskutečnění toho, co je v tomto příslušném čase potřebné uskutečnit. Projevením 
lásky, přátelství, laskavosti, pochopení a podobných pozitivních pocitů a myšlenek jim 
odevzdáte své energie. Prostřednictvím takových pozitivních pocitů a myšlenek jsou 
pseudotvůrci schopni čerpat a využívat vaše energie ve své důležité práci, kterou nyní 
vykonávají výlučně pro Mne a Mou věc. 

Prakticky vzato, pokud si vizuálně uvědomíte jejich přítomnost v sobě (a někteří z vás 
to skutečně dovedou), běžte k nim, pozdravte je, obejměte je, buďte k nim přátelští a 
laskaví, rozmlouvejte s nimi tak - jak je to jen možné - o všech záležitostech svého 
života a o životě všeobecně. Pokud je vizuálně nevnímáte, anebo nemáte žádný pocit 
jejich přítomnosti v sobě, můžete o nich smýšlet pozitivně a mít na ně kladný názor, 
můžete s nimi rozmlouvat ve své mysli, jako byste si docela vědomě jejich přítomnost 
v sobě uvědomovali. Oběma způsoby či jakkoliv jinak budete na ně velmi účinně 
přenášet své energie. 

Pokud je pozvete, aby se podíleli na všech vašich každodenních aktivitách, vaše osobní 
energie jim budou neustále k dispozici souhrnněji a účinněji. Musíte pochopit, že od 
nynějška budou pseudotvůrci, kteří jsou vám přiděleni, neoddělitelnou částí vašich 
duchovních rodin. Díky zvláště blízkému kontaktu budou těsně spolupracovat se členy 
Nového vesmíru; ti členové jsou vám za tímto účelem a pro mnohé jiné důvody určeni. 
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Jiná důležitá záležitost, ke které došlo během naší víceúrovňové konverzace, se týkala 
vašeho postoje k pseudotvůrcům v případě, kdy osobně nesouhlasíte s některými 
metodami jimi používanými k potlačení a porážce renegátů; anebo v dalších případech, 
kdy cítíte, že ty metody nejsou příliš vhodné ani účinné. I když může být v některých 
případech vaše vnímání v tomto ohledu správné, je moudré vůči jejich metodám 
nezaujímat odsuzující postoj. Důvodem je to, že nemáte vůbec ponětí, proč dovoluji 
některé věci tak, jak je pseudotvůrci manifestují nebo podnikají. Ve tvé včerejší 
konverzaci se Mnou a s nimi, jakož i se všemi přítomnými, ti bylo jasně naznačeno, že 
pseudotvůrci spolu se všemi ostatními nejsou dokonalými či absolutními. Proto také 
oni a všichni ostatní jsou náchylní dělat chyby. Co myslíš, jak se v jejich případě a 
v případě všech ostatních dosahuje a uskutečňuje nějaké důležité poučení? Tím, že se 
dělají chyby a že se z nich bere ponaučení. V Mém Novém zjevení vám bylo jasně 
naznačeno, že díky relativní kondici, ve které jsou všichni, se stává, že dokonce i někdo, 
koho lze považovat za toho, kdo má nejblíže k Mému Absolutnímu stavu, je náchylný 
přítomně udělat nějaké chyby nebo dospět k nějakým nevhodným závěrům. Avšak 
prostřednictvím takových chyb a nesprávných závěrů se získávají velmi důležité lekce, 
které slouží jako prostředek, jehož pomocí získávají schopnost být ve svém duchovním 
vývoji a pokroku dokonalejšími a dokonalejšími a pokročilejšími a pokročilejšími. 

Takže pokud na chyby a nesprávné závěry pseudotvůrců pohlížíte z této správné 
perspektivy, pochopíte potřebu jejich výskytu a poskytnete jim plnou podporu v jejich 
snažení, a to tak, že budete s jejich postupy souhlasit, ať by z vašeho hlediska vypadaly 
jakkoliv nevhodně anebo nesprávně. Pamatujte si, prosím, že z vašeho niterného, 
nikoliv lidského hlediska, existuje jasné chápání a akceptování toho, proč je výskyt 
takových chyb a nesprávných závěrů potřebný. Prostřednictvím tohoto typu 
akceptujícího a pozitivního postoje jim dáváte anebo se s nimi dělíte o vaše osobní 
energie. A toto je další velmi účinný způsob, jak jim poskytovat vaše energie. 

Jak z těchto příkladů vidíš, vaši pomoc a vaše energie jim poskytujete anebo dáváte 
k dispozici prostřednictvím vašeho správného postoje a tím, jak o pseudotvůrcích 
smýšlíte, co si o nich myslíte a jak s nimi zacházíte. Tento způsob je nejúčinnější. 

Další věcí, kterou si v tomto ohledu potřebujete uvědomit, je to, že jsou dvě úrovně, na 
kterých se s pseudotvůrci angažujete spolu se všemi, kteří jsou vám určeni. Vaše 
angažování se asi z 95% času a rozsahu vaší mysli odehrává v jiných dimenzích obecně 
a zvlášť v dimenzích pseudotvůrců, kde v současnosti sídlí většina z nich. Jsou to tyto 
dimenze, ve kterých s nimi (symbolicky řečeno) potřebujete navázat fyzický vztah, být 
s nimi a podílet na všech jejich aktivitách. Tato účast a zapojení se odehrává 
samozřejmě bez jakéhokoliv vědomí, anebo jen s velmi malým vědomím (i když velmi, 
velmi, velmi málo z vás si to uvědomuje), a to ve vaší lidské vnější vědomé mysli. 
Druhá úroveň angažování se probíhá ve vnější rovině vašeho každodenního života, kdy 
se potýkáte se svými každodenními starostmi, a kdy s nimi a s námi všemi 
rozmlouváte ve své mysli anebo, jednoduše, kdy nás všechny máte ve svém 
uvědomělém vědomí. Projevem tohoto zevního zapojení je to, když spolu vzájemně 
hovoříte po telefonu nebo tváří v tvář, jak to bylo včera s Ludmilou a s tebou, Petře. 
vždy, když použijete své zevní hlasivky a hovoříte o duchovních záležitostech a o 
pseudotvůrcích a jejich práci, anebo, v tomto ohledu, o čemkoliv, pokud o nich hovoříte 
jen v pozitivní konotaci, dáváte jim své energie a současně se s nimi intenzivně 
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zúčastňujete na jejich aktivitách, čímž jim také umožňujete, aby se ocitli ve vašich 
zevnějšnostech. Takovým konáním umožňujete pseudotvůrcům, aby ovlivňovali běh 
událostí na planetě Nula nejen z jejich vlastní dimenze, ale i z vaší vlastní zevní pozice. 
Toto kombinované umístění usnadní dosažení cíle, jaký jsem pro proces udržení 
renegátů v patřičných mezích a pro konečnou eliminaci negativního stavu vytyčil. 
Musíte velmi jasně pochopit, že současná role pseudotvůrců spočívá v tom, aby 
napravili věci. Byli to oni, kdo je pokazili. Proto je jejich plnou zodpovědností je opět 
napravit. A protože před vaší inkarnací na planetu Nula jste kvůli svým vlastním velmi 
důležitým důvodům a kvůli poučení dobrovolně souhlasili s tím, že budete 
pseudotvůrcům v tomto velmi důležitém procesu pomáhat, vaše osobní role se mění, 
anebo, abych byl přesnější, právě nyní se aktivuje s ohledem na přebývání na planetě 
Nula ta část vaší role, která se týká snahy o spolupráci s pseudotvůrci. Toto je důvod, 
proč v tomto dialogu o tom hovoříme a proč jste Ludmila a ty, Petře, o těchto věcech 
včera diskutovali s námi všemi během vaší odpolední procházky. Jak vidíš, nic není 
bezdůvodné a vše se odehrává velmi příhodným způsobem. 

Když už hovoříme o renegátech, dalším bodem, který byl včera uveden do vaší 
pozornosti během vaší víceúrovňové komunikace, byla záležitost samotných renegátů, 
jakož i to, jak ‚fyzicky‘ vypadají a v jakém bodu jejich možné budoucí konverze do 
pozitivního stavu se v současnosti nacházejí. Bylo vám naznačeno, že z vašeho lidského 
hlediska a podle vašeho lidského úsudku vypadají velmi hnusně, ohavně a vzbuzují 
nepříjemný odpor. Avšak podle jejich vlastního subjektivního názoru sami sobě 
připadají velmi krásní a žádoucí, neboť krásu a žádoucnost považují za rovnocenné se 
zuřivostí, hrubostí, drsností a s podobnými negativními rysy a charakteristikami. Jak 
víš, zevní vzhled a manifestaci určují niterné dispozice, které jsou v případě renegátů 
zlé a negativní. Čím horší a negativnější jsou, tím odporněji a krutěji, hruběji, 
nepříjemněji a drsněji vypadají navenek. Protože však podle jejich názoru být niterně 
takovými je nejžádoucnějším a nanejvýš vzrušujícím způsobem bytí, ztotožňují tyto 
stavy s krásou a roztomilostí. 

Pokud jde o to, v jakém bodu své možné budoucí konverze do pozitivního stavu se 
nacházejí, bylo vám naznačeno, že prozatím ještě nejsou připraveni učinit tento krok. V 
předcházejících dialozích vám také bylo naznačeno, že renegáti jsou těmi, kteří 
zpříkladňují a manifestují konečnou, nejzápornější a nejhorší část povahy negativního 
stavu, kdy už více není možné se o něčem poučit. Jen po završení této poslední fáze 
budou vytvořeny podmínky, na jejichž základě budou renegáti schopni konvertovat do 
pozitivního stavu. V tomto čase ‚hry‘ by bylo velmi předčasné vám zjevit, za jakých 
podmínek by to mohlo nastat, anebo jak k tomu dojde. Čekejte, dívejte se a buďte 
trpěliví. 

Další myšlenka, jaká tě osobně napadla, Petře, a kterou jsi nevyjádřil, se týká scénáře, 
podle kterého by pseudotvůrci jako celek konvertovali do pozitivního stavu před 
totální aktivací a eliminací negativního stavu. Je takový scénář možný? A jestliže je 
možný, jak by se završilo poučení o povaze negativního stavu a o jeho lidském životě 
ve své úplnosti? Dovol, abych ti něco pověděl. Nejste daleko od doby, kdy všichni 
pseudotvůrci, včetně třetí, nejzápornější skupiny, budou na pozitivní straně. Takže, 
k čemu pak zde dojde? 
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Nuže, nezapomínej, že během vlády pseudotvůrců bylo před jejich uvězněním 
zfabrikováno mnoho forem pseudosentientních entit, tvorů, démonů, subtvorů a 
podobných bytostí spolu s typickými lidmi a rozmístěno po všech peklech, zóně 
vymístění a na planetě Nula. Jsou jich miliardy, miliardy a miliardy. Tyto takzvané 
bytosti v jakékoliv formě a kondici byly zfabrikovány z čistě zlých a negativních prvků. 
Byl jim dán impuls pro vývoj jediným směrem - negativním, horším, úskočnějším a 
pseudovychytralejším. Po svém uvěznění pseudotvůrci pokračovali ve svém nedobrém 
vývoji ve smyslu těchto linií a stávali se více a více takovými. A nejen to, nýbrž 
zfabrikovali ještě větší počet tvorů a sub-tvorů ze svého vlastního druhu idejí zel a 
nepravd.  

Díky tomuto uspořádání v jejich vývoji dokonce i po konverzi všech pseudotvůrců do 
pozitivního stavu by tyto bytosti a tvorové pod vedením renegátů pokračovali ve svém 
pseudoúsilí zničit pozitivní stav a převzít moc nad celým Stvořením s mnohem větší 
motivací, úsilím a snahou než kdykoliv předtím. A nejen to, ale prohlásili by, že jsou 
pravými pseudotvůrci, kteří zfabrikovali lidské tvory a všechny ostatní tvory a sub-
tvory v pseudojsoucnu a pseudobytí, a že tedy jsou pravými spasiteli lidstva. Protože 
mají 80% poznání a schopností, jaké mají praví pseudotvůrci, byli by schopni (a nyní 
již jsou, jak se ukazuje v jejich současném experimentování a v práci) manifestovat a 
ilustrovat, jak byl negativní stav aktivován a jak byl uveden do vedoucího postavení. 

Kdyby měl být upřednostněn tento scénář, podle něhož by se projevila jejich 
schopnost tak konat, pak by se jim povedlo přesvědčit lidstvo, že jsou pravými 
‚stvořiteli‘. Jen co by bylo lidstvo přesvědčeno o těchto pseudofaktech, negativní stav 
by na planetě Nula pseudozvítězil. To samozřejmě neznamená, že by tento příslušný 
scénář byl vybrán či upřednostněn. Avšak je k dispozici a mohl by být uveden do 
pohybu, pokud by to bylo potřebné a nutné. A toto je všechno, čím jsem chtěl dnes 
přispět. Teď se do toho dej, Petře, a polož svou otázku, která odráží tvé typické 
rozpaky kvůli technickým chybám, které jsi v těchto Dialozích udělal. 

Peter: Ano, je to velmi trapné a nepříjemné a jsem zvědavý, proč u mne tato situace 
přetrvává po celý můj život. Technické chyby, o kterých hovoříme (a toto je v zájmu 
všech čtenářů těchto Dialogů), jsou ve faktu, že při postupném číslování stran těchto 
Dialogů jsem v jednom případě očísloval dva dialogy stejnými čísly stránek. Ve 
Čtyřicátém pátém dialogu má poslední stránka (anglického originálu) číslo 304, ale 
Čtyřicátý šestý dialog začal stránkou číslo 303. Toto číslování stránek je úplně 
popletené. I když jsem tento problém ve svém počítači opravil, čtenáři dostali 
nesprávné a zmatené číslování těchto stránek. V Šedesátém druhém dialogu ti lidé, 
kteří ho dostali e-mailem, budou mít chybu na straně 420, v úplně posledním řádku té 
stránky, který končí slovy „až do období Vánoc roku 1988“. Mělo to být 1987, a ne 
1988. Dokonce i teď při psaní jsem udělal chybu a napsal jsem 1997. Naštěstí jsem ji 
okamžitě zachytil. A tentýž problém se objevil v Pátém dialogu. Na straně 41, kde je 
vsunut citát z epištoly Jakuby, je naznačeno, že zmíněný citát je v první kapitole, verš 
13, zatímco by to mělo být ve druhé kapitole, verš 13. Celý svůj život vím, že zmíněný 
citát se nachází ve druhé kapitole Jakuba, a přesto jsem napsal ‚první‘. Je nějaký důvod 
pro tato trapná nedopatření? (Mimochodem, naléhavě doporučuji všem, kteří dostali 
tyto nesprávné údaje, aby učinili ve svých výtiscích náležité opravy). 
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Pán Ježíš Kristus: No, jak víš, nic neexistuje bez nějakého důležitého důvodu. Ve tvém 
případě je to ilustrací tvé averze vůči kvantifikaci, externalizaci a linearitě. Pro tebe 
osobně, Petře, nejsou problematická ani tak čísla samotná a sama o sobě, jako spíše 
postupné číslování těch stránek, anebo zaznamenávání specifických dat. S tím jsi měl 
vždy problémy. Jasně si uvědomuješ duchovní souvztažnosti funkce, kterou každé 
jednotlivé číslo má. Takové souvztažnosti mají kvalitativní a diskrétní konotaci. Něco 
jiného však je, když jsou použity v kvantitativních, matematických, lineárních a 
statistických funkcích. Tyto mají čistě zevní povahu. Proto mají negativní konotaci. 
Odtud tedy tvá nevědomá averze vůči nim, odrážející se ve tvém nevědomém odmítání 
dodržovat náležité postupné číslování anebo uvádění správných dat. Přesná data mají 
pro tebe, Petře, příliš pevnou, nezměnitelnou, neměnnou a dočasnou konotaci, která 
má zase zevní povahu. Jsou typická jen pro planetu Nula a pro lidské stránky tvé 
povahy. Povaha pozitivního stavu je zakotvena v kvalitě, nelineárnosti, diskrétnosti, 
individualitě a jedinečnosti. Protože jsi na všechno pohlížel vždy z pozice pozitivního 
stavu, který byl hluboce zakořeněný ve tvé vlastní povaze, i když sis donedávna 
vědomě neuvědomoval, že tomu tak je, vždy jsi zaujímal spíše pozici pozitivního stavu, 
nežli pozici typického lidského stavu své mysli. Být takovým bylo vždy tvou rolí, Petře. 

To bylo také jedním z důvodů, proč byla během tvých školních let situace pro tebe 
speciálně uspořádána takovým způsobem, že ti bylo znemožněno vyniknout anebo 
uspět v matematice a vědě vůbec. Proto jsi získal vůči nim takovou averzi. Pokud by 
byla situace uspořádána jinak, úplně by tě upoutaly přírodní vědy a matematika 
obecně do té míry, že by tě to účinně odvedlo od tvého poslání přenašeče Mého 
Nového zjevení. Stal by ses zarytým vědcem, který by měl tendenci odmítnout 
jakékoliv duchovní vysvětlení struktury Stvoření a lidského života. V tom případě bys 
nadržoval negativnímu stavu. Jak z tohoto vysvětlení vidíš, vše ve tvém životě bylo 
uspořádáno takovým způsobem, že tě to přivedlo jen k jedinému, nejdůležitějšímu cíli - 
stát se přenašečem Mého Nového zjevení. Tak či onak vše ve tvém životě sloužilo 
tomuto účelu. 

Peter: Velmi oceňuji toto vysvětlení. To však nesnižuje mé rozpaky. No, jediné, co 
mohu říci, je za prvé to, že se prostřednictvím právě tohoto dialogu všem čtenářům 
hluboce omlouvám (prosím, promiňte mi všichni); a za druhé se budu snažit dělat vše, 
co je v mých silách, abych se v budoucnu takovým chybám vyhnul. Ale nemyslete si, že 
se to znovu nestane. 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, doporučoval bych všem čtenářům těchto Dialogů, aby se 
přidržovali raději nadpisů, které označují následující dialog, od prvního až po poslední, 
než čísla stránky - aspoň pokud nebude tento problém napravený. Samozřejmě ty jsi je 
v počítači opravil. Ostatní je mohou, pokud chtějí, opravit ve svém vlastním výtisku 
manuálně. To by tvé strasti, Petře, vyřešilo. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za tento návrh a za Tvůj příspěvek k diskutované 
záležitosti v tom Dialogu obecně. Ještě jednu otázku položila Dr. Ardyth Noremová. Její 
otázka zní: K jakému druhu produktů vede - pokud vůbec - náš sexuální poměr se 
členy naší duchovní rodiny, nebo s ostatními z pozitivního stavu, kteří nám jsou 
přiděleni? Myslím, že se její otázka týká rady, kterou jsi nám před určitým časem dal a 
která je zaznamenána v jednom z doplnění v Korolariích... V té době nám bylo 
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doporučeno pozvat všechny ty, kteří nám jsou přiděleni, aby se spolu s námi v takovém 
sexuálním vztahu angažovali. Máš ohledně této záležitosti nějaký komentář nebo 
upřesnění? 

Pán Ježíš Kristus: V té době byla hlavním důvodem pro tuto radu potřeba vytvořit 
přímou linku z pozitivního stavu do lidského života a do negativního stavu obecně, aby 
se tak členové pozitivního stavu mohli umístit přímo doprostřed lidského života 
v negativním stavu. Tím, že je sexualita hlavním nástrojem či prostředkem pro takové 
potřebné spojení, byla využita v první řadě za tímto účelem, jakož i pro potěšení, 
radost, rozkoš a vzájemné sdílení. Kvůli takovému zvláštnímu účelu, na který byl váš 
sexuální poměr využit, jediným typem idejí zrozených z takového pohlavního poměru 
byly ideje, které se týkaly nejefektivnějšího či nejúčinnějšího zrušení a eliminace 
negativního stavu a přípravy začátku současného pokračujícího posunu. Nebyly 
vyprodukovány žádné specifické ideje, které by měly za cíl takovéto nadělení, při němž 
by došlo k vzniku nových sentientních entit, protože takové sexuální vztahy byly 
zavedeny s úplně jiným záměrem. V té době se to všechno dělo bez vašeho vědomého 
uvědomění. 

Současná situace je však úplně jiná. Objevil se posun se záměrem a cílem, že se 
doporučují takové sexuální vztahy mezi vámi všemi a všemi těmi, kteří jsou k vám 
připojeni, včetně pseudotvůrců. Sexuální vztahy této povahy, odehrávající se výhradně 
na duchovní a duševní úrovni v jiných dimenzích velmi často jen okrajovým, jestli 
vůbec nějakým, vnějším fyzickým vnímáním, se staly prostředky, jejichž 
prostřednictvím a za jejich pomoci se uvádí nová kvalita vzájemných vztahů mezi vámi 
všemi, přičemž se rodí úplně nové ideje, které se přímo týkají aktivace života ve stavu 
plnosti a kompletnosti pozitivního stavu, jakožto i nového a odlišného chápání tohoto 
aspektu Mé Nové Přirozenosti, který vám do tohoto okamžiku nebyl k dispozici, ale 
který byl nedávno dán do popředí a je poskytován vám všem, kteří se podle své 
svobodné vůle a volby rozhodnete takové sexuální vztahy zvolit. Dopad uvolnění 
tohoto nového, odlišného aspektu Mé Nové Přirozenosti bude mít pro celistvost Mého 
Stvoření a pro vás, pro Mé představitele, ohromný rozsah, nezjistitelný lidskou částí 
vaší mysli - aspoň tentokrát - ale nesmírně pociťovaný a prožívaný během takového 
sexuálního styku na ostatních úrovních. 

Dalším produktem těchto vztahů je zrod zvláštních typů idejí, které se přímo týkají 
vašich nových rolí, které máte v pozici Mých pravých představitelů. Takové ideje vám 
budou nápomocny při nastolování životního stylu, který má z pozice pozitivního stavu 
kladnou povahu. Poskytnou vám náhled a pochopení toho, co a jaké je to být Mými 
pravými představiteli. Kromě toho, zapojení se pseudotvůrců do těchto sexuálních 
procesů poskytne lepší prostředky na získání a využití vašich osobních a sexuálních 
energií na opětovné napravení věcí, jak to bylo výše naznačeno, a zrušení všeho, co 
pokazili. Jak víš, sexuální energie je jedním z nejsilnějších nástrojů a prostředků, jejichž 
prostřednictvím a pomocí lze všechny výše zmíněné věci uskutečnit. 

V důsledku těchto velmi zvláštních a velmi důležitých aspektů, kvůli kterým dochází 
nebo bude docházet k vašim sexuálním poměrům s těmi, kteří jsou k vám připojeni 
v jiných dimenzích a světech - jestliže se tak rozhodnete ze své vlastní svobodné vůle a 
volby - nezůstanou žádné energie na produkci idejí potřebných pro zrod nových 
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sentientních entit. V tom časovém bodu musí být všechny vaše sexuální a ostatní 
energie věnovány tomu, co bylo popsáno výše. Samozřejmě, paralelně s tím bude váš 
sexuální poměr stále provázen prožitkem a pocity potěšení, radosti, rozkoše, štěstí, 
uvolněnosti a vzájemného sdílení. A toto je vše, co nyní potřebujete o tomto 
konkrétním tématu vědět. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto vysvětlení. Bylo velmi zajímavé. Je ještě něco, o 
čem bys chtěl dnes hovořit?  

Pán Ježíš Kristus: Ne, Petře, toto je pro dnešek vše. Jako vždy, bylo Mi potěšením 
s tebou rozmlouvat. Přeji ti velmi příjemný den. 
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Dialog 65 

Šedesátý pátý dialog 

 

9. dubna 1999 

 

Peter: Včera pozdě popoledni jsem dostal nějaké otázky od evropského čtenáře, který 
chce zůstat anonymní. Budeme respektovat požadavek tohoto čtenáře. Avšak než budu 
tyto otázky formulovat, přenechám nejdříve slovo Tobě, pokud bys vůbec nějaké 
komentáře a upřesnění ohledně něčeho měl.  

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti mnohokrát, Petře, že jsi Mi nejdříve přenechal slovo. Mám 
jeden stručný komentář. 

Včera odpoledne, jak jsi s Ludmilou nakupoval v jednom z potravinových obchodů 
nějaké potraviny, povšiml sis, Petře, na regálu s vystavenými časopisy, na přední 
straně jednoho z těch časopisů s nevalnou pověstí, avšak oblíbeného u takzvaných 
běžných lidí, důkladně velikými vytištěnými písmeny napsanou větu, že Bůh poslal 
lidem této planety poselství. Ta věta současně varuje, aby ho nečetli všichni ti, co se 
obávají jeho obsahu. Jaký krásný psychologický trik. Vydavatelé takových časopisů 
vědí velmi dobře, že jestliže řeknete lidem, aby něco nečetli, protože je to vystraší a 
vyděsí, pak si to nepochybně bez jakéhokoliv zdráhání přečtou. Zvědavý, o čem vlastně 
celé to poselství je, Petře, otevřel jsi časopis na té straně a letmo jsi ji prohlédl. To 
poselství říká něco (a Já to parafrázuji): ‚Tak je to, pánové. Mám vás po krk. Na konci 
tohoto milénia a na počátku milénia dalšího budete rozhodně zničeni, vyhlazeni za 
všechny ukrutnosti a ohavnosti, které jste páchali během celé své historie.‘ 

Ne obsah toho výroku, ale to, z jakého směru přicházel, upoutalo tvou pozornost. Je 
pravdou, že jen co negativní stav a jeho lidský život (v jeho negativním aspektu) 
vyčerpá svou užitečnost a doslouží svému účelu, pro který byla dovolena jeho aktivace, 
bude permanentně a neodvolatelně eliminován z tváře Mého Stvoření. Tato eliminace 
se může, ale nemusí odehrát na počátku následujícího milénia. Může se však odehrát i 
o mnoho tisíciletí později, v závislosti na všech volbách, které všichni v jsoucnu a bytí a 
v pseudojsoucnu a pseudobytí vykonají. 

Ve zmíněném článku bylo naznačeno, že Bůh posílá toto poselství z dalekého 
souhvězdí, vzdáleného mnoho světelných let od vaší planety, a že bylo posláno 
v jakýchsi zakódovaných matematických symbolech. V tom článku bylo uvedeno, že 
vědci NASA se po dva roky pokoušeli to poselství dekódovat a nakonec uspěli. To 
poselství však před zbytkem lidstva tajili, aby nevyvolali paniku. 

Takže, co je to za Boha, který posílá podobná poselství? Zjevně je časoprostorově 
vázán a není schopen hovořit žádným lidským jazykem, když svá poselství oznamuje 
v matematických symbolech. Vidíš směšnost tohoto bláznivého předpokladu? Jako by 
byl Bůh tak omezený, že není schopen působit z pozice bezčasové a bezprostorové 
kondice, ani jazykem všech. 
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Důvodem, proč se o této zjevně bláznivé představě, zaznamenané v článku, zmiňuji, je 
to, abych vás upozornil na fakt zkreslení a výslovných falzifikací toho, o čem všem Má 
Pravá Přirozenost vlastně je. Tyto typy článků, objevující se v tak hojném počtu, se 
orientují na vymývání mozků lidí, aby se přijala přirozenost Boha, Má Přirozenost, 
úplně zkresleným a neskutečným způsobem. Odvádí to lidi daleko pryč od toho, aby co 
i jen vzdáleně pochopili Mou Pravou Přirozenost. 

Jak si nepochybně pamatuješ z Mého Nového zjevení - a toto je jen podmínkou všem 
čtenářům těchto Dialogů - jedním z nejjasnějších a nejmocnějších způsobů, jak může a 
smí negativní stav dočasně zvítězit na vaší planetě, je úplné vymazání veškerého 
náležitého a správného chápání a přijímání pravého pojímání Přirozenosti Boha - Pána 
Ježíše Krista z lidské mysli. Tento typ pojímání nebude obsahovat absolutně nic, co by i 
jen vzdáleně obsahovalo a odráželo, co vlastně celá Má Pravá Přirozenost vůbec je čili 
jaká je. Jakmile lidstvo dosáhne tohoto bodu, pak negativní stav úplně zvítězí a 
současně - paradoxně řečeno - tím vítězstvím sám sebe natrvalo a neodvolatelně zničí. 
Přesně v tom okamžiku svého vítězství by vyčerpal svou užitečnost a dosloužil svému 
účelu, kvůli kterému bylo dovoleno, aby dospěl do své škodlivé podlé zralosti. 

A toto je vše, co jsem chtěl okomentovat, či, abych byl přesnější, co jsem vám dnes ráno 
chtěl připomenout. Teď můžeš, Petře, formulovat otázky zmíněného čtenáře. 

Peter: Jsou to vlastně tři otázky. Dvě z nich jsou adresovány přímo Tobě a třetí je 
směrována na mne v mé bývalé funkci klinického psychologa. Protože jsem dal 
nedávno jako klinický psycholog výpověď, navrhuji, abys dokonce i tu třetí otázku 
odpověděl Ty. Přece jediným pravým Absolutním Psychologem v jsoucnu a bytí a 
pseudojsoucnu a pseudobytí jsi Ty. Ty nás všechny znáš v Absolutním smyslu, a ne 
jako psychologové, kteří znají věci jen v relativním smyslu a ještě i v tom smyslu je 
jejich poznání tak omezené a nepřesné, že se podle mého ‚skromného názoru‘ - 
nepočítá. Takže dovol, abych začal s první otázkou a po tvé odpovědi položil postupně 
další dvě, pokud je to z Tvé strany v pořádku. 

Pán Ježíš Kristus: Rozhodně je, Petře, rozhodně je. Však i když jsi dal jako klinický 
psycholog výpověď, a bylo správné a včasné to udělat, a není třeba být na to hrdý, 
přece cenné zkušenosti, které jsi nashromáždil během 37 let v té roli, byly potřebné a 
nutné, aby ses stal přenašečem Mého Nového zjevení. Jak tedy vidíš, všechno ve tvém 
životě sloužilo nějakému dobrému a pozitivnímu účelu, ať už jsi v současnosti jakkoliv 
zhnusený tím, co se týká psychologie a psychiatrie a způsobu, jakým je pojímána a 
praktikována.  

Peter: Tato fakta akceptuji. Děkuji Ti za tuto připomínku. První otázka: Proč se někdy 
stává, že čtenáři Tvého Nového zjevení mají mezi sebou odlišné, dokonce úplně 
protichůdné náhledy, názory a postoje ohledně určitých problémů, situací a otázek? 

Pán Ježíš Kristus: Některé aspekty odpovědi na tuto otázku jsou obsaženy v Prvním a 
zejména v Druhém dialogu. Bylo by moudré, kdyby si tazatel důkladně znovu pročetl ty 
dva dialogy. 
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Zde však jde zřejmě o opačné náhledy čili stanoviska, která někdo zaujímá v porovnání 
s některými jinými čtenáři Mého Nového zjevení. Odpověď na tuto otázku není 
jednoduchá. Vše závisí na tom, v jaké oblasti života, anebo na co se taková opačná 
hlediska, názory a stanoviska uplatňují. 

Pokud se týká něčeho jasně vnějšího, jako například dávání přednosti určitému typu 
životního stylu nebo způsobu, jakým hovoří, oblékají se, chovají se atd., je to věcí 
osobní volby, kterou je třeba respektovat a akceptovat, i když vy osobně s ní nemusíte 
souhlasit, ba je vám odporná. Toto je něco, co je individualizováno a zosobněno. Žádné 
dvě osoby nemohou a nemusí být stejné v maximální možné míře. Vždy budou 
existovat individuální rozdíly. Toto jsou fakta života, jakéhokoliv života. 

Pokud se však rozdíly opačných náhledů, názorů či postojů týkají nějakých důležitých 
duchovních záležitostí nebo problémů neboli situací anebo dění a jsou ve zjevném 
rozporu s obsahem a ideami Mého Nového zjevení, pak zde máme něco, co je 
skutečným problémem. 

Vezměte si například záležitost vaší podpory věci pseudotvůrců způsobem, o jaký jsem 
vás poprosil. V jejich konfliktu s renegáty a jejich poskoky, jak se to odráží například 
v bombardování Jugoslávie silami NATO, se vám doporučovalo, abyste nestranili 
Srbům ani etnickým Albáncům v Kosovu, ale abyste namísto toho byli neutrální. 
Současně se vám doporučovalo, abyste podporovali věc NATO, protože reprezentuje 
stranu pseudotvůrců. Jestliže někteří ze čtenářů Mého Nového zjevení zaujmou 
v tomto ohledu úplně opačný pohled, názor nebo stanovisko, zjevně straní renegátům 
a jejich velmi zlé a negativní věci. V tom případě na základě logiky tohoto uspořádání 
takový jedinec oponuje Mému Novému zjevení a v konečném důsledku Mé věci. A toto 
je pravda bez ohledu na to, jak nevhodné či nepotřebné je bombardování Jugoslávie - 
samozřejmě z vašeho hlediska. Je zřejmé, že pokud se v tom pokračuje, na základě 
faktu, že se to dál děje a že je to potřebné, pseudotvůrci neměli žádnou jinou 
proveditelnou možnost volby. Všichni zainteresovaní musí získat ponaučení. 
S jakýmikoliv jinými možnostmi by je získat nemohli. Pamatujte si to! 

Nicméně zde jde ještě o něco jiného. Vzpomínáš si, jak vám bylo v jednom Doplňku 
v Korolariích... naznačeno, že existuje mnoho důvodů a rozličných motivací a úmyslů, 
se kterými různí případní čtenáři přistupují k Mému Novému zjevení? 

Bylo tam také naznačeno (Doplnění 15), že pokud někdo nevhodně a nesprávně chápe 
a aplikuje ideje a pojmy Mého Nového zjevení ve svém osobním životě, pak takový 
jedinec vyčnívá zrakům negativního stavu jako bolavý palec, čímž se stává jasným 
terčem pro démonické tvory pekel. v našem případě může jít třeba o to, jak kdo 
přistupuje k Mému Novému zjevení. Jaké intenční a motivační faktory jsou v pozadí 
takového přístupu?  

Předtím vám bylo při několika příležitostech naznačeno, že někteří jedinci budou 
přistupovat k Mému Novému zjevení se zcela špatným, nevhodným a sobeckým 
úmyslem a pochybnou motivací. Další k němu budou přistupovat z pozice negativního 
stavu jako agenti negativního stavu s jediným úmyslem - znečistit, otrávit, zkreslit a 
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zfalšovat každé slovo obsažené v Mém Novém zjevení. Máte zde tedy dva hlavní 
faktory. 

Prvním je, když k němu někdo přistupuje z nevhodných, sobeckých a podobných 
negativních důvodů, namísto samotných principů, zjištění pravdy a její aplikování ve 
svých osobních životech. V tomto případě budou kvůli tomuto faktoru jedinci takové 
povahy nesprávně chápat a nesprávně interpretovat ideje Mého Nového zjevení, a 
kvůli tomuto faktu budou do něho promítat své vlastní ideje, které vyhovují a které 
jsou shodné s jejich vlastními osobními sobeckými potřebami. V tom případě budou 
mít v porovnání s někým, kdo má správný úmysl a správnou motivaci, s jakými 
přistupuje k Mému Novému zjevení, protichůdné názory. Naneštěstí, kvůli tomuto do 
sebe zahloubanému, sobeckému nebo jakémukoliv nevhodnému faktoru budou tací 
jedinci farizejští, pokud jde o jejich opoziční názory, přičemž si myslí, ba dokonce cítí, 
že jejich názor je úplně v souladu s principy Mého Nového zjevení, kdežto názor té 
druhé osoby není. 

Výskyt takových případů je dovolen proto, aby se všem ilustrovalo a demonstrovalo, co 
se stane a jaký je výsledek, když někdo přistupuje k Mému Novému zjevení s takovým 
nevhodným úmyslem a pochybnou motivací. V podobných případech by bylo lepší, 
kdyby se takový jedinec k Mému Novému zjevení v tomto určitém čase nikdy nedostal. 
Samozřejmě, dokonce i v takových případech jedinci této povahy dobrovolně souhlasili 
a dohodli se, že budou zpříkladňovat takový přístup kvůli důležitému poučení všech 
zúčastněných. 

Co se týká faktoru druhého, kdy zamaskovaní agenti a démoničtí jedinci negativního 
stavu přistupují k Mému Novému zjevení se svým vlastním programem, je jasné, že 
budou oponovat všemu, co je obsaženo v Mém Novém zjevení, a přitom dávají jeho 
principům zcela nesprávný význam a vyvozují z něho úplně falešné závěry. Jejich 
posláním na této planetě je dělat přesně to, aby ostatní zmátli a odrazovali je od jeho 
čtení nebo aplikování jeho principů ve svých životech. Nepochybně, pokud existuje tak 
mnoho vzájemně si odporujících interpretací ohledně obsahu Mého Nového zjevení, 
potom s ním naprosto není něco v pořádku. Nakonec to snad není ani Mé Nové zjevení 
a nejsem to Já, kdo rozmlouvá s Petrem a vede všechny tyto řeči. Takže jedním 
z mnoha záměrů těchto agentů a démonických postav je dostat se k Mému Novému 
zjevení s jediným úmyslem - nabídnout mnoho protichůdných a navzájem 
neslučitelných interpretací a vysvětlení všech principů Mého Nového zjevení, aby tak 
nasadili pochybnosti do mysli každého případného čtenáře. 

Jak víš, jedním z důvodů, proč bylo tak naléhavě a tak často zdůrazňováno a 
doporučováno řídit se během vašeho čtení Mého Nového zjevení svou vlastní niternou 
intuicí a následně rozhodnout, zda jeho obsah přijmout, či ne, přitom se spoléhat jen a 
jen na to, co vám v tomto ohledu praví vaše intuice - bylo zabránit vám poslouchat 
náhledy a názory kohokoliv jiného, zejména pokud protiřečí anebo jsou neslučitelné 
s vašimi vlastními názory, které vám svěřuje vaše intuice. 

Jak z těchto příkladů vidíte, jde zde o to, abyste nenaslouchali někomu jinému, ani 
tomu, co vám v tomto ohledu hovoří, ale vytvářeli si úsudek z pozice principů a obsahu 
samotného Mého Nového zjevení, založeného na tom, co vám říká ve vaší vlastní mysli 
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a ve vašem srdci. Toto platí zejména tehdy, když se setkáte s někým, kdo vám povídá 
něco jiného, než je to, co vy v tomto ohledu chápete a přijímáte. V takových případech 
je tedy správné postupovat tak, že jim jejich vlastní názory a pohledy ponecháte, tak 
jako i vy máte své vlastní, přičemž činíte sebe zodpovědnými za to, jak přistupujete 
k Mému Novému zjevení, majíce v paměti, že za jejich přístup nejste zodpovědní; a že 
oni budou muset nést důsledky svých vlastních důvodů, proč přikročili k Mému 
Novému zjevení tak, jak přikročili, přitom vy budete muset nést své vlastní. 

Tedy, jako vždy, se vám radí důkladně prozkoumat své důvody, úmysly a motivace, se 
kterými jste k Mému Novému zjevení původně přistoupili a jak v každodenním životě 
jeho principy aplikujete. Samozřejmě, pokud vám vaše intuice říká o Mém Novém 
zjevení něco, co je správné a vhodné, a pokud k vám někdo přijde a oznámí vám svůj 
pohled a názor na něj a ten pohled a názor je v úplném souladu s tím, co vám říká vaše 
intuice, pak je zde vnější potvrzení, že máte pravdu a že váš přístup k Mému Novému 
zjevení byl správný. Nehledejte však vědomě taková potvrzení, protože správným 
duchovním přístupem je nespoléhat se na vnějšek, ale vždy na niternost, v tomto 
případě na svou vlastní intuici. Jak víš, v ní je Má přítomnost nejvýraznější a 
nejzřejmější. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za milou odpověď. Druhá otázka zmíněného čtenáře zní 
nějak takto (což překládám): Někdy se stane, že když někdo udělá nějaký dobrý 
skutek, situace se vyvine takovým způsobem, že to zevně vypadá, jako by takový 
skutek nejen nepomohl, ale ve skutečnosti vedl k ublížení někomu. Pokud žijeme na 
planetě Nula, je těžké zjistit, jakým způsobem se bude situace v tomto ohledu vyvíjet. 

Kvůli nejistotě ohledně výsledků takového činu otázka zní: Měli bychom se aktivně 
snažit ze všech sil konat takové dobré skutky, anebo bychom měli zaujmout pasivní 
postoj, a tak se těmto nepříjemným důsledkům vyhnout? 

Pán Ježíš Kristus: Odpověď na tuto otázku je velmi prostá. Především, tato záležitost 
již byla prodiskutována v jednom z dřívějších dialogů. Čtenář, který tuto otázku klade, 
zjevně buď nedospěl ke čtení toho příslušného dialogu (možná ještě nebyl přeložen do 
jazyka dotyčného čtenáře), anebo tento problém nebyl vysvětlen tak, aby plně 
zmíněného čtenáře uspokojil. 

Toto je značně individualizovaná a zosobněná záležitost. Proto nelze v tomto ohledu 
poskytovat žádný všeobecný, všeobsáhlý závěr nebo uspokojivou radu. Vše závisí na 
každém jednotlivém případu a, ještě jednou řečeno, s jakou motivací, úmyslem a 
záměrem se přistupuje ke konání dobrých skutků. Hlavní aspekt této situace závisí na 
dvou faktorech: za prvé, proč a komu je takový dobrý skutek nabízen; a za druhé, jak je 
z hlediska moudrosti té situace vhodné takový skutek nabízet nebo konat. 

Jestliže se takové skutky vykonávají nekriticky, bez jakéhokoliv ohledu na důsledky 
jejich účinku a bez jakékoliv konzultace s vaší intuicí a moudrostí a v konečném 
důsledku bez toho, že byste se Mne zeptali, zda jsou takové skutky - ať se zdají jakkoliv 
dobré - vhodné a prospěšné v každém jednotlivém případě, pak způsobí více škody než 
užitku. 
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Pamatujte si, zde je důležité milovat s rozlišující moudrostí. Jak vám bylo odhaleno 
v Mém Novém zjevení, láska bez moudrosti je slepá. A moudrost bez lásky nemá 
žádnou moc a je neúčinná. Radou je zde, jako vždy, poprosit Mne, abych vás i vaši 
intuici inspiroval a osvítil, kdy, jak, komu a proč by měly být takové dobré skutky 
poskytnuty. Tak se nemůže nikdy zmýlit. Občasné zdržení se jakýchkoliv dobrých 
skutků, spolu se způsobením jakékoliv škody někomu, kdo na to není připraven anebo 
kdo není ve vhodné duchovní pozici, aby z toho měl prospěch, je samo od sebe a samo 
o sobě dobrým skutkem. Takže dobrý skutek není vždy definován aktivním a 
hmatatelným konáním něčeho dobrého, ale také zdržením se toho, pokud to situace 
vyžaduje. Pamatujte si to. 

Peter: Děkuji Ti za tuto připomínku. Je velmi aktuální. Třetí takzvaná psychologická 
otázka toho čtenáře je určena mně jako klinickému psychologovi. Zní takto: Jaký je můj 
názor na problém znevažování, zesměšňování a vysmívání se ze strany někoho nebo 
vůči někomu? Jaký druh duchovní souvztažnosti tento problém má? Jak bychom měli 
v takových situacích reagovat? Protože je zde otázkou duchovní souvztažnost, hodí se, 
abych ji podstoupil Tobě. Konec konců, já už, díky Bohu (promiň mi), klinickým 
psychologem nejsem. 

Pán Ježíš Kristus: Je ti prominuto, Petře. V této záležitosti hrají úlohu dva faktory. 

První se týká vnímání sama sebe, představě o sobě a vlastní identity toho jedince, který 
znevažuje, zesměšňuje a který se vám vysmívá, a jak to všechno bylo získáno a jak se to 
upevnilo během let, kdy se formoval. Toto je psychologický faktor. Pokud byl takový 
jedinec vychován v atmosféře zesměšňování, znevažování a vysmívání, anebo byl 
neustále znevažován, zesměšňován druhými jedinci, kteří významně ovlivňovali jeho 
život, pak přijme anebo si zvnitřní ten postoj ve svém životě jako to jediné, čemu byl 
schopen se naučit nebo co mohl zažít. Nic jiného mu nebylo přístupné. Osobnost toho 
jedince se tvořila kolem takového postoje. Neumí nic jiného, ani se neumí jinak chovat. 

Druhý faktor je duchovní. Na základě předcházející dohody, před inkarnací na planetu 
Nula, se takový jedinec rozhodl vtělit se do prostředí, které by mu vnutilo takový 
nepřátelský postoj. Záměre je zde ilustrovat důsledky, výsledky a následky takového 
negativního postoje a životního stylu. Je to důležitým poučením pro všechny, jakým 
nebýt, jak se nechovat a jak nenavazovat vztah. 

Nicméně zde jde ještě o něco jiného. Určitá skupina v peklech se specializuje na 
vyvolávání takových zesměšňujících, znevažujících a vysmívajících se postojů a 
způsobů chování, aby je použila vůči přirozenosti pozitivního stavu a vůči Mně osobně. 
Z té příslušné skupiny se mnozí inkarnovali na planetu Nula za účelem zesměšňování, 
znevažování a vysmívání se všemu dobrému a pozitivnímu a také vám, Mým pravým 
představitelům. Když někoho takového potkáte, pak tím, že už znáte důvody, jaké jsou 
v pozadí jeho negativního chování, vy projevíte opačné charakteristické rysy - 
pochopení, akceptování a odpuštění; a pokud vám to svěří vaše intuice, laskavým 
hlasem jej upozorníte, že takové negativní chování může uškodit jen jemu, nikoliv vám. 

Přistupováním k takovým případům s pozitivním postojem z vaší strany pomáháte 
dotyčným jedincům změnit své chování. Když k tomu nedojde, pokud jsou na planetě 
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Nula, tak se to stane po jejich příchodu zpět do duchovního světa. A to je vše, o čem 
dnes potřebujeme hovořit. Přeji ti příjemný den. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za Tvé vysvětlení a za to, že sis za mne zahrál na 
psychologa. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Učinil jsem to s potěšením. 
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Dialog 66 

Šedesátý šestý dialog 

 

11. dubna 1999 

 

Peter: Před několika dny, kdy jsme se s Ludmilou věnovali naší obvyklé odpolední 
procházce a přitom diskutovali o různých životních záležitostech, přišla mi na mysl 
otázka, kterou bych Ti chtěl předložit pro Tvé uvážení a okomentování, pokud smím. 
Než však budu svou otázku formulovat, rád bych se Tě zeptal, zda si nepřeješ učinit 
nejprve nějaké komentáře, anebo něco rozebrat v rámci libovolného tématu. 

Pán Ježíš Kristus: Samozřejmě, že můžeš položit svou otázku, Petře. Ano, chtěl bych 
nejprve hovořit o něčem, když už jsi byl tak laskavý a nabídl Mi tuto příležitost 
promluvit jako první. Mé komentáře budou formou objasnění, které se zaměří na 
snahu pseudotvůrců napravit vše, co pokazili. 

jak víš, Petře, jedním z nejdůležitějších a nejvýznamnějších postupů, jehož pomocí byli 
pseudotvůrci schopni aktivovat pseudoživot negativního stavu, byla separace všech 
principů maskulinity a všech principů femininity a dávání přednost jednomu principu, 
činíce uměle jeden z nich hodnotnějším a potřebnějším. Podle vyššího duchovního 
chápání nastal proces separace na úrovni Lásky a Moudrosti, Dobra a Pravdy a 
Pozitivních Skutků a Víry. Pozitivní stav, jehož přirozenost pochází z Mé Absolutní 
Přirozenosti, byl založen na sjednocení, integraci a jednotnosti všech duchovních 
principů. 

V Mně jsou ve stavu Absolutní Jednoty, Harmonie, Soudržnosti, Integrace a Jednosti, 
bez jakékoliv možnosti jejich rozštěpení, rozdělení na části anebo dávání přednosti 
jednomu před druhým. Logicky řečeno, pokud ve Mně sídlí všechny tyto principy ve 
svém Absolutním Stavu a Kondici, pak je každý princip samostatně a sám o sobě také 
absolutní. Protože jsou absolutní, musejí být rovnocenné ve všech svých aspektech a 
manifestacích. Jinak by některý z nich anebo žádný nebyl absolutní, ale byly by 
vzájemně relativní. Jestliže by měly být vzájemně relativní, pak by kterýkoliv 
jednotlivý princip mohl být dán do pozice upřednostňování, nebo by si ho bylo možné 
uvést jako potřebnější, hodnotnější a zasluhující větší zřetel, než kterýkoliv jiný. 

V tom případě by Stvoření nemohlo být provedeno, ježto jakékoliv stvoření může být 
založeno jen na stavu sjednocení všech principů. Na něčem, co se i jen vzdáleně podobá 
dezintegrovanému stavu nebo kondici, nebylo nikdy vybudováno nic trvalého. 

Aby se tedy negativní stav aktivoval, bylo nevyhnutelné porušit tento základní 
požadavek pro jakýkoliv typ stvoření a přijít s něčím, co by mělo úplně opačnou 
povahu a jiný význam. Tedy jestliže byla přirozenost pozitivního stavu vybudována na 
principech sjednocení, integrace a jednosti Lásky a Moudrosti, Dobra a Pravdy, 
Pozitivních Skutků a Víry, potom, samozřejmě, pokud máte potřebu přijít s něčím 
úplně odlišným, musíte začít s totální separací, izolací a dezintegrací všech takových 
principů. Jinak byste budovali stav pozitivní, nikoliv negativní. 
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Takto pokazili pseudotvůrci všechny zmíněné věci. Aby je opět napravili, bylo za prvé 
potřebné začít s procesem odstraňování takové separace, izolace a dezintegrace, a za 
druhé, bylo nutné přikročit k procesu opětovné integrace, opětovného sjednocení a 
opětovného spojení všech těchto životně důležitých a rozhodujících principů. 

Jak sis povšiml, Petře, záměrně jsem během toho popisu vynechal slovo ‚manželství‘. 
Měl jsi na mysli, proč tomu tak je. I když v minulosti, či do tohoto okamžiku, bylo 
vhodné hovořit o duchovním manželství Lásky a Moudrosti, Dobra a Pravdy a 
Pozitivních Skutků a Víry, současná, pokročilejší duchovní situace si vyžaduje vyšší 
přístup k chápání těchto pojmů a jejich vzájemného vztahu. 

Jestliže důkladně přezkoumáš význam slova ‚manželství‘, všimneš si, že naznačuje 
existenci dvou oddělených entit, které se musí setkat, aby se zřetelně spojily. Ať je 
jakkoliv sjednotíš, nebo, v tomto případě, spojíš v manželství, pokud je vnímáš a 
pojímáš jako dvě oddělené entity, jak je to projevováno například v existenci muže a 
ženy, zůstanou ještě stále ve své povaze vzájemně rozlišitelné a jedinečné. Takže ať na 
to pohlížíš jakkoliv, jsou dvě, nikoliv jedna. V takovém manželském stavu ještě stále 
zůstává kondice, která může vést k jejich možné separaci, jak je tomu tak často při 
lidských rozvodech. V případě, že na to pohlížíš z typického stavu jejich manželství, 
mají nadále silný potenciál své budoucí separace - z jakýchkoliv důvodů. A to by 
nakonec mohlo vést k opětovné aktivaci negativního stavu. Pokud však namísto o 
jejich manželství hovoříme o jejich spojení, sjednocení a jednosti, kvůli opravdovému 
logickému významu těchto důležitých pojmů nesmí a nemůže být jejich výsledkem 
žádná možnost opětovného oživení negativního stavu. 

Důvodem, proč až do této chvíle bylo dovoleno hovořit o jejich manželství, byla 
skutečnost, že pro Mne Osobně bylo nutné se odloučit od Mé Esence - Mé Absolutní 
Femininity, abych byl schopen vstoupit do lidského života a života negativního stavu 
vůbec a vytvořit v nich podmínky pro jejich budoucí spasení, založené na procesu 
opětovné integrace, opětovného sjednocení a opětovného spojení všech zmíněných 
principů. 

 Protože v životě lidí a v negativním stavu ve všeobecnosti se největší přiblížení 
k pozitivnímu chápání a pojímání těchto principů zpříkladňovalo jen v jejich fyzických 
manželstvích, ve kterých by bylo možné, aby vzdáleně pociťovali určitý minimální 
stupeň svého sjednocení, bylo nutné přijmout ten pojem či slovo ‚manželství‘, aby se s 
takovou představou důvěrně obeznámili. Jinak by nemohli porozumět či pochopit, o 
čem Já nebo kdokoliv jiný hovoříme. Takže jak z tohoto příkladu vidíš, slovo 
‚manželství‘ poskytlo lidem a ostatním tvorům určitý náznak přiblížení pravé reality 
pozitivního stavu. Toto jsou zbytky pozitivního stavu, obsažené v každém, kdo 
v současnosti žije v negativním stavu a v lidském životě. Na těchto zbytcích se 
uskuteční jejich budoucí spasení. Cestu pro tento proces jsem připravil Svým vlastním 
opětovným sjednocením, opětovnou integrací a opětovným spojením se Svou Původní 
Esencí, nazývanou v Evangeliích Otcem. 

Avšak v současnosti, kdy všechno ohledně negativního stavu  a lidského života dospívá 
do svého finále a konce, a protože slovo ‚manželství‘ ani vzdáleně neodráží pravou 
povahu pozitivního stavu, do popředí uvědomění každého je nutno uvést jiné, 
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vhodnější chápání tohoto pojmu a nahradit pojmy, které jsou ryzejší, realističtější a 
shodnější s pravou povahou pozitivního stavu, jenž je koncepčně a dynamicky 
strukturovaný na bázi jednoty, integrace a jednotnosti všech principů Lásky a 
Moudrosti, Dobra a Pravdy a Pozitivních Skutků a Víry. tyto pojmy obsahují a odráží 
daleko více, než může vyjádřit či obsáhnout slovo ‚manželství‘. 

Protože v případě pseudotvůrců bylo pro aktivování negativního stavu nutné oddělit 
Lásku a Moudrost, anebo případně Femininitu a Maskulinitu a všechny ostatní 
příslušné atributy a charakteristiky, a protože z pozice principů lásky - femininity - je 
to naprosto nemožné udělat - láska by nikdy takovou separaci nedovolila! - museli ten 
princip potlačit, zdůraznit a uvést do dominance princip maskulinní. Jen z pozice 
maskulinity, ve stavu její úplné separace, izolace a odštěpení od principů femininity, 
může být připravena situace pro aktivaci negativního stavu. 

Problémem lásky a její femininity je fakt, že z její pozice se nemůže, čili nesmí objevit 
žádná otázka o možnosti nějakého jiného života, než je život pozitivního stavu. Láska 
otázky neklade. Není to její funkcí. 

Avšak z pozice moudrosti a její maskulinity mohou být takové otázky snadno zplozeny, 
protože její funkcí je klást otázky. Aby se však taková otázka správně zodpověděla, 
s plnou platností všech jejích závěrů, důsledků, výsledků a následků, bylo nutné se 
odvrátit od stavu jednoty Láska a Moudrosti a všech jejich příslušných atributů a 
charakteristik. 

Toto odvrácení vedlo k rozdělení maskulinity a femininity, s následnou aktivací 
negativního stavu. Není náhodou, Petře, že vždy, když přemýšlíš o pseudotvůrcích, 
myslíš na ně ve své mysli jako na muže. Nikdy tě nenapadlo pomyslet na pseudotvůrce 
jako na ženy. 

Aby se věci opět uvedly do pořádku, musí se toto rozdělení napravit. Jak by sis počínal 
při jeho nápravě? Jak víš, v tomto rozdělení je zakořeněna samotná povaha 
pseudotvůrců spolu s jejich všemi fabrikacemi. Je zakódována v jejich genetické 
skladbě. 

Jak si pamatuješ, před nějakým časem vám bylo naznačeno (v Korolariích...), že jsem 
ve Své Nové škole otevřel velmi zvláštní nové oddělení, které se speciálně a konkrétně 
zaměřuje na záležitosti pseudotvůrců. 

Každý pseudotvůrce, který projeví touhu konvertovat do pozitivního stavu, musí 
vstoupit do tohoto zvláštního oddělení v Nové škole a podstoupit zvláštní typ 
duchovní, duševní, ‚fyzické‘, genetické a jakékoliv jiné, pro vaši lidskou zevní mysl 
nepochopitelné, restrukturalizace a přepojení celé jejich soustavy, kdy je odstraněna 
potřeba tohoto rozdělení, zakódovaná v jejich genech, a do mysli pseudotvůrců je 
implantován nový kód pro opětovné spojení zmíněných principů a všech jejich stavů a 
procesů. Tento nový kód jim umožňuje, aby ve své mysli započali proces opětovné 
integrace, opětovného sjednocení a opětovného spojení všech předtím separovaných, 
izolovaných a dezintegrovaných principů. 
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Zjevuji vám, že se nyní v tomto zvláštním oddělení Nové školy nacházejí takřka dvě 
třetiny pseudotvůrců, kteří podstupují tento proces.  

Pamatujte si, prosím, že jelikož dosažení procesu separace, izolace a rozdělení trvalo 
mnoho tisíciletí, proces opětovného sjednocení, opětovné integrace a opětovného 
spojení se nemůže uskutečnit takříkajíc ze dne na den. Avšak díky faktu, že stav 
sjednocení, integrace a jednoty většina z nich už zažila před aktivací negativního stavu 
a jeho důvěrná známost i to, jak ho vrátit, byla zachována v největších hlubinách 
nevědomé části jejich mysli, není potřebné, aby to trvalo tak dlouho, jak to bylo se 
samotným procesem rozdělování. 

Důvodem, proč dosažení procesu rozdělení trvalo v podstatě několik milionů let (v 
lidském pojetí času), bylo to, že tenkrát neexistovalo nic, co by mělo tu přirozenost 
nebo takové zkušenosti. Nejdříve bylo nutné s tím procesem experimentovat, zkoušet 
tu či onu metodu, než se našel správný klíč k uskutečnění toho takřka nemožného činu. 

Pokud pseudotvůrci tento proces absolvují a pokud jsou v procesu opětovného 
napravování věcí, založeném na jejich vlastní integraci, opětovném sjednocení a 
opětovném spojování, budeme je kvůli jejich vlastním osobním a důležitým duchovním 
důvodům nadále nazývat ‚pseudotvůrci‘. Jen po završení úplné deaktivace a eliminace 
negativního stavu - za kterou jsou ve své hlavní roli pseudotvůrci odpovědni - se již 
více ‚pseudotvůrci‘ nazývat nebudou. V té době se budou nazývat spolutvůrci. 

Pokud se jedná o zbývající třetinu pseudotvůrců, kteří ještě stále nejsou schopni 
konverze do pozitivního stavu, ti budou pokračovat ve svém vlastním experimentování 
za účelem získání konečné odpovědi na svou existenciální otázku. Avšak nyní má jejich 
otázka konečný charakter, ze kterého po jejím náležitém zodpovězení již nelze žádnou 
jinou otázku z jejich vlastní pozice položit, protože bude totálně a kompletně 
odmítnuta dříve zmíněná Nulová hypotéza. Důvod, proč má jejich současné kladení 
otázek konečný charakter, je v tom, že jejich experimentování dosáhlo vrcholu díky 
faktu, že konečně mají odlišný typ materiálu, který byl extrahován z Mých pravých 
představitelů, kterým se dříve říkalo ‚agenti‘ Mého pozitivního stavu, čímž a pomocí 
čehož se pokoušejí zfabrikovat sentientní entitu, jež by obsahovala stav sjednocení, 
integrace a opětovného spojení všech předtím oddělených principů, a to bez využití 
jakýchkoliv pravých duchovních principů. 

V současnosti mají na mysli tuto otázku: Je vůbec možné dosáhnout tohoto cíle? Je 
možné zfabrikovat někoho ve zmíněném stavu sjednocení, integrace a opětovného 
spojení bez jakýchkoliv duchovních principů a bez Mé Osobní účasti? 

Vidíš, Petře, v této příslušné větvi pseudotvůrců jde o Mé Osobní zapojení. Vždy chtěli 
dokázat, že je možné stvořit čistě pozitivní životní styl beze Mne, či bez Mého Osobního 
zapojení. Toto je jádrem celé záležitosti. 

Důvodem, proč tuto fázi experimentování pseudotvůrců nazýváme fází, dosahující 
konečného vrcholu, je to, že předtím a před svým uvězněním vyzkoušeli všechny 
možné i nemožné metody, které samozřejmě selhaly. 
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V této době však zůstává jen jedna metoda - využití nového materiálu, extrahovaného 
z Mých představitelů, kterýžto materiál jim v té době nebyl k dispozici. 

Takže vezměte v úvahu důležitost této konečné odpovědi na jejich otázku, protože je 
pro vás výhodné, aby zbývající pseudotvůrci završili tuto fázi svého konečného 
experimentování tak rychle, jak je to jen možné, a tak mohli vstoupit do zmíněného 
oddělení v Nové škole. 

pokračování v tomto experimentování a následné odmítnutí Nulové hypotézy 
(pamatuješ si její premisu? ‚Je možné mít pravý život srovnatelný se životem 
pozitivního stavu beze Mne nebo bez jakýchkoli Mých pravých duchovních principů, 
nebo jen s falešnými bohy a s falešnými a zkreslenými duchovními principy!‘) je jejich 
vlastní cestou k nápravě věcí. Toto je jedním z hlavních důvodů, proč vám bylo 
doporučeno i s touto frakcí pseudotvůrců spolupracovat. Čím dříve tuto fázi svého 
experimentování dokončí, tím dříve budeme všichni schopni eliminovat a odstranit 
tento tíživý stav izolace, separace, rozdělení a dezintegrace, na čemž je negativní stav a 
lidský život založen. Naneštěstí, v této jmenovité době, jak bylo uvedeno předtím, je 
jejich experimentování v tomto ohledu brzděno a zdržováno jejich válkou s renegáty. 
renegáti, samozřejmě, také pokračují v tomto ohledu se svým vlastním programem, a 
to podobným způsobem jako pseudotvůrci. 

Je ještě jeden komentář, který bych chtěl učinit, než odpovím na tvou otázku, Petře. 
Tento komentář se výše diskutovaného tématu netýká. Týká se tendence, kterou 
někteří z vás projevují tím, že se pokoušejí srovnávat svoji situaci a kondici - ať je 
jakákoliv - se situací a kondicí někoho jiného. I když u vás, co se týče takových situací a 
kondicí, některé společné rysy existovat mohou, jsou jen povrchní a úplně zevní. 
V pokusech vyhledávat takové společné rysy, nebo dělat taková zbytečná srovnání, 
existuje určitý stupeň duchovního nebezpečí. Bez vašeho vědomí vám může negativní 
aspekt vaší lidské povahy vnutit touhu nebo potřebu být jako někdo jiný, či mát stejný 
typ zážitku, jaký mají někteří jiní jedinci. Chycením se do této případné pasti byste 
zapřeli svou vlastní jedinečnou, individuální a neopakovatelnou povahu. V tom případě 
byste ve svém poslání být sami sebou a mít své vlastní zážitky, se svou vlastní 
manifestací toho, jak jsou takové zážitky zvládány, vyjadřovány, vnímány, pojímány a 
interpretovány, selhali. Nikdo nemůže být jako vy. 

Na okamžik však předpokládejme, že dva či více jedinců mají stejný typ problémů. 
Řekněme, že mají stejný typ fyzické nemoci, například srdeční vadu či rakovinu jater. I 
když je to stejná nemoc, její příčina, průběh, výsledek a všechno, co se této situace týká, 
i to, jak bude každý v této situaci reagovat, co bude prožívat, cítit, myslet si a vnímat, 
bude nekonečně odlišné. I když se zevní fyzické symptomy mohou projevovat velmi 
podobným způsobem, jejich niterné prožitky, vnímání a prožívání toho každým 
jedincem nebudou nikdy stejné. 

Nebezpečí pokusů najít v nich společný jmenovatel je ve faktu, že to může vést v tomto 
ohledu k potlačení potřeby mít své vlastní jedinečné zážitky, a to by se mohlo stát sebe 
splňujícím proroctvím při očekávání mít stejné zážitky s jejich důsledky, jaké má 
nějaký jiný jedinec. To by úplně zmařilo správnou manifestaci duchovních důvodů, 
které jsou základem jakéhokoliv takového stavu či situace. Proto by to dotyčné osobě 
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účinně bránilo při poučení a v poskytování důležitých lekcí každému, kdo může takový 
stav mít anebo být v takové situaci. 

Anebo si vezmi například pokus najít nějaké společné rysy mezi někým, kdo odešel do 
důchodu ze svého lidského typu zaměstnání, a někým, kdo je zdravotně nezpůsobilý ve 
svém lidském zaměstnání pokračovat. V případě důchodce je situace duchovně a 
inherentně jiná než v případě zdravotní a/nebo duševní nezpůsobilosti. v prvním 
případě jedinec-důchodce splnil účel, pro který byl ve svém příslušném zaměstnání 
nebo práci, anebo postavení či v čemkoliv, angažován. Věnoval mu dostatečný čas, 
takže pokračovat v něm by bylo duchovně neproduktivní. Současně odchodem do 
důchodu přenechal tu pozici někomu, kdo je snad schopen přispět nějakými jinými 
důležitými aspekty k charakteru té pozice, která nebyla k dispozici, anebo nebyla 
potřebná v době, kdy v ní byl onen důchodce. 

Na druhé straně zdravotní a/nebo duševní nezpůsobilost, která někomu nedovoluje 
v takovém postavení být, znamená z duchovního hlediska nevhodnost a neadekvátnost 
té pozice pro jedince v ní angažovaného, protože setrvání v ní by nejen nikam nevedlo, 
ale bylo by úplně marné, neproduktivní, nebezpečné a podkopávající jeho/její 
skutečné a pravé poslání, kterému předcházející zkušenost v této jednotlivé pozici 
připravovala cestu, aby zažil něco úplně odlišného; v tomto případě fyzickou a/nebo 
duševní nezpůsobilost a to, k čemu by mohla v životě dotyčného jedince vést. 

Avšak z hlediska duchovního je tato jednotlivá záležitost tak individualizovaná a 
zosobněná, že žádné dva případy nemohou mít nikdy nic společného, nebo nemohou 
mít přinejmenším stejné důvody. Jen na zevní lidské úrovni se mohou objevit takové 
společné rysy. Mohou však být i jsou - ve většině případů - zavádějící. Takže nechyťte 
se do této typicky lidské pasti. Toto je jen jemná připomínka. Domnívám se, Petře, že 
tvá otázka s touto záležitostí souvisí. 

Peter: Ano, souvisí. Vlastně, když jsme se procházeli a rozprávěli, klidně jsem 
prohlásil, že i když víme velmi dobře, že všechno, co se v našem životě děje, ať je to 
cokoliv, děje se na základě předešlé dohody mezi Tebou a námi a slouží to nějakému 
důležitému účelu, přesto nevíme, proč tomu tak je. Když jsme stonali a stěžovali si na 
naše početné fyzické bolesti a různé stavy našeho fyzického neklidu, divil jsem se, proč 
bylo nutné s tím vším souhlasit a proč nejsme schopni se jich zbavit, ať Tebe a všechny, 
co jsou s námi přítomni, jakkoli prosíme, aby nám pomohli se od těch všech lidských 
nesmyslů alespoň na fyzické úrovni (bolesti, bolení, nepohodlí, nemoci, atd.) 
osvobodit. 

Pán Ježíš Kristus: I když existuje jistá souvislost mezi výše zmíněnou připomínkou a 
tvojí otázkou, existuje mezi nimi i značný rozdíl. V prvním případě jsme hovořili o 
pokusech porovnávat, anebo nacházet společné rysy nebo podobné důvody v pozadí 
stavů, které vypadají stejně. Zde, v tomto případě, se však věnujeme záležitosti, proč 
takové stavy vůbec existují. 

Na tuto otázku nelze poskytnout jednoduchou odpověď. Ano, je pravdou, že kvůli 
některým vaším vlastním osobním a vrozeně individuálním důvodům jste souhlasili 
s tím, že tyto druhy zážitků zakusíte. Tyto zosobněné a individualizované důvody nelze 



DIALOGY S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM I.   

-462- 
 

zjevit, protože jsou výhradně mezi Mnou a vámi. v tomto případě by měl každý z vás 
přistoupit ke Mně osobně a individuálně a tuto otázku položit sám za sebe. Nemysli si 
však, že se to stane. Pokud jste na planetě Nula, většina aspektů toho ‚proč‘ vám 
nebude k dispozici, a to za prvé z bezpečnostních důvodů, a za druhé proto - a to je 
nejdůležitější - že jejich velikost a význam je takových rozměrů, že by to vaše vědomá 
lidská mysl nemohla akceptovat, ba dokonce ani pochopit. Ze svého typického lidského 
hlediska byste to jednoduše odmítli jako něco vysloveně nemožného a nemyslitelného. 
pokud bych vám je měl zjevit, pak při vaší současné neschopnosti je přijmout či je 
vůbec pochopit, byste je rovnou odmítli jako něco, co by v žádném případě nemohlo 
být pravdivé ani uskutečnitelné. 

V tom případě byste se okamžitě stali velmi jasným terčem pro síly negativního stavu a 
na základě vašeho odmítavého postoje byste negativnímu stavu podlehli, a tak se 
fakticky stali jeho otroky. Abych tomu zabránil, bylo nutné utajit většinu obsahu té 
dohody i toho, proč bylo vůbec tak nutné ji uzavřít za tak restriktivních podmínek. 

Vidíš, Petře, i vy všichni, kteří čtete tato slova, že většina aspektů vaší dohody zažít 
cokoliv, co na planetě Nula během svého života zakoušíte a budete prožívat, je takové 
povahy, že kvůli způsobu, jakým je strukturován a jak je uspořádán váš lidský život a 
jeho omezení, nemohou být zjeveny. 

Pamatujte si, prosím, že bylo také dohodnuto nemít toto důležité poznání k dispozici 
během vašeho pobytu na planetě Nula v lidském životě. V té době jste dokonale 
chápali, že lidská povaha je taková, že bude účinně překážet a zabraňovat vaší 
schopnosti dozvědět se odpověď na toto ‚proč‘. Jednoduše řečeno, lidský život je se 
svojí podivnou a nemožnou přirozeností takový, že není schopen akceptovat nebo 
pochopit většinu duchovních důvodů existujících v jeho pozadí. anebo duchovních 
důvodů jakýchkoliv takových stavů a kondicí, jaké se například odrážejí ve vašich 
neduzích, anebo z duchovních důvodů v čemkoliv, co máte ve všech aspektech vašeho 
typického lidského života. 

Jsou však některé aspekty, které mohou být zjeveny a pochopeny dokonce i vaší 
typickou lidskou myslí. Jedním aspektem zmíněné záležitosti je jasná ilustrace a 
demonstrace povahy lidského života a života negativního stavu samého a o sobě. 
K čemu vedou produkty negativního stavu, jakož i negativní stav sám od sebe a sám o 
sobě, anebo co jsou schopny ukázat pro poučení všech? 

Ty produkty a negativní stav nejsou ničím jiným než rozpadem, bolestí, utrpením, 
bídou, slábnutím, úpadkem, umíráním a smrtí. pokud jste souhlasili se vstupem do 
lidského života a pokud váš duch i vaše duše - totiž jedinečná individualita - souhlasily 
na dočasném základě s prožitím lidského života prostřednictvím typického lidského 
těla, produktu to negativního stavu, potom jste také zjevně souhlasili se vším, co 
bylo/je neoddělitelně v takovém těle zakořeněno - s rozkladem, bolestí, nemocemi, 
chorobností, poruchami, utrpením, bídou, slábnutím, umíráním a smrtí vašeho 
fyzického těla. Konec konců, žádný jiný způsob, jak přežít lidský život, neexistuje. 

Pokud tedy zvážíte tyto důležité faktory, bude vám potom jasné, proč nemohou být 
vaše prosby o pomoc zbavit se takových stavů vždy splněny, anebo proč vám to 
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nemůže být poskytnuto. V tomto případě by taková pomoc byla hrubým porušením 
vaší počáteční dohody, za které jste vstoupili do lidského života. v tomto případě byste 
ve svém poslání selhali. 

Samozřejmě, že existují situace, které zaručují takovou pomoc a eliminaci určitých 
fyzických stavů, které se potřebují odehrát jen na dočasné bázi uvnitř zvláštního 
časového rámce vašich lidských životních zážitků, kvůli potřebě je prožít a poučit se 
z nich nebo ilustrovat schopnosti jejich zvládání a jak byly použity a dosaženy. Jsou 
potřebné jen potud, pokud ty lekce nejsou absolvovány, anebo pokud určité další 
aspekty jejich povahy nejsou plně uchopeny a pochopeny všemi, kteří jsou s vámi do 
toho zapojeni, anebo kteří jsou s vámi spojeni. 

Na druhé straně jsou některé další stavy a kondice vašeho fyzického těla, které se 
potřebují ubírat svým směrem buď do konce vašeho lidského života na planetě Nula, 
anebo do určité doby, kdy splní svůj účel a vyčerpají svoji užitečnost, pro kterou jim 
bylo dovoleno, aby vás vůbec přepadly. Avšak vždy, když Mne i všechny s vámi 
přítomné poprosíte o pomoc, smíme udělat jen tolik, kolik umožňuje naše vzájemná 
dohoda i smlouva. 

Nezapomínejte však na jednu důležitou věc: kdyby nebylo naší neustálé pomoci a 
podpory, nebyli byste schopni vydržet ani minutu nic z toho, co je na vás uvalováno na 
základě povahy vašeho fyzického těla a lidského života vůbec a na základě podmínek 
naší dohody a smlouvy. Takže dokonce i v nejvíce oslabujících a bolestných 
podmínkách, kdy je vaše fyzické a/nebo duševní utrpení nejhorší, jaké si lze jen vůbec 
představit, naše pomoc a podpora je nanejvýš výrazná a zjevná, i když tehdy, když se 
nacházíte uprostřed takového strašného zážitku, se vám zdá, že jsem vás Já i všichni 
přítomní opustili - zatímco přesný opak je pravdou. Jinak byste nebyli schopni přežít 
takovou tvrdou zkoušku. Vzpomeňte si na tento fakt vždy, když jste v takovém 
rozpoložení či podobné situaci. 

A na závěr: existuje další aspekt vašich fyzických stavů. Každý stav ilustruje určité 
odlišné aspekty povahy lidského těla a to, jak je křehké a omezené. Jak víte, jeden 
jedinec není schopen ilustrovat či přijmout všechny takové aspekty. Jinak by to nemohl 
přežít ani na zlomek vteřiny. Proto bylo nutné rozdělit všechny ty téměř nekonečné 
různosti takových aspektů mezi mnoho jedinců-dobrovolníků, a to v procesu mnoha, 
mnoha, mnoha tisíciletí. Toto je záležitost odhalení povahy negativního stavu. 
Důvodem, proč říkáme ‚téměř nekonečné různosti‘, je to, že povaha negativního stavu 
a lidského života je vyčerpatelná, a proto dospěje do svého konce. Takže tím, že 
nevznikla v absolutním stavu, nemá jejich povaha výsadu zůstat navěky. Z toho důvodu 
nemá ve své povaze nekonečné, nevyčerpatelné rozmanitosti zážitků. Z hlediska těchto 
faktů každý z vás souhlasil, že prožije jen tolik, kolik může přijmout a kolik může být 
schopen zažít anebo vydržet během svého pobytu na planetě Nula ve svém vlastním 
specifickém lidském fyzickém těle. Osobně vás mohu ubezpečit, že vám nebylo určeno 
nic víc, anebo nic většího či intenzivnějšího, než co byste byli schopni, anebo co byste 
chtěli prožít či vydržet. Na tomto jsme se vzájemně dohodli. A jak víš takovou dohodu 
nelze nikdy nedodržet či porušit. Je toto zpracování otázky dostačující, Petře? 
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Peter: Ano, je. Abych byl upřímný, očekával jsem za tím vším něco takového. 
Každopádně Ti mnohokrát děkuji za Tvoji laskavost a ochotu snášet všechny naše 
otázky a naši velmi často pošetilou zvídavost. Je dnes ještě něco, co by sis přál 
upřesnit? 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Domnívám se, že je toho pro dnešek dost. A 
nedělej si starosti s vašimi otázkami a ‚zvídavostí‘, protože, jak víš, Moje ochota 
odpovídat je nevyčerpatelná a nemá hranic. Takže jen rovnou do toho a ptej se a buď 
zvídavý vždy, když dostaneš chuť. Zatím se měj nádherně. 
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Dialog 67 

Šedesátý sedmý dialog 

 

13. dubna 1999 

 

Peter: Dnes žádnou konkrétní otázku multiverzálního, ani jiného významu nemám. 
Také jsem žádnou otázku od nikoho nedostal. 

Na jeden problém mne upozornila Dr. Ardyth Noremová ohledně nevhodnosti použití 
termínu „in lieu“ v Šedesátém druhém dialogu a možná i v některých dalších. 
V anglickém jazyce tento termín znamená „namísto“ anebo „na místě“. Takže když jsem 
se Tě na úplném začátku toho dialogu zeptal, zda chceš něco dodat ohledně Tvého 
vzkříšení, myslel jsem to v úplně jiné konotaci, než je anglický význam slova „in lieu 
of“. Myslel jsem to tak, zda nechceš přispět něčím ohledně faktoru Svého vzkříšení. 
Takže kdokoliv, kdo bude tu otázku číst, měl by slovo ‚in lieu‘ nahradit slovem „s 
ohledem na fakt“ [V knižním vydání anglické verze Dialogů je toto slovo již nahrazeno. 
pozn. překl.]. Omlouvám se za těžkosti, které jsem mohl způsobit čtenářům, zejména 
těm, kteří právě překládají tyto Dialogy do některých jiných jazyků. Očividně jsem 
vzdálen od dokonalosti v používání některých slov anglického či jakéhokoliv jiného 
jazyka. 

Pán Ježíš Kristus: Nebuď na sebe tak přísný, Petře. Takové chyby jsou běžné a 
pochopitelné. Mohu tě ujistit, že většina čtenářů těchto Dialogů pochopí tvou otázku 
takovým způsobem, jakým jsi ji myslel, a ne způsobem, jak je to myšleno v angličtině. 
Samozřejmě, je vhodné vykonat vhodné opravy a od Ardyth bylo milé, že tě na to 
upozornila. 

Peter: Pro mne je to trochu trapné. Akceptuji však fakt mé lidské nedokonalosti a 
omezení. Vraťme se však zpět k dnešní záležitosti - pokud to tak mohu říci. Jak bylo 
uvedeno na začátku, ani já, ani nikdo jiný nemáme nyní žádnou konkrétní anebo 
významnou otázku. proto bych se Tě chtěl zeptat, zda nechceš dnes něčím přispět nebo 
něco dodat či upřesnit. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že ses mne zeptal. Skutečně chci něco dodat 
k záležitosti, diskutované v Šedesátém šestém dialogu. Řekněme, že dnešek je 
pokračováním naší diskuse o záležitosti odloučení Lásky a Moudrosti, Dobra a Pravdy 
a Pozitivních Skutků a Víry, femininity a maskulinity, jakož i o pojmu, který lidé 
nazývají ‚manželství‘. 

Jak bylo v tomto dialogu uvedeno, bylo nutné tyto principy rozdělit a separovat, aby se 
umožnila aktivace negativního stavu. Původním účelem tohoto rozdělení a separace 
bylo ze strany pseudotvůrců zavedení životního stylu, který by se nejen podstatně od 
životního stylu tehdy existujícího v pozitivním stavu lišil, ale který by byl vůči němu ve 
smyslu opozice v úplném protikladu. Účel byl čistě vědecký, aby se otestovala možnost 
jakéhokoliv jiného životního stylu, odlišného od životního stylu pozitivního stavu. 
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Pokud jsou Láska a Moudrost, dobro a Pravda a Pozitivní Skutky a Víra a všechny jejich 
atributy, charakteristiky a derivace ve stavu sjednocení, integrace a jednoty, žádný jiný 
životní styl není možné nastolit. 

Protože věděli, že z pozice čisté Lásky a z její Dobroty a Pozitivních Skutků by nemohl 
být započat a následně nastolen žádný jiný životní styl než pozitivní, byli nuceni 
izolovat a separovat tu Lásku a všechny její atributy, vlastnosti a derivace od jejího 
stavu a procesu sjednocení, jednoty a integrace s Moudrostí a všemi jejími atributy, 
vlastnostmi a derivacemi. 

Nepochybně je povaha Lásky a její struktura a dynamika taková, že nemůže 
vyprodukovat nic jiného, než co je pozitivní a dobré. Čistá Láska nemůže vytvořit a 
uvést do činnosti žádné jiné produkty odlišného typu. 

Toto je hlavním důvodem, proč bylo nutné potlačit všechny principy Lásky a uvést je 
do méně významné a podřadné pozice. A protože je Láska čistě femininní princip, bylo 
nutné separovat a oddělit femininitu od maskulinity a uvést maskulinitu do 
dominantního postavení. 

Ve stavu tohoto typu separace a rozštěpení byl vytvořen úplně nový životní styl, který 
nebyl předtím nikdy koncipován ani možný. Toto je geneze aktivace negativního stavu. 

Na základě těchto faktorů byl vyvinut a nastolen lidský život a život všech v zóně 
vymístění a v jejích příslušných peklech. Proto je všechno v lidském životě, jakož i ve 
všech ostatních typech pseudoživotů, založeno na těchto faktorech a odvozeno z těchto 
faktorů separace a rozštěpení. Jestliže se důkladně podíváte na minulost lidstva, 
všimnete si, že během celé jeho historie byly ženy ve většině lidských kultur vždy 
v pozici podřízenosti a otroctví vůči dominantním mužům. Jejich role a funkce se 
omezovala na rození dětí a vedení domácnosti. Ve většině případů byly vyloučeny 
z jakýchkoliv důležitých rozhodovacích procesů anebo z obsazování jakýchkoliv 
významných a důležitých společenských postů, samozřejmě s výjimkou takzvaného 
královského dědického práva. 

Abych se osobně do typického lidského života na planetu Nula inkarnoval a ve svém 
poslání uspěl, bylo nutné akceptovat existující rozpoložení na této planetě a přijmout 
formu muže díky faktu, že životní styl lidstva a všech ostatních v negativním stavu byl 
ustanoven na principu dominance mužů nad ženami. Pro tuto nutnost existovali dva 
důvody. Jedním bylo to, že jen z pozice muže jsem mohl být vyslyšen a akceptován jako 
ten, který má vůbec nějakou autoritu. 

Druhým důležitějším a významnějším důvodem bylo to, že abyste vytvořili v lidském 
životě a v životě negativního stavu ve všeobecnosti podmínky pro jejich konečnou 
eliminaci, potřebujete začít ze středu jejich vlastní přirozenosti, z jejich vlastní pozice, 
z jejich vlastního nitra a ze všeho, na čem založili smysl svého života. Jakákoliv jiná 
pozice pro všechny v tom životě by nejenže byla nepochopitelná, ale byla by rovnou 
odmítnuta. 

Jak z této situace vidíš, bylo pro Mne Osobně nutné, abych v průběhu Svého vtělení se 
na planetu Nula a do negativního stavu dodržoval stejné postupy až ‚k tomu‘, kam až 
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dospěla aktivace negativního stavu. Takže jak si pamatuješ, určitý prvek z Mé 
Absolutní Maskulinity byl dočasně separován a oddělen z Mé Absolutní Přirozenosti a 
zkombinován s určitými lidskými prvky. Protože ten element pocházel ze stavu a 
procesu Mé Absolutní Maskulinity, umožnil Mi, abych se do lidského života narodil ve 
formě muže. 

Dalším projevem nutnosti narodit se jako muž bylo to, že z celistvosti principů 
femininity, anebo z principů Lásky, Dobra a Pozitivních Skutků byl oddělen, izolován a 
separován maskulinní aspekt života pozitivního stavu. 

Femininní princip tu separaci, izolaci a rozdělení nezapočal a nenastolil. 

Proto jakékoliv opětovné sjednocení, opětovná integrace a opětovné spojení 
maskulinity či Moudrosti, Pravdy a Víry s jeho femininitou či Láskou, Dobrem a 
Pozitivními Skutky musí započít z pozice toho, co se separovalo, izolovalo a oddělilo. 
Musí to tedy být iniciováno z pozice maskulinity. 

Toto je důvod, proč jsem během Svého lidského života musel být mužem. Bylo nutné, 
abych plně zažil stav separace, izolace a rozdělení stejným způsobem jako lidé, abych 
byl schopen ho začlenit do Své Přirozenosti za účelem jeho transformace a za účelem 
vytvoření příznivých podmínek pro konečnou eliminaci tohoto tíživého a bídného 
rozdělení, separace a izolace. 

Jde zde o uvědomění si toho, že co bylo separováno, izolováno a odděleno, nelze 
opětovně sjednotit, opětovně spojit a opětovně integrovat z vaší zevnějšnosti. Než 
s tím můžete cokoliv udělat, musíte to nejdříve včlenit do sebe, do samotné své 
přirozenosti. Pokud se to nenachází v samotné vaší přirozenosti, v její zkušenostní 
modalitě, nejenže byste se při uskutečňování toho neměli k čemu uchýlit, ale ani byste 
nevěděli, jak to dělat; namísto toho byste opětovně posilovali životní styl negativního 
stavu. Toto je jeden z hlavních důvodů, proč bylo pro Mne absolutně nutné, abych do 
Své Přirozenosti vtělil všechno, co jsem během Svého vtělení se na planetu Nula a do 
pekel zažil. Jak si pamatuješ, to včlenění vytvořilo a ustanovilo Mou Absolutně Novou 
Absolutní Přirozenost. 

Když bylo to začleňování završeno, mohl jsem ze samotného Svého nitra iniciovat 
proces reintegrace, opětovného sjednocení a opětovného spojení všeho, co bylo 
s původním cílem aktivace negativního stavu odděleno, izolováno a separováno. 

Nejdříve se to muselo odehrát ve Mně. Konec konců, pokud jsem byl v lidském životě, 
byl jsem separován, izolován a oddělen od samotné Své Esence a Substance. 

A nejen to, ale vrátil jsem se zpět s něčím, co nikdy nebylo Mou součástí - lidská 
přirozenost a lidské fyzické tělo - a vpojil jsem to do své Původní Přirozenosti. Bylo by 
nemožné, aby i jen vzdáleně cokoliv, kdekoliv a kdykoliv pochopil, co s sebou tento 
nanejvýš významný, nanejvýš důležitý a nejrozhodnější proces přinesl a jaké byly, jsou 
a budou jeho důsledky, následky a výsledky do samotné věčnosti. Stačí říci, že završení 
tohoto procesu vytvořilo základ pro budoucí reintegraci, opětovné sjednocení a 
opětovné spojení všech a všeho, co bylo rozděleno, izolováno a separováno ze svého 
původního zdroje a uvedlo je do pohybu. Tento právě nyní probíhající proces je 
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procesem postupné eliminace negativního stavu a všech negativních aspektů lidské 
přirozenosti. 

Zatímco uvnitř Mé původní Přirozenosti probíhal proces reintegrace, znovusjednocení 
a opětovného spojování, ta Přirozenost se změnila a kolem Vánoc 1987 jsem se stal 
plností Pána Ježíše Krista. 

Čím více se tento proces blížil ke stavu završení, tím zjevnější posun nastával 
v pojímání femininity a maskulinity v lidském životě. Náhle se v takzvaných 
civilizovaných zemích začala objevovat feministická hnutí, jejichž účelem bylo 
osvobození žen z jejich prokletého postavení, ve kterém jsou méně důležitými, méně 
hodnotnými, méně potřebnými a méně hodnocenými bytostmi ve srovnání s muži. 
Všechna tato hnutí, i když jejich filozofie byla/je založena na poněkud zkreslených a 
nesprávných premisách, byla a jsou důsledkem toho, co jsem ustanovil v procesu 
reintegrace, opětovného sjednocení a opětovného spojení v Sobě všeho, co bylo 
původně odděleno, izolováno a separováno za účelem zažití lidského života a 
pseudoživota negativního stavu. Bez tohoto příkladu, který jsem ustanovil Svým 
Vlastním Životem a zkušenostmi, by se žádná taková hnutí nemohla nikdy objevit. 
Během dlouhé historie své vlády pseudotvůrci postupně ztratili jakoukoliv perspektivu 
potřeby mít nějaký jiný typ života, než je život rozdělení, izolace a separace od žen a 
nadřazenosti nad nimi. Jejich původní postoj se v tomto ohledu odráží v životním stylu 
některých národů na vaší planetě, které staví ženy do nejponíženějšího postavení, jaké 
si jen umíte představit. Takový hnusný postoj se odráží například ve všech 
muslimských zemích. 

Současný stav záležitostí je v tomto ohledu takový, že je na vaší planetě tendence 
projevovat dva trendy. Na jedné straně existuje větší a větší uvědomění, že by se 
postavení žen mělo zcela zrovnoprávnit s postavením mužů; na straně druhé 
v některých zmíněných muslimských zemích vidíte opačný extrémistický postoj i 
zřízení. Toto je reflexí rozdělení, ke kterému došlo mezi pseudotvůrci a renegáty. 

Původním účelem, kvůli kterému pseudotvůrci to diskutované rozdělení iniciovali, 
byla čistě vědecká zvědavost, co by se stalo, kdyby separovali, rozdělili a izolovali 
maskulinní od femininního, a maskulinní uvedli do dominantního postavení. Otázkou 
bylo: Jaká by byla povaha života, kdyby měl být vytvořen s takovýmto typem 
uspořádání? 

Vidíš, Petře, a všichni, kteří čtete tato slova, že tuto část původní otázky (původní 
otázka je v tomto ohledu o mnoho obšírnější nežli tato) si už pseudotvůrci 
zodpověděli. Nyní na základě všeho, co v lidském životě a v celé zóně vymístění vidí, 
vědí, co to je a jaké to je být v takovém pseudoživotě.  

Proto procházejí procesem upouštění svého předešlého stavu a právě se učí zcela 
novému postoji a vnímání toho, jaká by měla být role žen, s čím to postavení 
koresponduje a jak to vypadá v pravém pozitivním stavu. 
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V rámci součásti toho poučení, které se odehrává během jejich pobytu v Nové škole 
jsou přidělováni k ženám na planetě Nula, především a obzvláště k těm ženám, které 
čtou, přijímají a praktikují tři zdroje Mého Nového zjevení. 

Od vás se naučí, jaké je to být v postavení lidské ženy, protože v rozporu se všemi jejich 
očekáváními jste nejen schopny číst, chápat, přijímat a praktikovat všechno, co je 
obsaženo v Mém Novém zjevení, ale jste také schopny klást své vlastní otázky, dostávat 
své vlastní odpovědi a být rovny jakýmkoliv mužům, kteří mají stejné spojení s Mým 
Novým zjevením, a někdy jste ho dokonce schopny chápat lépe než někteří muži. 
Pseudotvůrci předpokládají, že lidské ženy tak, jak je zfabrikovali, nebudou nikdy 
schopny docílit či dosáhnout stejného stupně poznání, chápání a přijímání jako muži. 
Díky vám, Mým ženám, v nich probíhá proces odnaučování se této nepravdy. Na 
základě jejího odnaučování změní svůj postoj k ženám. 

Kvůli vaší informaci, aby v tomto důležitém procesu bylo všem pseudotvůrcům 
pomoženo, je od této chvíle několik důležitých pseudotvůrců, reprezentantů každého 
z jejich klanů a frakcí, přiděleno na planetě Nula všem ženám, spojeným s Mým Novým 
zjevením - na základě jejich předcházející dohody. Tato část vaší dohody, dámy, se 
aktivuje právě teď, přesně od tohoto okamžiku při čtení těchto slov. Toto je velmi 
důležitá role, kterou budete při napomáhání v tomto procesu hrát. 

Úplně jiná situace je v tomto ohledu s pozicí renegátů.  

Zatímco v případě pseudotvůrců bylo výlučným účelem diskutovaného rozštěpení, 
separace, izolace a odpojení poučení se o jejich důsledcích, výsledcích a následcích a 
získání velmi důležité odpovědi na jejich existenciální otázku, renegáti žádnou takovou 
motivaci a úmysl nemají. Jejich úmyslem a cílem je pokračovat v pseudoživotě 
negativního stavu a vládnout bez konce nade všemi a nad vším. 

A protože je pseudoživot negativního stavu založen na separaci, izolaci, rozdělení a 
odloučení všech diskutovaných principů a na dominanci mužů nad ženami a je možný 
jen kvůli nim, renegáti s velkou zuřivostí a odhodláním chtějí a touží po jediném - 
v tomto trendu pokračovat.  

A nejen to, ale zavedli v tomto ohledu vůči ženám ještě striktnější, více omezující a 
ničemnější požadavky. Tento postoj renegátů je reflektován na vaší planetě 
v extrémistických islámských skupinách, jako například v Afghánistánu, kde požadují, 
aby všichni muži měli plnovous a všechny ženy zůstaly doma, byly úplně zahaleny a 
nezastávaly žádný úřad, žádnou práci a nijaké postavení. 

V tomto ohledu můžete s jistotou říci, že většinu následovníků islámu kvůli jejich 
pseudoduchovní politice vůči femininitě a ženám vůbec zcela a kompletně převzali 
renegáti. Jako v původním uspořádání pseudotvůrců, ze kterého oni sami v současnosti 
ustupují, v pojetí renegátů a jejich poskoků jsou ženy dobré jen na sex, plození, 
výchovu a péči o děti, vaření a vykonávání domácích povinností. 

Samozřejmě dokonce i ve vaší zemi je situace v tomto ohledu daleko od 
rovnoprávnosti. Při oceňování ženské role a postavení na pracovišti ještě stále existuje 
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například tendence odměňovat ženu za její práci menší sumou, než jakou mají muži ve 
stejném postavení. 

Jak vidíš, zbavit se po mnoho tisíciletí budovaných a akceptovaných návyků, zvyklostí a 
kulturních mravů ve věci postavení žen v lidském životě není tak jednoduché, jak 
bychom chtěli. Dosažení tohoto nanejvýš potřebného a toužebného cíle bude trvat 
dlouho, velmi dlouho. 

V procesu aktivace negativního stavu hledali pseudotvůrci něco, co by nahradilo 
důležité a životodárné duchovní principy, zakořeněné v jejich jednotě, jednotnosti, 
integraci, soudržnosti a harmonii. Jinými slovy, aby vytvořili jakýkoliv život - je jedno 
jaké povahy a obsahu - bylo potřebné uměle sestrojit nějaké zdání a imitaci povahy 
pozitivního stavu. Jinak by nebylo možné ustanovit nic trvalého. Mnoho století 
experimentovali a přišli s koncepcí ‚manželství‘. Manželství vynalezli proto, aby 
nahradili pravé stavy, procesy a podmínky jednoty, jednotnosti, harmonie, integrace a 
soudržnosti všech duchovních principů. Protože v jakémkoliv manželském vztahu jsou 
angažováni dva zřetelně odlišní jedinci a protože jejich jednota je dosažena výhradně 
z pozice zevnějšností, nedochází k žádnému skutečnému sjednocení, integraci a 
jednotě mezi nimi a ve stavu jejich nitra, kde se to počítá a kde to může odrážet pravou 
povahu takového sjednocení a integrace. 

Co si v tomto ohledu musíte uvědomit, je, že negativní stav je možné aktivovat jen 
z pozice zevnějšností. Takže všechny takové manželské svazky mají jen zevní povahu, a 
proto nepředstavují pro pseudoživot negativního stavu žádné nebezpečí. Přesně 
naopak. Protože opětovně potvrzují pozici zevního angažování se, podporují negativní 
stav, napájejí ho a dávají mu život. V tomto smyslu, jak bylo odhaleno dříve v Mém 
Novém zjevení, jakákoliv forma manželství má negativní a v podstatě zlý původ. 

Když hovoříme o stavu sjednocení, integrace a jednoty všech principů femininity a 
všech principů maskulinity a všech principů maskulinity a všech principů femininity, 
hovoříme o dosažení takových stavů uvnitř každého jedince v jsoucnu a bytí a 
v pseudojsoucnu a pseudobytí, a nejen o manželstvích, anebo sjednocení jednoho muže 
s jednou ženou či jedné ženy s jedním mužem. Jedině to, co se odehrává uvnitř každého 
z nich, se počítá, a jedině na tom je třeba pracovat a dosáhnout toho, aby byl 
eliminován negativní stav a lidský život se všemi jejich falešnými náhražkami - jako 
jsou například manželství. 

To, že ve vztahu k jednomu jedinci je to záležitostí procesu individualizace a 
zosobnění, je zřejmé z Mé Vlastní Absolutní Přirozenosti. Já nejsem dvěma či třemi 
anebo několika jedinci, ale jsem Jedním a jen Jedním Absolutním Jedincem. V Mém 
nitru jsou všechny diskutované principy ve stavu svého absolutního sjednocení, 
integrace, jednoty, harmonie a soudržnosti. 

A protože všichni jedinci v jsoucnu a bytí a potenciálně i všichni c pseudojsoucnu a 
pseudobytí takovým či onakým způsobem tuto Přirozenost odrážejí, jsou všichni 
relativní vůči Mému bytí Absolutně jediným Jedním Jedincem. Proto musí být v jejich 
nitru ustanoven tentýž stav, proces a kondice, aby se ve své relativní kondici přiblížili 
této Absolutní Přirozenosti. Na takovém přiblížení závisí jejich pravý život. 
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Díky faktu, že pseudotvůrci v tomto ohledu činili nesprávně, bude jim pod Mým 
osobním dozorem a vedením ještě jednou dáno na starost činit správně - poté, co 
v Nové škole získají všechny nutné prostředky pro dosažení tohoto cíle nejdříve uvnitř 
sebe samých a následně pro zacházení se všemi ostatními ve své bývalé doméně, jakož 
i s lidmi, přivádějíce je do stejného stavu znovusjednocení, reintegrace a opětovného 
spojení, jaký v té době budou mít pseudotvůrci. Jen co se toho dosáhne, negativní stav 
a lidský život ve všech svých negativních aspektech již více nebude. A toto je vše, s čím 
jsem se chtěl dnes s vámi podělit. Běž a měj příjemný den. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto zajímavé vysvětlení. 
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Dialog 68 

Šedesátý osmý dialog 

 

15. dubna 1999 

 

Peter: Ani dnes nebyly položeny žádné multiverzálně anebo naléhavě důležité otázky. 
Já také nemám nic, na co bych se zeptal. 

Už několik dní myslím na něco, co ve mně osobně vyvolává obavu. Protože ve svém 
pravém významu není tato obava osobní, ale čistě duchovní, chtěl bych ji předložit, 
pokud smím, do Tvé laskavé pozornosti. Než to však udělám, dovol abych se zeptal, zda 
nechceš něco v tomto mlhavém ránu uvést. 

Pán Ježíš Kristus: Je skutečně velice mlhavé ráno, Petře. I když je mlha tohoto 
charakteru na pobřeží Kalifornie v této roční době dosti běžná, v současnosti v určitém 
smyslu odráží tato mlhavost stav tvé mysli. Týká se to tvých obav, které v podstatě do 
určité míry zamlžují tvé vnímání záležitosti, na kterou myslíš. Než se však do ní 
pustíme, skutečně mohu dnes ráno něčím přispět. Využívám toho, že jsi tak milý a 
dáváš mi příležitost promluvit jako první. Děkuji ti za tvou nabídku. 

Dnes ráno mám poněkud dobrou správu a - z hlediska situace v doméně negativního 
stavu a v lidském životě na planetě Nula - určitou špatnou správu. 

Dobrou správou pro pozitivní stav je to, že v klanu pseudotvůrců, kteří patří k jejich 
nejkonzervativnější větvi, vidíme nějaké pozitivní aktivity. Jak víš, ta větev stála vždy 
na straně radikálního vědeckého postoje a velmi agresivního přístupu k řešení 
každého problému, se kterým se setkali. Díky tomuto vědeckému postoji byla jejich 
povaha vždy emocionálně chladná, nezaujatá a ‚objektivní‘, bez jakéhokoliv osobního 
tepla, soucitu, lásky, skromnosti a pokory. Ve svém postoji byli vždy nějak arogantní, 
grandiózní, agresivní, hrdí na své úspěchy a bezohlední k jiným. Pro tento typ povahy 
tito jednotliví pseudotvůrci ztratili jakýkoliv smysl, dokonce jakýkoliv pocit toho, co to 
je skutečně milovat a být skutečně milován. Jestliže vezmete v úvahu, že základní 
předpoklad jejich životního stylu byl odvozen z odmítnutí principů lásky, dobra, 
pozitivních skutků, soucitu a empatie, potom je jasné, že jakékoliv aspekty těchto 
principů, zakořeněné v povaze femininity, budou pro ně cizí a nebudou vědět, jak je 
vyjadřovat neboli prožívat. Po rozdělení nezůstalo v jejich zkušenostní modalitě vůbec 
nic, co by obsahovalo jakékoliv rysy těchto principů. Jak víš, mohli být jedině takovými, 
pokud chtěli aktivovat negativní stav a jeho pseudoživot. 

Tato situace se ještě stále odráží v některých lidských jazycích, jejichž slovník slovo 
‚láska‘ neobsahuje v pravém slova smyslu, takovém, jak ho pojímá a chápe každý 
v pozitivním stavu. Namísto toho jsou v těch jazycích mnohé náhrady za slovo ‚láska‘ i 
za to, co skutečně pro ně znamená. Moje Božská Prozřetelnost se však postarala o to, 
že většina lidských jazyků slovo ‚láska‘ obsahuje, i když jeho význam ne vždy odpovídá 
tomu, co znamená a označuje ve svém pravém smyslu a jak je vnímána, pojímána a 
manifestována v životě pozitivního stavu. 
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Zde diskutované větvi pseudotvůrců byla svěřena povinnost najít efektivní náhrady za 
lásku a všechny její principy. 

Pokud by takové náhrady nebylo možné najít a nastolit, pak by museli přijít s takovou 
interpretací toho, co láska skutečně znamená a jak by měla být manifestována, 
pociťována a vyjadřována, jen aby pojetí jejich chápání lásky nemělo nic společného 
s tím, co pravá láska znamená a čím skutečně je. 

V negativním stavu a ve větší části lidského života v podstatě pojem láska a to, jak se 
chápe a vyjadřuje, velmi často nemá se skutečnou láskou nic společného. Můžeme ji 
nazývat pseudoláskou. 

Problémem, kterému pseudotvůrci čelili během svého úsilí vynalézt a aktivovat 
negativní stav, bylo to, že aby uspěli ve svém úsilí, potřebovali přijít s něčím, co by se 
dostatečně podobalo pravé lásce, a přece by nemělo nic z povahy té lásky. 

Důvodem této potřeby je fakt, že jakýkoliv život vůbec může být vynalezen a 
ustanoven jen na principech lásky. Láska je samotným základem jakéhokoliv života. Je 
jeho esencí, tak jako je moudrost jeho substancí. Takže aby nastolili život negativního 
stavu, bylo potřebné vynalézt a uvést do pohybu nějaký druh falešné náhrady pravé 
lásky. Toto byl nanejvýš těžký úkol a přijít s něčím takovým trvalo mnoho tisíciletí. Pro 
vás by nebylo možné ani vzdáleně pochopit, jak to všechno pseudotvůrci uskutečnili. 

Při vědecké analýze pojmu láska i toho, co obsahuje a jak je vyjadřována a zaměřena, 
přišli pseudotvůrci s něčím, co nikdy v jsoucnu a bytí nebylo a co nikdo nikdy ve svém 
osobním životě nezažil. 

Jestliže byla pravá láska založena na sdílení s ostatními, s co největším ohledem na 
druhé, jestliže směřovala z nitra ven a vždy nejdříve k ostatním, jestliže byl význam 
lásky v dávání, přijímání, opětování a chtění dobra, potěšení, radosti a štěstí pro 
všechny - a ve všech podobných faktorech a charakteristikách - pak bylo potřebné 
zaujmout opačné směřování té lásky, a to tak, aby byla zaměřena jen na sebe, zvenku 
na své nitro a na všechno, co může sloužit svému vlastnímu sobeckému blahu, bez 
jakéhokoliv ohledu na druhé. Jestliže je pravá a skutečná láska bezpodmínečná, 
protože být takovou je v její povaze, potom v pseudolásce negativního stavu, tak jak ji 
vynalezli a zavedli původní pseudotvůrci, byla lásky změněna na podmínečnou. 
Ukládáním své lásce, vlastně pseudolásce, podmínky, účinně anulovali jakýkoliv 
pozitivní význam pravé a ryzí lásky. Protože však museli začít s původním pojmem 
lásky, byli schopni přesvědčit pseudoživot negativního stavu, který byl nastolován, že 
je skutečně a hluboce milován. 

Zde je tajemství živototvorného procesu. Aby cokoliv bylo a existovalo, je jedno v jaké 
formě, tvaru, stavu, kondici či čemkoliv, potřebujete to přesvědčit, že je to milováno. 
Jinak by neexistovala žádná možnost takový život udržet. Jednoduše řečeno, všechno 
živé potřebuje být milováno. Pokud to není milováno, nemůže to být ve svém vlastním 
jsoucnu a bytí účinné a úspěšné, a tedy nemůže to ve svém vlastním životě pokračovat. 

Takto byli vědečtí pseudotvůrci schopni dosáhnout svého cíle. Dokázali nově 
vytvořenému pseudoživotu negativního stavu, že ho milují. Jeho milováním, 
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pečováním a staráním se o něj uspěli v jeho zfunkčnění ve všech jeho početných 
aspektech. A protože je jakýkoliv život záležitostí nitra, pro to, aby negativní stav 
milovali, bylo nutné si ho zvnitřnit a zindividualizovat a učinit ho samotným jádrem 
svých jedinečných individualit. 

Logika tohoto uspořádání tkví ve faktu, že pokud učiníte pseudoživot negativního 
stavu svými vlastními niternostmi, tedy pokud učiníte negativní stav esencí a substancí 
svého ducha a své duše, jejichž prostřednictvím budou žít a fungovat, pak abyste ho 
v sobě zachovali, musíte směřovat všechnu tu lásku k sobě samému, a ne k někomu 
jinému. Takto vešel do své škodlivé plodné zralosti ve všech svých negativních 
aspektech pojem sebelásky. A takto je udržován a vzkvétá a znásobuje se život 
negativního stavu. 

Rozšířením této sebelásky - života negativního stavu - je láska jen k tomuto světu a 
k zevnějšnostem. Základním principem sebelásky je mít všechno jen pro sebe. Kvůli 
tomuto principu musí všechno sloužit jen svým vlastním potřebám, bez jakéhokoliv 
ohledu na někoho jiného, anebo na něco jiné. Aby se tomuto principu vyhovělo a aby se 
vyloučil každý ze sféry sdílení s kýmkoliv či čímkoliv, měla podstatná část té sebelásky 
potřebu ovládat a kontrolovat. Pokud miluji jen sebe, pak každý a všechno tam venku 
mne musí milovat, respektovat, sloužit mi, starat se o mne a uctívat mne. Jsou zde jen 
pro mne a já jsem tady pro sebe sama. Budu je milovat, jen pokud budu mít nad nimi 
totální kontrolu a plnou moc. Proto je budu milovat výhradně kvůli sobě samému, a ne 
kvůli nim samým. 

Takto došla svého škodlivého uskutečnění podmínečná láska a stala se láskou k 
tomuto světu. Tato forma pseudolásky je založena na předpokladu, že všechno tam 
venku je mým rozšířením a procesem, jehož účelem je sloužit mi a být pod mou 
kontrolou a plnou mocí. Pokud by tam venku nemělo nic existovat, nebyl bych schopen 
naplnit potřeby kontroly, moci a nadvlády své sebelásky. Přece, nad kým anebo nad 
čím bych mohl mít moc, kontrolu a nadvládu, kdyby tam venku nic neexistovalo? Takto 
byla nastolena láska k tomuto světu čili k zevnějšnostem. 

Tedy s těmito dvěma faktory v ruce - sebeláskou a láskou k tomuto světu - byli 
pseudotvůrci schopni podvodem přesvědčit nově založený životní styl negativního 
stavu a všech jeho obyvatel, za prvé, že jsou milováni, a za druhé, že jejich život je 
jediný možný, jaký má nějaký význam, účel a realitu. A aby vytvořili nějaké zdání, že je 
to láska skutečná, vynalezli pojem ‚manželství‘, který jim poskytoval jakousi představu 
sdílení. 

Podívej se však, za jakých podmínek byla taková pseudosjednocení zavedena. Jsou 
založena na vlastní exkluzivitě, majetnictví, zotročování, vzájemné závislosti, uzavřené 
smyčce, žárlivosti a na podobných negativních charakteristických rysech, které se 
neživí ničím a nikým jiným než vlastní sebeláskou a láskou k tomuto světu, a tak se to 
zvěčňuje donekonečna. S takovými charakteristickými rysy má život negativního stavu 
nadále pevnou půdu pod nohama. V současnosti však pod vlivem studovaných 
důsledků, výsledků a následků tohoto pseudoživota začíná být pseudotvůrcům, jejich 
nejkonzervativnějšímu křídlu, jasné, že je takový život jakousi samou sebe se napájející 
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smyčkou, která nevede nikam. A nejenže nevede nikam, ale produkuje přesný opak 
toho, co chtěli pseudotvůrci dokázat a dosáhnout. 

Zatímco dvě další frakce neboli větve pseudotvůrců si před nějakým časem tento fakt 
uvědomily, a proto se rozhodly vstoupit do zvláštního oddělení Nové školy za účelem 
své konverze do pozitivního stavu, třetí větev si nyní jen začíná uvědomovat marnost 
svého úsilí a experimentování. Proto vidíme docela první členy tohoto klanu přicházet 
na naši stranu a vstupovat do Nové školy za účelem konverze do pozitivního stavu. 
Toto je dobrá správa pro pozitivní stav, o čemž jsme hovořili na začátku tohoto 
dialogu. 

Jako důsledek a následek jejich moudrého rozhodnutí se Ludmila setkala poprvé 
s pseudotvůrcem z toho klanu, který ji byl přidělen, aby se naučil, o co všechno v pravé 
lásce jde a jak se to týká femininního principu. Protože se zde jedná o lásku, dobro, 
sdílení a pozitivní skutky kvůli principu, bez jakéhokoliv dalšího negativního, 
sobeckého významu, a protože mají povahu femininní, jsou ti pseudotvůrci ze zmíněné 
nejkonzervativnější větve přiděleni vám, Mé dámy, které jste spojeny s Mým Novým 
zjevením. Kromě těch ostatních pseudotvůrců mají tito velmi zvláštní a silnou potřebu 
dozvědět se o lásce, sdílení, dávání, laskavosti, soucitu a empatii, tedy o femininitě a 
všech jejích atributech, charakteristických rysech a manifestacích. Jen vy, dámy, jim 
můžete a smíte tento zážitek poskytnout. Při setkání s tímto jednotlivým 
pseudotvůrcem si Ludmila správně povšimla nápadného rozdílu mezi ním a druhými, 
kteří jsou jí z ostatních dvou větví přiděleni. Tento pseudotvůrce měl kolem sebe 
atmosféru arogance, hrubosti, odstupu, lhostejnosti a chladu. Avšak díky spolupráci 
s Ludmilou se rychle učí novým způsobům navazování vztahů, které mu Ludmila 
poskytuje. A toto je způsob, jakým k vám budou přicházet za stejným účelem všichni 
ostatní z té větve. Protože je to učebním procesem nejen pro tuto větev, ale pro 
všechny pseudotvůrce, kdokoliv z vás, kdo je a bude s nimi zaangažován, je a stane se 
integrální součástí akademického sboru, který vede zmíněné zvláštní oddělení Nové 
školy. Toto je velmi vznešený a životně důležitý úkol pro vás všechny, kteří souhlasili 
s účastí na tomto procesu. 

Takže toto je dobrá správa. Z pozice negativního stavu je to, samozřejmě, špatná 
správa. 

Dalšími aspekty špatné správy pro lidi a všechny ostatní v negativním stavu je to, že 
jak více a více pseudotvůrců konvertuje do pozitivního stavu prostřednictvím Nové 
školy, renegáti a všichni jejich poskoci se stávají méně a méně zvládnutelnými, horšími 
a horšími, nemilosrdnějšími a odhodlanějšími udržet si svoji kontrolu, moc a nadvládu. 

V důsledku jejich negativního a zlého úsilí se život na této planetě stane 
komplikovanějším, chaotičtějším, nesnesitelnějším, horším, negativnějším, 
nepředvídatelnějším a netolerantnějším. Toto všechno jsou znamení, že negativní stav 
je v konečné fázi svého vítězství na vaší planetě. 

Samozřejmě, při pohlížení na tuto špatnou správu, z perspektivy pozitivního stavu je 
to pro každého v něm zpráva dobrá, protože to urychluje čas, kdy bude negativní stav 
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se všemi svými ukrutnostmi a ohavnostmi navěky eliminován a uskuteční se nanejvýš 
očekávaný život pozitivního stavu ve své plnosti a kompletnosti. 

A toto je všechno, Petře, čím jsem chtěl dnes přispět. Nyní můžeš mluvit o svých 
starostech. Vím, jaké jsou a jak se přihodily, bylo by však dobré, kdybys je vyjádřil 
vlastními slovy. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za Tvůj příspěvek a osvětlení. A skutečně oceňuji, že máš 
trpělivost s mými bláhovými obavami. Jak dobře víš, týkají se doslovného významu 
Bible, zejména Tvých vlastních doslovných výroků, zaznamenaných ve čtyřech 
Evangeliích (Matouše, Marka, Lukáše a Jana), jakož i v Apokalypse. Velmi dobře si 
uvědomuji, že ve všech knihách Tvého Nového zjevení bylo řečeno a vysvětleno 
mnoho, proč byl použit tak negativní jazyk a proč bylo nutné hovořit takovým 
způsobem, jakým jsi hovořil. Zdá se mi však, že jsem nebyl zcela úspěšný ve zbavování 
se pocitů, že je něco v nepořádku v tom, jak všechno chápu a jak to oznamuji ostatním i 
sobě samému. Jak víš, byl jsem vychován ve velmi konzervativním, evangelickém, 
baptistickém prostředí. V tom prostředí jsem byl takříkajíc odkojen mateřským 
mlékem v tom smyslu, že co je napsáno v Bibli, má v jejím úplném doslovném smyslu 
věčnou, nezměnitelnou a neměnnou platnost, a že každý, kdo vysloví něco, co je 
v rozporu s tímto faktem, páchá neodpustitelný hřích a zaslouží si věčný trest 
v nejhlubším z nejhlubších pekel. 

Tato situace obsahuje dva problémy. Za prvé, jak víš, ve svém bláhovém mládí jsem 
kázal přesně tytéž věci ve všech baptistických kostelech v místech svého narození. 
Jsem tedy vinen stejným duchovním zločinem. A za druhé, a to je nejdůležitější, 
všechno, co je nám oznamováno ve Tvém Novém zjevení, je v totálním a úplném 
rozporu se vším, či téměř se vším, co je obsaženo v křesťanské bibli, anebo ve všech 
ostatních takzvaných svatých knihách. 

Kdybych byl následovníkem islámu, pak by fanatici pravděpodobně uzavřeli kontrakt 
na milion dolarů na můj život, jak to udělali autorovi Satanských veršů. Samozřejmě, 
křesťanští fanatici by mi pravděpodobně udělali totéž, co udělali lékařům, 
provádějícím potraty. Jsem překvapen, že mě ještě nikdo z nich nezavraždil. 

Máš nějaké komentáře ohledně těchto mých starostí? Ne že bych se obával, že mne 
zavraždí. Nebyl bych první a pravděpodobně ani poslední; víc se však obávám toho, že 
až přijdu do duchovního světa, budu čelit tomuto strašnému dilematu a že se ocitnu 
v pozici věčného trestu za všechno, co jsem udělal a co jsem doposud přenášel Tvým 
Jménem. Byl to ale dlouhý proslov. Promiň mi, prosím. 

Pán Ježíš Kristus: Rád ti promíjím, Dokonale chápu tvoji nepříjemnou situaci a pozici, 
Petře. 

Jak si vzpomínáš, minulou noc jsi měl během spánku velmi tíživé a rušivé sny, ve 
kterých ses ocitl v situaci, ve které se neustále ukrýváš a vyhýbáš se nějakému 
nejasnému, neidentifikovatelnému nebezpečí. Nemohl jsi přijít na kloub tomu, co bylo 
to, před čím ses schovával a čemu ses vyhýbal. Ty sny odrážely tvé pocity úzkosti a 
obavy ohledně této záležitosti. 
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Ano, hodně bylo vysloveno a zjeveno v Mém Novém zjevení o tom, proč bylo nutné, 
abych Já promlouval, a proč to Moji učedníci zapisovali obvyklým způsobem té doby, a 
jakým to bylo zaznamenáno v Bibli. Pro klid tvé duše si znovu zopakujeme některé 
aspekty tohoto úzkost vyvolávajícího ‚proč‘. 

Vezmi v úvahu kvalitu, stav, povahu a rozpoložení té doby v porovnání s nynější dobou 
a s různými dobami v historii lidstva na planetě Nula, a nejen v historii celé zóny 
vymístění, ale také v historii celého pozitivního stavu, jakož - což je nejdůležitější - 
v historii Mého Vlastního působení, manifestace a tvořivých snah. 

Předpokládejme na okamžik, že všechno, co bylo napsáno v Bibli a v ostatních 
takzvaných knihách, má absolutní, věčnou, nezměnitelnou, neměnnou a 
nemodifikovatelnou platnost, za kterou a nad kterou již nic víc nemohlo, anebo 
nemůže být zažito nebo vysvětleno či zjeveno. 

Pokud by tato situace měla být pravdivou, co by se stalo? Každý, nacházející se 
kdekoliv a přicházející odkudkoliv, by byl navěky uvězněn a zůstal by ve stejné kondici, 
stavu, situaci a procesu, v jakém byl v okamžiku takových výroků a zjevení. Žádný 
pokrok, žádný vývoj, žádné změny a vůbec nic by nebylo vůbec možné či 
uskutečnitelné. (Jsem si vědom toho, že anglická gramatika netoleruje dva zápory, 
v tomto případě ‚vůbec nic‘. Kvůli zdůraznění to však chci nechat tak, jak to je). Avšak 
jak víš, nic není takové, jaké to bylo v té době, či v době Swedenborga, anebo 
v jakékoliv jiné době, anebo jaké je to v současnosti, či jaké to bude v budoucnosti. 

Vezmeš-li v úvahu povahu každé jednotlivé doby, pak zjistíš, že můžeš fungovat, můžeš 
hovořit o věcech a můžeš zjevovat věci jen z pozice povahy a požadavků každé 
příslušné doby. 

Během Mé inkarnace na planetu Nula byla situace v jsoucnu a bytí a v pseudojsoucnu a 
pseudobytí taková, že za jejich tehdejšího duchovního vývoje a pokroku, respektive 
regrese v negativním stavu, v té době existujících, žádný jiný způsob oznamování 
duchovních anebo jakýchkoliv jiných idejí nejenže nebyl k dispozici, ale nebyl ani 
představitelný či potřebný. Nikdo by žádnému jinému jazyku neporozuměl. Není nutné 
zacházet do žádných jiných aspektů této záležitosti, protože byly obšírně 
prodiskutovány při několika příležitostech v předcházejících částech Mého Nového 
zjevení. 

Zde bych chtěl zas a znovu zdůraznit, že díky lidské povaze a díky povaze každého 
v negativním stavu se projevila tendence vnímat všechno ve stagnujícím, 
nezměnitelném a neměnném stavu. Nezapomínej, prosím, že všechna ta slova 
zaznamenaná Mými učedníky, jsem vyslovil Já. Pokud něco vyslovím Já, lidé to vnímají 
jako něco, co má věčnou platnost, protože Já jsem přece věčně stejný a neměnitelný. 
Proto musí mít Má slova stejný význam a nemohou být nikdy změněna stejným 
způsobem, jakým jsem Já neschopen změnit se ve Své Přirozenosti, ani změnit Své 
Mínění. Jak z tohoto příkladu vidíš, problém není v tom, co jsem v té době řekl, ale 
v tom, jak je pojímána, chápána a vykreslována Má Přirozenost. 
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Úplně falešné a zkreslené vnímání, chápání a přijímání Mé Přirozenosti anebo toho, 
Kdo skutečně jsem, vede ke zkreslením, falzifikacím, nepochopení a dezinterpretaci 
všeho, co jsem vyslovil či zjevil a co bylo vysloveno a zjeveno Mým Jménem. Zjevným 
rozporem v této situaci je to, že jestliže je Bůh - Já - považován za jediného Stvořitele, 
který dává popud jakémukoliv pokroku, evoluci, revoluci, změně či čemukoliv, jestliže 
se Já v absolutním smyslu vůbec neměním čili nevyvíjím, jak se potom může vůbec 
něco takového stát? Má nějaký smysl uvažovat o věcech z jiného hlediska? Přemýšlej o 
tom, Petře, a uvidíš krásnou logiku v potřebě přijít vždy s něčím novým a zanechat za 
sebou všechno to, co bylo nové a správné tehdy, anebo v každé jednotlivé době, ale co 
je nyní staré a vyčerpané, neboť to dosloužilo svému účelu a splnilo své potřeby, co by 
však bylo zcela nevhodné, regresivní a destruktivní v každé nové a odlišné době. Nyní 
tě nechám jít, abys o tom mohl meditovat. Přeji ti příjemný den při meditaci po zbytek 
dnešního dne. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za všechno, co jsi nám sdělil, i za Tvé pochopení. 
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Dialog 69 

Šedesátý devátý dialog 

 

17. dubna 1999 

 

Peter: Z našeho včerejšího a dnešního rozhovoru vyplývá, že je na místě, abychom více 
probrali téma, kterému jsme se věnovali v Šedesátém osmém dialogu. mám pravdu?  

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, máš. Není náhodou, že tvé starosti, vyjádřené v tom 
dialogu, jsou právě v této chvíli intenzivnější. Současná duchovní situace a klima jsou 
takové, že si vyžadují, abychom se věnovali určitým idejím a pojmům, které se týkají 
současného pokračujícího posunu.  

Povaha tohoto posunu si vyžaduje předefinování významu některých slov a idejí, které 
tradičně, tak jak je chápete a pojímáte vy a všichni ostatní, znamenají a obsahují něco 
zcela jiného než to, na co jste zvyklí. 

Než se však do toho pustíme, věnujme se nejprve něčemu jinému. To nás přivede 
přímo k záležitosti, které se nyní věnujeme.  

Vezmi si například tvůj výrok ve zmíněném dialogu, že jsi spáchal duchovní zločin tím, 
že jsi v době svého mládí kázal a učil zkresleniny a nepravdy Mým Jménem. 

Pokud důkladně proanalyzuješ duchovní situaci a klima existující v té době (téměř 
před 50 lety), uvědomoval sis vůbec existenci nějakého jiného možného interpretování 
a chápání biblických výroků než těch, která ti byla poskytnuta a kterým tě po ta léta 
učili ostatní? O ničem jiném jsi neměl ani potuchy. Bral jsi jako samozřejmost, že bylo 
možné a uskutečnitelné jen jedno interpretování a chápání - doslovné. V té době jsi nic 
jiného k dispozici neměl. 

Takže jaký druh zločinu jsi z hlediska těchto faktů tehdy spáchal? Udělal jsi to, o čem 
ses domníval, že je správné, náležité a pravdivé. Můžeš být souzen, posuzován a 
odsouzen za něco, o čem jsi absolutně netušil, že to je nesprávné, zkreslené, anebo 
dokonce vyloženě nepravdivé? 

Bylo by něco zcela jiného, kdyby ses s těmi zkresleninami a nepravdami plně a 
kompletně ztotožnil do té míry, že by sis je zvnitřnil a potom, jakmile by ses dozvěděl o 
existenci úplně jiného významu, anebo existenci mnoha odlišných významů všech 
těchto biblických výroků, bys tím, že bys je díky svému ztotožnění se jen s doslovným 
významem a jeho zvnitřněním odmítl jako nevhodné, nepravdivé a falešné. V tom 
případě, pro neschopnost napravit své cesty a změnit svůj postoj a chápání, by ses sám 
odsoudil k některé z forem pekelného trestu. 

Proč tě tedy nyní na to upozorňuji? Především si potřebujeme objasnit záležitost 
odsuzování a posuzování. Jestliže je někdo pod vlivem dojmu, že jeho chápání něčeho 
je vhodné, správné a náležité, a pokud neexistuje žádná jiná možnost anebo nejsou 



DIALOGY S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM I.   

-480- 
 

k dispozici nějaké jiné způsoby, jak to chápat a pojímat, pak takový jedinec nemůže být 
za to souzen a odsouzen. 

Jestliže však po prezentování nabídky odlišného, vhodnějšího vysvětlení stejné věci a 
po přijetí té nabídky na základě dostupných informací svůj předešlý názor a chápání 
odmítne, potom ten jedinec započne progresivní způsob svého života a bude odrážet 
realitu života pozitivního stavu. Na druhé straně, pokud by měl tyto nové informace 
odmítnout a lpět na svém starém způsobu chápání a pojetí, v tom případě se 
sám/sama vydává soudu a odsouzení. 

Nicméně zde jde ještě o něco jiného. Jakékoliv soudobé chápání a pojetí všech pojmů, 
idejí, slov, životního stylu či co všechno tam máte, za předpokladu, že nic jiného nebylo 
k dispozici nebo právě v tu chvíli nebylo nabídnuto, znamená jen jednu věc: že v dané 
době existující duchovní situace a klima si vyžadují a jsou schopné mít jen tento typ 
chápání a pojetí, a žádný jiný. Čehokoliv více anebo jiného by za těch duchovních 
podmínek nebylo s nimi v souladu. A nejen to, ale bylo by to nebezpečné pro duchovní 
zdraví každého. Na základě těchto faktorů je zřejmé, že každá určitá doba v historii 
Mého Stvoření a pseudostvoření má své vlastní chápání čehokoliv shodného 
s povahou, potřebami a úrovní jejího současného duchovního uvědomění. 

Jak plyne čas a jak jsou zbytku sentientních entit oznamovány odlišné aspekty Mé 
Přirozenosti, je aktivován a dáván do jejich myslí odlišný význam a jiné chápání těch 
stejných pojmů, idejí, slov a čehokoliv, co máte, za účelem voleb, které mají uskutečnit: 
buď překročit své schopnosti, svá pojetí a na nich založený životní styl, pojmy, ideje, 
slova a všechno ostatní, čeho se držely předtím, anebo je odmítnout a nadále lpět na 
starém, co přežilo svůj účel a vyčerpalo svou užitečnost. 

Pokud se rozhodnou pro jejich překročení, pak se zavede nový životní styl, který 
odráží povahu pozitivního stavu v jeho nepřetržitém progresivním, dopředu 
směřujícím pohybu a modalitě. Jestliže se rozhodnou odmítnout a namísto toho budou 
lpět na starých pojmech, idejích a všem ostatním, potom dojde k opětovnému 
potvrzení životního stylu negativního stavu a lidského života, a tím jim poskytnou 
nový příval energie a nový impuls k pokračování v jejich stagnující a neproduktivní 
povaze. Velmi často - ne-li vždycky - je dříve udržované chápání a pojímání idejí, slov či 
čehokoliv, co máte v rozporu s jejich nastávajícím novým a odlišným chápáním a 
pojímáním. Toto je důvodem, proč bylo tak mnohokrát uvedeno v Mém Novém zjevení, 
že to, co bylo vhodné, náležité a správné včera nebo předtím, nemusí být stejné dnes; a 
co je vhodné, náležité a správné dnes, nemusí být takové zítra. 

Z vaší strany existuje tendence zapomínat na tento důležitý výrok a významnou 
připomínku, a proto máte často pochybnosti o platnosti buď toho, co bylo vyhlášeno 
předtím, nebo toho, co je vám uváděno nyní. 

Můžete na to pohlížet jako na protiřečení, než abyste to viděli jako transcendenci 
něčeho, co bylo potřebným a správným tehdy, ale co už v této době v té pozici není. 
Anebo vaše tehdejší interpretace určitých událostí či jevů, kterou bylo správné a 
potřebné chápat přesně tak, jak jste je interpretovali, má v této době úplně jiný 
význam a interpretuje se úplně jinak. 
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Nezapomínejte v tomto ohledu na jednu rozhodující a důležitou věc. Když jste byli 
v roli Mých agentů na planetě Nula, všechny věci, události a jevy jste ve většině případů 
chápali a interpretovali z pozice negativního stavu a vašeho specifického lidského 
života, jakož i z úrovně vašich vlastních zosobněných a individualizovaných potřeb, 
které byly ve shodě s tou rolí. 

Ve chvíli, kdy jste umísťováni doprostřed pozitivního stavu a stáváte se Mými pravými 
reprezentanty, vaše duchovní uvědomování si všech a všeho se přesouvá na úplně 
jinou úroveň. Ta úroveň si vyžaduje aktivování nového, vyššího, vhodnějšího chápání a 
pojímání všeho, co jste doposud věděli a chápali. Kvůli tomu se vám předkládá a uvádí 
se do vaší pozornosti odlišný význam, shodnější se současnou duchovní kondicí a 
klimatem. 

Tímto faktorem jste uváděni do situace, v níž vykonáváte důležité volby svého života - 
přesáhnout starý význam a přijmout nový, anebo ho odmítnout a lpět na starém 
významu. Obě volby přinesou své vlastní důsledky. 

Dovol, abych uvedl několik příkladů. V době, kdy jsi psal Poselství z nitra, Petře, došlo 
k určitému velmi neobvyklému astronomickému jevu. Během té doby se ten fenomén 
zopakoval třikrát. Při takovém vzácném jevu bylo zjevně potřebné učinit nějaký 
přiměřený a pochopitelný výklad. Jak víš ze svých předcházejících astrologických 
studií a poznatků, v daleké minulosti byl takový jev přirovnán k jevu Mého narození na 
planetě Nula. Takto určili mudrci z východu na základě astrologických studií narození 
významného krále. Ty, Petře, jsi tehdy přirozeně předpokládal, že na základě tohoto 
důležitého faktoru ten stejný jev, ke kterému došlo v době psaní zmíněné knihy, bude 
mít za následek fyzické narození tří důležitých lidí, kteří budou nápomocni při 
přeměně lidského života z jeho negativní konotace na pozitivní. 

Duchovní situace na planetě Nula a jinde byla v té době taková, že neumožňovala 
žádnou jinou interpretaci a chápání toho jevu než to, co sis o něm myslel, anebo jak jsi 
ho chápal. Tvůj astrologický trénink ti trochu zatemňoval způsob, jakým jsi na něj 
pohlížel a jakým sis ho vyložil. Tehdy tomu tak muselo být, protože ani ty, ani nikdo 
jiný někde jinde nebyl připraven vědět o tom více, anebo to vnímat na vyšší duchovní 
úrovni. 

Proto ti tehdy bylo dovoleno, abys prozatím pojímal ten jev způsobem, jakým je to 
popsáno v Poselstvích z nitra. Avšak v současnosti existující úroveň tvého duchovního 
uvědomění, jakož i v případě každého, kdo čte tato slova, si vyžaduje transcendenci 
chápání a interpretace diskutovaného fenoménu. V té době se to ještě stále bralo příliš 
doslovně, nikoliv duchovně. 

Narodil se někdo a/nebo něco během výskytu toho jevu (čili přesněji, během nezvyklé 
a velmi vzácné konjunkce Jupitera a Saturna, ke které dochází jednou za několik tisíc 
let v takové konfiguraci)? Ano, narodil. Ne však nutně na planetě Nula.  

Během té doby došlo ke dvěma událostem. v jiných dimenzích se narodily tři 
sentientní entity, jejichž narození bylo iniciováno z něčeho, co se odehrálo v Mé 
Přirozenosti, jelikož jsem byl v konečné fázi završení získávání Mé Nové Přirozenosti. 
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Protože hlavním katalyzátorem tohoto získávání byla Má předešlá Lidská Přirozenost, 
byla přirozenost zmíněných třech entit formována takovým způsobem, aby odrážela 
proces změn v Mé Přirozenosti a současně aby reflektovala potřebu vytvoření velmi 
zvláštního předpokladu pro budoucí spásu lidí na planetě Nula a pro budoucí eliminaci 
negativního stavu. 

A nyní, podle tvého pojímání a chápání tohoto fenoménu, jsi pomocí své intuice, Petře, 
správně vnímal, že se to nějakým způsobem velmi významně týkalo lidského života, 
neboť jsi usoudil, že se ty bytosti fyzicky narodí na planetě Nula jako typičtí lidé, 
zatímco realita té situace nyní naznačuje, že k jejich narození došlo někde jinde, ale se 
zvláště důležitým významem pro lidský osud. 

Pohlížíme-li na tuto událost z této perspektivy, bylo tvé chápání a tvá interpretace, 
Petře, nesprávné? Ano i ne. Ano, bylo nesprávné, protože ve skutečnosti se žádní 
takoví fyzičtí lidé nenarodili. Ano, bylo správné, jelikož se někdo narodil s přímým 
významem pro lidský osud. 

Avšak duchovní úroveň té doby byla taková, že si vyžadovala, aby došlo v určité míře 
k doslovné interpretaci, neboť nebyly na patřičném místě všechny duchovní faktory, 
které by dovolovaly vhodnější výklad. 

Nejdůležitější aspekty tohoto jevu se však neodrážely v narození zmíněných tří 
jedinců, ale ve zrodu tří duchovních idejí, které měly být správně uvolněny do 
celistvosti Mého Stvoření a pseudostvoření. Tyto ideje se týkají přímo Mne a Mé 
Přirozenosti. Nicméně i z typického astrologického hlediska, které jsi ty, Petře, ze 
svého života správně odvrhl, se diskutovaný fenomén týkal tak či onak přímo Mne. 

Proto by se jeho hlavní interpretace a chápání měla týkat jen Mne. Ale protože 
všechno, co se v absolutním smyslu ve Mně odehrálo a co má tím či oním způsobem 
dopad na všechny a na všechno ostatní, nehledě na to kde a kdy, to také způsobuje ve 
všem, co je relativní, důsledky v jeho vlastních relativních podmínkách. 

Takže jestliže se v Mé Absolutní Přirozenosti rodí, anebo jsou z ní uvolňovány nějaké 
ideje, mají tehdy vždy za následek zrod někoho a/nebo něčeho nového, co předtím 
v jsoucnu a bytí nebylo. Odtud tedy zrod tří zmíněných jedinců. 

Které byly ty tři důležité ideje, co se tehdy rodily a/nebo uvolňovaly? První idejí bylo 
to, že Má přirozenost je v procesu změny v absolutním smyslu, vedoucí k úplně Nové 
Přirozenosti, nemyslitelné v žádné době předtím. Druhou idejí bylo to, že se jako 
důsledek Mé Nové Přirozenosti vytváří nové stvoření, které bude ve svém relativním 
rozpoložení plně odrážet a obsahovat Mou Absolutně Novou Absolutní Přirozenost. A 
třetí zjevenou idejí bylo to, že negativní stav a lidský život ve svém negativním stavu 
nebudou trvat navěky a že každý, kdo se účastní těchto dvou forem života, je v nich na 
základě dobrovolnosti, a proto každý, ať je to kdokoliv, bude spasen a vrácen do 
pozitivního stavu. 

Jde o to, aby se uvědomilo, že dosud nikdo nevěděl, že negativní stav nebude existovat 
navěky a že každý v něm bude spasen a vrácen do pozitivního stavu. Logika toho 
nesprávného vnímání byla ve faktu, že pokud by měl negativní stav zůstat navěky, pak 
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by v něm museli zjevně i všichni ostatní, co se nacházejí v tom pseudoživotě, zůstat 
navěky.  

Učinit tak důležité odhalení před touto dobou a povědět každému o těchto důležitých 
idejích před vlastním završením všech správných duchovních faktorů a dříve, než byla 
ustanovena Má Nová Přirozenost, by nebylo rozumné ani vhodné, neboť by nikdo 
nemohl pochopit, o čem je řeč. 

Vezme-li se v úvahu, jaký byl v té době u každého duchovní stav a podmínky, jaké 
vyvěraly z Mé Staré Přirozenosti, bylo by takové zjevení odmítnuto, čímž by byl 
ohrožen duchovní život každého. Než mohlo do všech myslí dospět plné pochopení a 
dopad těch tří idejí, bylo potřebné tyto mysli transformovat a uvést do úplného 
souladu s Mou Novou Přirozeností. Cožpak se to mohlo udělat, když Má Nová 
Přirozenost nebyla ještě plně ustanovena? A nyní, během současného stále 
pokračujícího posunu, bylo možné nakonec odhalit a vysvětlit tato fakta v rámci 
úplného zjevení. 

Vezměme si další příklad ve věci potřeby mít odlišné chápání některých slov, idejí a 
pojmů ve shodě s rozličnými dobami a duchovními podmínkami a požadavky. 
Prodiskutujme si dva takové pojmy - ‚otec/matka‘ a ‚manželství‘. 

Jak pojímáte a chápete například slovo ‚otec‘? Ve vašem lidském životě se rovná 
především typickému mužskému rodu. Máte jedinou představu a chápání toho, že váš 
otec je muž. Proč je tomu tak? Toto nás přivádí k tématu, diskutovanému v Šedesátém 
osmém dialogu. Jak si vzpomínáš, kvůli aktivaci negativního stavu bylo potřebné 
oddělit femininitu od maskulinity a maskulinitu od femininity; čili, jinými slovy, lásku 
od moudrosti a moudrost od lásky; dobro od pravdy a pravdu od dobra a pozitivní 
skutky od víry a víru od pozitivních skutků. Jen co se tento nemožný čin uskutečnil, byl 
na základě toho pseudoprincipu zfabrikován lidský život. Takže jak můžete přijít na 
tento svět do lidského života a být schopnými v něm přežít? oddělením se od své 
femininity - jestliže se narodíte jako muž; anebo od své maskulinity, jestliže se narodíte 
jako žena (samozřejmě v souladu se svou vlastní volbou a z nějakých svých vlastních 
důležitých osobních důvodů, kvůli kterým jste se rozhodli narodit se jako muž, anebo 
jako žena). 

Z hlediska těchto podmínek vnímáte a vidíte svého otce jako muže a svou matku jako 
ženu a sebe osobně jako muže, pokud jste muž, anebo jako ženu, pokud jste žena. Nějak 
jste se během svého fyzického narození oddělili od svého vlastního protějšku. Díky 
tomuto oddělení nejste schopni své pohlaví pojímat žádným jiným způsobem. V Mém 
vlastním případě, tím že neexistovala žádná jiná cesta pro vstup do lidského života než 
prostřednictvím fyzického narození, jedině přes toto rozdělení jsem se musel oddělit 
od Své Esence, která měla Absolutní Femininní Přirozenost, a objevit se na planetě 
Nula jako Lidský Muž. Díky tomuto oddělení či separaci od Své Esence jsem neměl 
žádné jiné východisko než mít k Ní vztah jako k Někomu, Kdo byl ode Mne odloučen - 
tak dlouho, pokud rozdělení a separace nebyly eliminovány a než jsem jako Lidský 
Muž nebyl opětovně integrován, opětovně sjednocen a opětovně spojen se Svou Esencí. 
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V té době, díky tomu, jaká všude existovala duchovní situace, nazýval jsem tu Esenci 
‚Otcem‘. Avšak co slovo ‚Otec‘ v Mém pojetí skutečně znamená? První dojem, který jste 
všichni měli, byl ten, že Můj Otec byl Mužem, tedy mužského rodu. Pro zmíněné 
rozdělení a separaci nebylo nikomu nikde dostupné žádné jiné vnímání a chápání slova 
‚Otec‘. Znamená ale slovo ‚Otec‘ ve své pravé esenci a substanci, stejně jako slovo 
‚Matka‘ ve své pravé esenci a substanci, skutečně, že jsou anebo se rovnají mužskému, 
respektive ženskému rodu? Ze zevnější, viditelné pozice, tím že jsou těm pojmům 
přiděleny určité rodové charakteristiky, je vaše očekávání a jsou vaše návyky v tomto 
ohledu takové, že vás nemohou dostat do jiné pozice, než ze které takto uvažujete. Proč 
bych nazýval Svou Esenci, od které jsem se oddělil a odštěpil, abych mohl vstoupit do 
lidského života - ‚Otcem‘, jestliže jsem během pobytu na planetě Nula přijal mužskou 
formu a jestliže se tato Esence rovnala v podstatě femininnímu principu? Protože na 
jedné straně není v Mém pojímání pojmu ‚Otec‘ obsaženo nic, co by se týkalo nějakých 
specifických charakteristik pohlaví, a na straně druhé, tehdy, za těch duchovních 
podmínek, to slovo znamenalo Absolutní Dobro, které se stará o život každého 
kdekoliv a které dává zrod Stvoření. Jinými slovy, sestoupil jsem ze Svého Dobra anebo 
z dobrotivosti Svého srdce a vstoupil do lidského života, abych v lidech vytvořil 
předpoklad pro umožnění jejich spasení z lidského života. 

Odloučil jsem se tedy od svého Dobra-Lásky a přinesl Pravdu na místo, kde už více 
žádná pravda neexistovala. Protože tato Pravda pochází z mužských aspektů Mé 
Přirozenosti, logicky jsem se musel objevit jako lidský muž, abych tak odrážel tuto 
situaci. 

Dalším důvodem nutnosti této volby bylo to, že jen Pravda je schopna bojovat se zly a 
nepravdami. 

Dobro-Láska nebojuje s nikým a ničím. Přijímá věci takové, jaké jsou. Pokud bych se 
měl objevit jako žena, pak došlo-li by k takovému objevení z pozice femininních 
aspektů Mé Přirozenosti, jednoduše bych přijal věci v lidském životě a v negativním 
stavu ve všeobecnosti takovými, jakými byly, bez jakéhokoliv pokusu něco změnit. 

V tom případě by negativní stav a lidský život musely trvat na věky a pak by 
v pozitivním stavu neexistovala pro nikoho žádná možnost uskutečnit život v jeho 
plnosti a kompletnosti. 

Takže v Mém pojímání se slovo ‚Otec‘ ve svém významu týká faktoru rodičovství, a ne 
něčeho, co představuje čistě maskulinní princip. Jak víš, slovo ‚rodičovství‘ obsahuje 
stejnou mírou jak femininní, tak i maskulinní princip, čili otcovství a mateřství. Abych 
se však přizpůsobil tenkrát existujícím duchovním podmínkám a abych se podřídil 
životnímu stylu lidí a všech ostatních v negativním stavu, založeném na rozdělení a 
separaci těch dvou principů; a kvůli důvěrné známosti, kterou jim ty dva pojmy 
poskytovaly, neměl jsem jiné východisko než promlouvat z této konkrétní pozice. 
Pokud bych měl hovořit slovy, která by skutečně odrážela jejich pravý a ryzí význam, 
lidé by je nebyli schopni pochopit, a proto by odmítli všechno, co bych jim pověděl. 
V tom případě by si navěky znemožnili vlastní spásu. Umíš si představit důsledky, 
kdyby tomu tak bylo? 
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V procesu duchovního vývoje a pokročení jak tak postupují jeden krok, epocha, 
kondice, stav a čas jedno za druhým, postupně a pozvolna zvyšujete úroveň a 
doplňujete pojímání a chápání všech takových termínů, a tak se přibližujete více a více 
k jejich pravému a mnohočetnému významu. Nejde o to, že by jejich význam nebyl 
dříve pravdivý, ale jde spíše o to, že mají mnohočetné významy. V různých duchovních 
podmínkách jsou aktivovány jen ty významy, které jsou shodné s povahou a potřebami 
každé jednotlivé kondice a každého stavu. 

V této době, během současné duchovní kondice a během současně probíhajícího 
posunu, jsou aktivovány nové významy všech takových termínů a jsou vám dány 
k dispozici. Jednou z nejdůležitějších funkcí těchto Dialogů je vysvětlovat tato fakta a 
dát vám příležitost k důvěrnému obeznámení se s těmito novými významy. Takže 
nebuďte překvapeni, jestliže všechno, co je v těchto Dialozích oznamováno, bude 
kompletně vyvracet a nahrazovat vaše předešlé chápání a aplikaci všech takových 
termínů, pojmů, idejí a slov. Toto je neoddělitelnou součástí vašeho duchovního 
tréninku, růstu a pokroku ve vaší nové roli jako Mých pravých představitelů. 

Nuže, z toho, co bylo doposud řečeno, má být jasné, že Já a Můj tak zvaný Otec nejsme 
dvěma či třemi neboli několikerými osobami, ale Jednou a jen Jednou. 

Křesťanské pojímání Mé Pravé Přirozenosti spolu s pojímáním některých dalších 
náboženství pramení z vnějšího pozorování toho, jak je uspořádán lidský životní styl. 
Z jejich strany je to forma projekce. Jestliže jsou lidští muži a lidské ženy a jejich děti 
dvěma nebo třemi či několikerými a pokud jsou od sebe navzájem separováni a 
izolováni a pokud jsou zřetelně odlišnými jedinci, pak musí i přirozenost boží mít 
stejné uspořádání. V tomto případě existuje Otec-Bůh ve Svém zjevu maskulinním, jako 
On-muž, Matka-Bůh ve Svém zjevu femininním, jako Ona-žena a možná, že existují 
další bohové, reprezentující některé další aspekty jsoucna a bytí. 

Zatímco je faktem, že všichni ti takzvaní bohové jsou různými aspekty a 
charakteristickými rysy toho stejného Absolutně Jednoho Absolutního a Jediného 
Jedince. Lidé nesprávně odvozují chápání takových pojmů ze svého vlastního falešného 
a dočasného stavu - stav rozdělení a odloučení od jejich vlastní maskulinity anebo 
femininity. 

A přece někteří z vás, kteří mají přístup ke stavu své niternosti - a tedy k ostatním 
dimenzím - jsou někdy zmateni, když vidí nebo slyší, jak někdo odkudsi prohlašuje, že 
je vámi buď v ženských aspektech, nebo v mužských či v obou. To je reflexí vašeho 
odloučení a izolace od nich, což vám umožnilo vstoupit do lidského života na planetu 
Nula. Je to, jako byste za sebou zanechali svoji femininitu, jste-li mužem, nebo svou 
maskulinitu, pokud jste ženou. Znamená to ale, že jste dvěma nebo několikerými 
jedinci současně, a ne jedním stejným? Samozřejmě, že ne. A to z toho důvodu, že vaše 
přirozenost ve svém původním a ryzím stavu a ve svém relativním rozpoložení odráží 
Mou Absolutní Přirozenost, která je Jedna a nedělitelná. 

Díky faktu vaší izolace a odloučení od stavu vlastní integrace, jednoty a jednotnosti 
zažíváte neustále touhu po sjednocení, po opětovném spojení, po reintegraci v zájmu 
celistvosti a úplnosti. Tato touha se odráží ve vaší potřebě být s někým, kdo je 
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opačného pohlaví. Připomíná vám váš předešlý stav a rozpoložení, ve kterém jste byli 
před svou inkarnací na planetu Nula. 

Tak se stalo, že pojem manželství do svého lidského života. Když si pseudotvůrci 
povšimli potřeby této reintegrace, opětovného sjednocení a spojení se svou původní 
přirozeností, přišli s nápadem náhražky této potřeby ve formě zevnějších typů 
manželství, ve kterých je muž spojen se ženou a žena s mužem. Avšak dokonce i 
v tomto stavu je jeho dočasnost a pomíjivost zřejmá z faktu, že je svázán, jen ‚dokud 
nás smrt nerozdělí‘. 

Vidíš z tohoto výroku skutečný význam takových spojení? Toto je důvodem, proč jsem 
během Svého života na planetě Nula řekl, že se v nebi ani nežení, ani nevdávají, ale jsou 
jako Moji andělé. Co je to být jako Můj anděl? Znamená to být ve stavu sjednocení, 
integrace a jednoty všech femininních a maskulinních principů v každém jedinci. V tom 
smyslu můžeš tobě známými slovy říci, že jsou v sobě niterně a individuálně spojeni 
v manželství. 

Avšak slovo ‚manželství‘ z pozice současného duchovního stavu a vývoje, který je 
transcendencí jakéhokoliv předešlého, už není déle udržitelné, ani není vhodné ho 
používat při popisu takového sjednocení, integrace a jednoty. Ještě stále míváte dojem, 
že někde tam venku existují dva jedinci, kteří splynou do jednoho jedince a v tomto 
procesu ztratí své jedinečné individuality a své jedinečné přirozenosti. Takový případ 
je nepředstavitelný. Rovnalo by se to destrukci obou, což by vedlo k nemožnému 
scénáři ukončení jedinečnosti života, který jsem jim Já osobně propůjčil. Učinit to by 
v určitém smyslu znamenalo, že jsem se vzdal Svého vlastního života, který jsem vložil 
do těch dvou jedinců. 

Až doposud - Abych vám pro uklidnění poskytl v tomto ohledu vám důvěrně známou 
půdu - bylo správné takové termíny používat, a to proto, aby vám vštěpily určité 
představy pojmů sjednocení, integrace a jednotnosti a to, co znamenají a co 
představují. Slovo a stav ‚manželství‘ sloužily dobře tomuto účelu. Proto bylo dovoleno 
a dokonce požadováno, aby se to dosud používalo. Toto je důvodem, proč bylo použito 
i v předešlých knihách Mého Nového zjevení. 

Nyní však je úplně jiná doba. Jsme daleko od všech ostatních časů a v úplně jiné 
modalitě i v jiném životním stylu. Ve vašem zvláštním případě jste jako Moji praví 
představitelé trénováni v tom, abyste ke všem duchovním pojmům, slovům, ideám a ke 
svému životu vůbec přistupovali způsobem shodnějším se způsobem pravého 
duchovního pozitivního stavu. Proto, pokud ve stavu svého zvnitřnění slyšíte něco 
takového jako ‚mimo čas, mimo prostor byl učiněn slib‘, znamená to slib o vašem 
osvobození ze stavu a z rozpoložení vaší současné izolace, separace a oddělenosti od 
vaší femininity, respektive maskulinity, a vaši reintegraci, opětovné sjednocení a 
opětovné spojení takovým způsobem, jak je to chápáno, pojímáno a jaké je to 
v pozitivním stavu; a tak, jak je to v Mé Vlastní Nové Přirozenosti. 

Myslím, že bychom měli pro dnešek skončit. Všichni máte v tomto dialogu dost potravy 
na přemýšlení, a proto navrhuji, abychom jej nyní uzavřeli. Běž na sluníčko a využij čas 
na léčení svých fyzických bolestí, Petře. 
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Peter: Děkuji Ti mnohokrát. Budu se držet Tvé příhodné rady. 
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Dialog 70 

Sedmdesátý dialog 

 

19. dubna 1999 

 

Peter: Včera jsem dostal dvě otázky z Evropy, dvě otázky z Východního pobřeží USA a 
jednu otázku z Austrálie. Než se pustím do formulování těch otázek, ptám se Tě, jako 
obvykle, zda nemáš něco, čím bys přispěl či něco dodal a upřesnil dnes ráno? 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že ses Mne nejprve zeptal, zda nechci mluvit jako 
první. Skutečně mám několik poznámek, na jaké bych tě chtěl upozornit.  

První připomínka se týká povahy negativního stavu. pokud důkladně analyzuješ 
chápání povahy negativního stavu, jak ji pojímají křesťané a někteří další a jak je 
vykreslována v jejich tak zvaných svatých knihách - například v Bibli - je podle jejich 
chápáni jasné, že zde má negativní stav zůstat navěky. I když tvrdí, že po skončení 
Posledního soudu, když už více nebude staré Nebe a stará Země, stvořím místo nich 
Nové nebe a Novou zemi, přesto nelogicky a nepatřičně každého, kdo byl hříšníkem (a 
kdo své cesty nenapravil uznáním Mne a přijetím přesně takového životního stylu a 
chování, jaký předepsali oni v souladu s jejich vlastními představami, jak by se měl 
muž/žena Boží chovat, konat a být a jakým způsobem by Mne měl/měla uctívat), 
ponechají je v peklech, aby tam byl mučen do věčnosti. Jestliže má být někdo mučen do 
věčnosti v jakémsi pekle, znamená to, že peklo, samotné ztělesnění negativního stavu, 
musí být také zachováno na věky. Takže, logicky řečeno, negativní stav musí být věčný. 

Jaký druh Nového nebe anebo Nové země či nového Stvoření by to byl, kdyby tento 
předpoklad byl pravdivý? Řekni mi, jaký by byl rozdíl mezi starým a novým? 
V podstatě žádný. Bylo by to zbytečným mrháním tvořivých energií a Mých Osobních 
snah. Nic by nebylo jiné, protože by negativní stav nadále sužoval mysl každého 
v pozitivním stavu s vědomím toho, že ještě i nyní přetrvává ve jsoucnu i bytí nějaký 
zcela odlišný stav v podmínkách věznění, bez jakékoliv možnosti mít vliv a dopad na 
zbytek Stvoření. 

Takže jediný rozdíl mezi starým a novým by byl ve faktu, že v negativním stavu by byl 
každý uvězněn a neměl by přístup k nikomu, kdo není v peklech, takže by nemohl 
uplatnit svůj vliv na ty v pozitivním stavu. 

Tato falešná víra a nepravdivé pojímání přirozenosti a určení negativního stavu 
pramení z nesprávného vnímání povahy a původu negativního stavu. 

Filozoficky řečeno, pokud připustíme, že negativní stav zde má zůstat navěky, do 
věčnosti, potom musíme připustit i to, že je nějaká jiná absolutní moc ve jsoucnu a bytí, 
odlišná od moci absolutního pozitivního stavu. Jinými slovy, tam venku je někdo, kdo 
má tu stejnou potenciální moc jako Já, anebo kdo je schopen život negativní stav do 
věčnosti.
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Taková schopnost předpokládá potenciální absolutnost. Podle pravdivé logické 
konstrukce se přijetí dvou absolutních mocí - což opakujeme - vzájemně vylučuje. 
V tom případě by tyto dvě absolutní moci byly jen vzájemně relativní.  

Znovu řečeno, na základě logiky takového závěru by byl v tomto případě i pozitivní 
stav relativní stejně jako negativní stav. Takže obě kondice by byly jen dočasné a 
v určitém časovém a bezčasovém bodu by všechno a každý navěky přestal existovat. 
Ve jsoucnu a bytí by nezůstalo žádné Stvoření a vůbec nic. Život, tak jak ho znáte, i tak, 
jak ho neznáte, by více nikde a v žádné době nebyl.  

Jednou a navždy si je tady třeba uvědomit, že negativní stav sám od sebe a sám o sobě 
neměl nikdy žádný pravý život, a proto nemůže zůstat navždy, do věčnosti. 

Jen někdo anebo něco, co pochází ze Mne - Absolutního Stavu, který je Sám od Sebe a 
Sám o Sobě, může zůstat a zůstane do věčnosti. 

Důvod, proč negativní stav nemá tuto výsadu, spočívá v tom, že co je konec konců 
negativní stav, anebo jaká je jeho pravá přirozenost? Negativní stav a jeho přirozenost 
je převrácením, zkreslením, zkomolením, falzifikací a - jak ty rád hovoříš, Petře - 
zbabranou přirozeností pozitivního stavu. Jeho pseudoživot se odvozuje z pravého 
života pozitivního stavu. Proto kdyby neexistoval žádný život pozitivního stavu, 
neexistoval by ani život negativního stavu. 

V tomto smyslu k eliminaci negativního stavu nedojde prostřednictvím procesu jeho 
destrukce v jakémsi druhu apokalyptické ohnivé koule či čehokoliv, jak to každý 
očekává, ale prostřednictvím napravení věcí. 

Jinými slovy, všechno, co bylo zvráceno a zkomoleno, zkresleno a zfalšováno, bude 
dáno znovu do stavu a kondice, ve kterém to bylo předtím, než byl aktivován současný 
nepříznivý stav a neblahá kondice. Protože se však na základě procesu pseudojsoucna 
a pseudobytí negativního stavu získávají nové zkušenosti o životě odlišném od života 
pozitivního stavu a protože na základě povahy těch zkušeností bude mít každý 
v pozitivním stavu zcela jinou perspektivu toho, o čem vlastně život je, a protože 
všichni v negativním stavu budou díky této zkušenosti - zkušenosti v negativním stavu 
- chápat všechen život zcela jinak, i kdyby se vrátili do svého předešlého rozpoložení; 
nebude to stejné ani ve stavu pozitivním, ani u těch, co se do něj budou vracet. Všichni 
budou vysloveně odlišní a jiní. 

A toto je v podstatě to, co se myslí stvořením Nového nebe a Nové země. V takovém 
Novém stvoření nemůže být ponecháno nic ze starého. Jinak by to nebylo nové. Proto 
by pokračování negativního stavu či pekel i po ustanovení tohoto Nového stvoření 
anulovalo jakoukoliv možnost ujmutí se čehokoliv nového. 

Další dva komentáře, jaké bych chtěl dnes ráno učinit, se týkají tvé včerejší diskuse 
s Ludmilou a Tomem Oudalem, kteří byli u tebe na návštěvě v Santa Barbaře. Týkají se 
záležitostí pseudotvůrců. v jednom případě šlo o jejich konverzi do pozitivního stavu, 
ve druhém případě - o jejich taktiku a jednání v situaci s renegáty. 
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V prvním případě bylo otázkou, co by se stalo, kdyby měli všichni pseudotvůrci 
konvertovat do pozitivního stavu před úplným pseudovítězstvím negativního stavu na 
planetě Nula? Dospěli jste ke správnému závěru, že v tom případě by byli pseudotvůrci 
schopni převést genezi anebo proces aktivace negativního stavu do mysli každého 
v pozici pozitivního stavu. Byli by schopni celý proces a výsledek této aktivace 
ilustrovat jako ve filmu či na televizní obrazovce takovým způsobem, že by každý 
účastník toho sledování nabyl plnou znalost všech aspektů toho procesu. Do určité 
míry je toto vhodnějším zobrazením celého procesu aktivace negativního stavu, než 
kdyby se to mělo udělat z pozice samotného negativního stavu. V této pozici by byl vůči 
sobě zaujatý a nemohl by být v tomto zobrazení objektivní. V tom případě by se mohlo 
objevit nebezpečí získání nevhodného a nesprávného poznání o celém procesu 
aktivace negativního stavu. 

Jak tedy z tohoto konkrétního scénáře vidíš, nejenže by bylo výhodné, kdyby všichni 
pseudotvůrci konvertovali do pozitivního stavu před pseudovítězstvím negativního 
stavu na planetě Nula, ale poskytlo by to také úplné a kompletní zachování požadavku 
a potřeby ilustrovat proces aktivace negativního stavu - tak říkajíc - od A do Z, bez 
jakékoliv zaujatosti. 

Ve druhém případě je taktika pseudotvůrců použitá proti renegátům chybná v tom 
smyslu, že pseudotvůrci zapomněli na to, že renegáti byli mistry vojenského přístupu 
k řešení svých problémů. Naproti tomu pseudotvůrci takovými nejsou. Jsou vědci a 
teoretiky, kteří nevlastní tentýž stupeň schopnosti ve vojenských záležitostech jako 
renegáti. 

Z toho důvodu vojenská akce, kterou proti renegátům podnikli, jak je to znázorněno ve 
válce NATO proti Jugoslávii, neúčinkuje tak, jak očekávali. Nejenže to tak neúčinkuje, 
ale do určité míry pomáhá Jugoslávcům dosáhnout svých cílů, týkajících se ohavnosti 
etnických čistek. jak víš, obyvatelstvo Kosova je na základě procesu té války 
vypuzováno ze své země. A to je to, co jugoslávští Srbové chtěli. 

V současnosti pseudotvůrci, jejich nejvíce konzervativní křídlo, zjistili v tomto ohledu 
svou chybu, a jak jsi byl informován, právě u nich probíhá spontánní diskuse o nalezení 
jiné účinnější cesty, jak renegáty porazit. Nicméně, přece jen mají oproti renegátům 20 
procentní výhodu, protože ti fungují na úrovni 80-ti procent schopností, jaké mají 
pseudotvůrci. Takže čekejte a uvidíte, s čím v tomto ohledu přijdou. A toto je všechno, 
čím jsem chtěl dnes přispět, Petře. Teď se můžeš do toho pustit a položit otázky 
jménem tazatelů. 

Peter: První otázka se týká něčeho, co jsi oznámil Svým učedníkům během Svého 
fyzického pobytu na planetě Nula. Je to zaznamenáno v celé kapitole 24 u Matouše. 
Část této kapitoly (verše 29 až 31) byla vysvětlena ve Velké knize, v její čtvrté kapitole. 
Otázka se však týká významu veršů 4 až 28 a zejména veršů 15 až 22. 

Pán Ježíš Kristus: Na obsah této kapitoly musíte pohlížet z hlediska toho, co 
předcházelo celému rozhovoru, který je v ní zaznamenán. Jsou to tedy verše 1 až 3 
v kapitole 24, ve kterých je vytvořeno rozpoložení, v jakém takový rozhovor mohl 
nastat. 
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Za jakých okolností jsem vyřkl to, co jsem tehdy prohlásil? Moji učedníci Mi ukázali 
budovy chrámu (verš 1). A když tak činili, řekl jsem jim: „Nevidíte všechny tyto věci? 
Vskutku pravím vám, že zde nezůstane kámen na kameni, vše bude rozmetáno“ (verš 2). 
Později přišli Moji učedníci ke Mně soukromě a zeptali se Mne: „Pověz nám, kdy to 
bude? A jaké bude znamení Tvého příchodu a skonání věků?“ (verš 3). Bez správného 
výkladu a chápání těchto tří veršů, v nichž se nastavuje náležité rozpoložení pro to, co 
následovalo, jak je popsáno ve zbytku té kapitoly, by nemohlo být ohledně všeho 
ostatního v té kapitole obsaženého, nic vysvětleno. 

Za prvé se musíte podívat na polohu toho chrámu. Jak víš, nacházel se v Jeruzalémě, 
v zemi Judské. Za druhé, musíte pochopit, s čím město Jeruzalém, Judea a chrám 
duchovně souvztažily a co znamenaly. Všechny tyto věci, spolu s celou kapitolou 24 
v Matoušově Evangeliu, mají hlubší duchovní význam. Ne všechny aspekty tohoto 
významu vám mohou v této době být odhaleny či vysvětleny. pochopit by bylo nad 
schopnosti vaší lidské mysli. 

Avšak jsou tři aspekty, které lze o této záležitosti zjevit. první aspekt se týká osudu 
Jeruzaléma, Judska, chrámu a Židů vůbec a jejich vlastní zvláštní souvztažnosti a toho, 
jakou roli hráli ve vztahu ke Mně osobně a ke zbytku lidstva.  Druhý aspekt se týká 
událostí, které se odehrávaly před mnoha stoletími (podle vašeho fyzického času) 
v intermediálním Světě duchů, nikoliv na planetě Nula. A třetí aspekt se týká úplného 
pseudovítězství negativního stavu na planetě Nula - jeden z možných scénářů. 

Židovský národ obecně reprezentuje v této konkrétní konotaci, a to výhradně ve 
vztahu k obsahu kapitoly 24 u Matouše, stav extrémní literalizace, externalizace, 
zkreslení a falzifikace všech duchovních pojmů, idejí, principů a zákonů a toho, jak se 
týkaly Boha - Mne. Kvůli takovému reprezentování se rozhodli reprezentovat i celé 
lidstvo v jeho vlastní tendenci dělat přesně totéž. Kvůli tomuto faktoru bylo nutné 
vytvořit podmínky, které by umožnily doslovnou a faktickou ilustraci všech důsledků 
takového reprezentování a životního stylu. Bylo tedy nutné je ilustrovat v samotných 
vnějších událostech na planetě Nula a na osudu židovského národa. 

Jejich chrám představuje v konkrétní konotaci toto falešné, zkreslené, nevhodné a 
nenáležité uctívání a pojímání Mne a Mé Pravé Přirozenosti. Jeruzalém představuje 
vůbec pseudoduchovnost, která vznikla v zevnějšnostech a která vzešla z falešného 
pojímání a chápání Mé Pravé Přirozenosti. A židovský národ reprezentuje falešný 
pozitivní stav, který nahradil pravý pozitivní stav. Díky tomuto uspořádání a kvůli 
volbě toto všechno reprezentovat musel židovský národ Mne jako jediného pravého 
Boha a svého pravého mesiáše odmítnout a fyzicky a doslovně. Toto odmítnutí se 
odráží v jejich volání: „Jeho - Mou - krev na nás a naše děti!“ (Matouš 27:25). 

Takže na základě tohoto doslovného výroku přivodil na sebe židovský národ doslovně 
téměř všechno, co bylo popsáno v kapitole 24 v evangeliu Matouše - trest a odplatu. Ve 
skutečnosti, v pravé realitě, se jim všechno stalo přesně takovým způsobem, jakým je 
to vylíčeno v té kapitole. Po Mém odchodu z vaší planety, o několik desetiletí později, 
byl chrám, Jeruzalém a všechno v něm totálně zničeno a učiněno neobyvatelným. A 
jeho obyvatelé byli vyhnáni ze své země. 
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A protože židovský národ v této konotaci reprezentuje osud celého lidstva, obsah této 
kapitoly plně platí na všechno, co se odehrává v historii planety Nula. Takže na vaší 
planetě nemáte nic jiného než války, epidemie moru, zemětřesení, hladomory, 
extrémní klimatické podmínky a podobné ničivé události, které sužují lidstvo po 
mnoho staletí. Současně jste svědky objevování se mnoha falešných proroků, falešných 
kristů a podobných jedinců, kteří vám nepřinesli nic jiného než další zkreslení a lži ve 
jménu Boha či Mým Jménem. 

Takovým konáním a akceptováním jejich nepravd a zkreslení všeho pravého a 
autentického, co přichází ode Mne, lidstvo jen zdůrazňuje potřebu pokračovat ve 
stejném způsobu života, čímž na sebe přivádí dokonce ničivější a škodlivější události, 
než jsou popsány v té kapitole. Takto negativní stav pseudovítězí na vaší planetě. 

Dovol Mi však, abych ti něco řekl o obsahu té kapitoly. I když je pravda, co o ní bylo 
právě řečeno ohledně osudu lidstva na planetě Nula, ve skutečnosti jsem hovořil o 
druhém aspektu jejího reálného významu - o událostech, ke kterým došlo 
v intermediálním světě, čili ve Světě duchů. Každé jednotlivé slovo té kapitoly se 
netýká ničeho jiného než toho, co se již mělo stát v tom světě. 

Byl to Swedenborg, který správně popsal povahu toho světa i to, jak se všechno, co 
bylo předpovězeno v kapitole 24 od Matouše, vyplnilo. Jak si pamatuješ z jeho popisu, 
jakož i z některých sdělení v Mém Novém zjevení, bylo lidem během mnoha staletí 
dovoleno po jejich odchodu z planety Nula formovat své vlastní země, města, 
společnosti a náboženství stejným způsobem, jakým to dělali za života na této planetě. 
Protože však v tom světě už více nebyli omezováni typickým ohraničením lidské 
povahy, byli schopni dále zkreslovat, falšovat, překrucovat a komolit duchovní pojmy i 
to, jak vnímali a chápali Mou Přirozenost v rozsahu nepředstavitelném pro vaši lidskou 
mysl. Pročež na sebe přivodili všechno, co už bylo popsáno v 24 kapitole Matouše. 
Každé slovo té kapitoly se tehdy a v tom světě splnilo. Takže v tomto konkrétním 
smyslu na této úrovni chápání má všechno, co je obsahem té kapitoly, velmi malou 
platnost pro současnou dobu. 

Co musíte o jejich situaci ve Světě duchů pochopit, je to, že na základě nastolení 
takového životního stylu, jak je popsáno výše a ve spisech Swedenborga, negativní stav 
v tom Světě uvnitř lidských enkláv kompletně a totálně pseudozvítězil. 

Jinými slovy, negativní stav v tom Světě v té době vyčerpal svoji užitečnost a dosloužil 
svému účelu, a proto potřeboval čelit svému Poslednímu soudu. Výsledkem toho 
Posledního soudu, jak si pamatujete z předešlých částí Mého Nového zjevení, bylo 
zrušení typické lidské éry, čili lidského věku. 

Toto je důvodem, proč se Mne Moji učedníci zeptali: „Jaké bude znamení Tvého 
příchodu a skončení věku?“ Všimni si, prosím, že to nebyl konec světa či všeho 
ostatního, ale jen jednoho specifického věku, v našem případě - konec lidského věku 
v tom světě. Současně jediným způsobem, jakým mohl být tento příslušný Poslední 
soud vykonán, byl proces Mého Druhého příchodu do toho patřičného světa. Jak tedy 
z těchto událostí vidíš, v tom světě došlo tenkrát jak ke zrušení negativního stavu, 
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reprezentovaného lidským věkem čili érou, tak i k Poslednímu soudu a Mému 
Druhému příchodu. 

Ve vašem světě na planetě Nula, protože zde hovoříme o skončení věku a o ničem 
jiném, se ta událost manifestovala skončením temných Věků, které vládly v historii 
lidstva během mnoha staletí stejným způsobem, jakým lidská éra vládla po mnoho 
staletí (ve vašem pojetí času) ve Světě duchů. Potom začal ve vašem světě na planetě 
Nula věk tak zvaného osvícenství. 

Takže to, co bylo řečeno u proroka Daniela (Daniel 11:13, 12:11, Matouš 24:15) o 
‚ohavnosti zpustošení‘, se týká kompletního a úplného vítězství negativního stavu 
v intermediálním světě, čili ve Světě duchů, které se tehdy naplnilo. Z vašeho časového 
pojímání trval Poslední soud a očištění toho světa od všech důsledků ohavnosti 
pustošení - což znamená od všech zel, nepravd, zkreslenin, zkomolenin, překrucování a 
všeho ostatního, co má charakter negativního stavu a lidskou povahu - více než 250 let 
a byl završen v době psaní tvých Poselství z nitra, Petře. 

Již jen jednu věc lze objasnit formou připomínky. Týká se to termínu ‚velké soužení‘ 
(Matouš 24:22) a slov ‚A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by spasen ani jeden člověk; 
ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny‘. 

‚Velké soužené‘, jak vám bylo v jednom z předešlých dialogů a ve Velké knize Mého 
Nového zjevení naznačeno, znamená - tak jak tomu bylo v tom druhém světě - totální a 
kompletní vítězství negativního stavu v lidském životě na této planetě a všude, kde je 
lidský život ještě stále v procesu rozkvětu. To, že ty dny, ve kterých se to uskuteční, 
budou zkráceny, se týká charakteru negativního stavu. Negativní stav nemá 
nekonečnou možnost volby ve věci svého pseudoživota. Proto v jednom časovém bodu 
a ve svém stavu vyčerpá všechny své energie, jejichž pomocí a ze kterých pseudožije a 
pseudofunguje. 

Jak víš, negativní stav byl aktivován během současného časového cyklu a může trvat 
pouze během tohoto časového cyklu. Díky úplné vyčerpatelnosti a spotřebování svého 
obsahu - konec konců nebyl iniciován a nevznikal v Absolutním stavu - bude tento 
časový cyklus o mnoho kratší v porovnání s budoucím časovým cyklem, ve kterém se 
bude plně rozvíjet a manifestovat pozitivní stav. Protože pozitivní stav pramení a 
pochází z Absolutního Stavu, nemá žádnou možnost volby ukončit svůj pravý život. 
Bude pokračovat navždy, do věčnosti. Takže jestliže by měl mít negativní stav tutéž 
možnost volby, jakou má stav pozitivní, nikdo by nemohl přežít jeho nevyčerpatelné 
potenciály. Vítězství negativního stavu za takových podmínek, za podmínek 
nevyčerpatelnosti, by znamenalo, že by Velké soužení muselo pokračovat navždy, do 
věčnosti. V tom případě, realisticky řečeno, by nikdo ani v pozitivním stavu takové 
rozpoložení nemohl přežít. To by znamenalo, že by v něm nakonec každý negativnímu 
stavu podlehl. Skončit tak znamená jedinou věc - duchovní smrt a smrt každého těla, 
tedy všech v lidském životě a všech těch, kteří jsou v životě zevnějšnosti (tělo). 

‚Vyvolení‘ jsou všichni členové pozitivního stavu a Moji představitelé ve všech ostatních 
světech, dimenzích, na planetě Nula a v zóně vymístění. Kvůli nim byl negativní stav 
aktivován jen na dočasné a pominutelné bázi. Kvůli tomu je doba, během které je 



DIALOGY S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM I.   

-494- 
 

dovoleno manifestovat jeho ošklivou tvář, značně zkrácena. V porovnání s dobou, 
během které bude pozitivní stav manifestovat plnost a kompletnost svého života a 
která bude trvat do věčnosti, je čas negativního stavu jakoby ničím. A toto je to, co se 
skutečně myslí obsahem citovaných veršů. 

Samozřejmě existuje další úroveň významu toho všeho, co je obsahem té kapitoly. Ta je 
třetím aspektem jejího významu zmíněného výše. Týká se multidimenzionálních 
událostí jako následků pseudovítězství negativního stavu na planetě Nula. Tento 
konkrétní aspekt, tím že je v procesu aktualizace a realizace a protože má 
vícedimenzionální a multiverzální důsledky, nemůže být v této době z bezpečnostních 
důvodů odhalen. 

Krom toho by jeho úplné poznání bylo pro lidské aspekty vaší mysli nesnesitelné. Je to 
pro vaše vlastní dobro a ochranu, proto nemáte znát všechny jeho stránky. Později se 
vám objasní, jak se všechno, obsažené v té kapitole, týká této příslušné doby. Takže 
bych doporučoval naši diskusi o významu této kapitoly uzavřít a pokud možno přejít 
na další otázky. 

Peter: Ano, chápu. Je mi jasné, že někdy klademe otázky, na které mít odpovědi by bylo 
předčasné, anebo bychom je nemohli svou lidskou myslí pochopit. Takže v tom 
případě mi dovol, abych předložil druhou evropskou otázku. Myslím, že tato otázka 
v takové či onaké formě již byla zodpovězena. Otázka zní: ‚Podle mých osobních 
poznatků existují na planetě Nula někteří lidé, možná dokonce představitelé 
pozitivního stavu, kteří kromě toho, že jsou jejich individuální mysli geneticky 
blokovány a obklopuje je obvyklá negativní schránka, mají ještě jakýsi druh démonické 
schránky, která v daném jedinci způsobuje velmi silné zkreslení vnímané reality a 
velmi často úplně neguje vstupní a výstupní informace toho jedince. Je možné vysvětlit 
původ, cíl, účel, funkci a prostředky na eliminaci tohoto příslušného bloku?‘ Konec 
otázky. 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, tato otázka byla v některých svých aspektech zodpovězena 
v Šedesátém pátém dialogu a v některých dalších. Všechno, co bylo v tom dialogu 
naznačeno, platí plně pro tuto situaci. Proto by bylo dobré, aby si tázající znovu tu část 
zmíněného dialogu, pojednávající o této věci - i když v poněkud odlišné konotaci a 
z trochu jiného hlediska - přečetl. 

Dovol mi však, abych ti na počátku opětovného zopakování Mé odpovědi něco řekl. 
Předpokládat, že by někdo, kdo je představitelem Mého pozitivního stavu, byl v takové 
situaci, jak je popsáno v otázce tazatele, by pak znamenalo předpokládat nemožnost. 
Pokud někdo projevuje takové démonické charakteristické rysy, ať hovoří, nebo si 
myslí či tvrdí cokoliv ohledně toho, kým je, anebo jak je vnímán, takový jedinec 
nemůže být představitelem Mého pozitivního stavu. Je jasné, že jedinec takové povahy 
je reprezentantem negativního stavu a jeho úmyslem je znečistit, kontaminovat, 
zkreslit a zfalšovat všechno, co se týká reality pozitivního stavu. 

Takový jedinec je skutečně démonem, jenž se inkarnoval z negativního stavu se 
speciálním typem poslání - podkopat a oklamat správné vnímání pravdy každého a 
nasadit do mysli jiných lidí, zejména do mysli Mých pravých představitelů, pochybnosti 
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o jejich vlastní integritě, intuici a o tom, kým jsou a jaký je účel jejich života; a zda to, co 
vědí a chápou o pozitivním stavu, zejména o Mé Přirozenosti, je pravdivé, vhodné a 
správné, a tím je odklonit od Mého Nového zjevení. 

V peklech existuje speciální kontingent tvorů, který se specializuje na tento typ práce a 
jehož členové po svém vtělení se na planetu Nula získávají takovou silnou skořápku a 
bloky okolo sebe za účelem, aby byli imunní vůči jakémukoliv vlivu nebo účinku 
čehokoliv pozitivního, s čím by se mohli během svého života na této planetě setkat. Při 
takovém konání a poslání mají na paměti cíl uspět v odporování, nesprávném chápání 
a zkreslování všeho, co má nějakou pozitivní konotaci. 

Nebuďte překvapeni, když zjistíte, že někteří jedinci této nepřátelské či démonické 
povahy přišli možná od renegátů anebo jsou dokonce samotnými inkarnacemi 
renegátů. Jak si pamatujete, v jednom z předešlých dialogů vám bylo naznačeno, že 
někteří členové jejich klanů se rozhodli fyzicky se vtělit na planetu Nula 
prostřednictvím projekce nazpět v čase, aby naplnili tento účel svého zlého a 
negativního působení. 

Dokud vykonávají své vlastní specifické poslání a pověření a tím, že jsou součástí 
procesu vítězství negativního stavu na planetě Nula, neexistují v této době žádné 
prostředky či způsoby, jaké by jim umožnily odstranit jejich bloky a skořápky. Na 
určitou dobu musí zůstat takovými, jakými se rozhodli být. 

Při vašem jednání s jedinci této povahy se nehádejte ani se nepokoušejte je přesvědčit 
o nesprávnosti jejich vnímání, chování, postoje, životního stylu anebo čehokoliv, co 
mají, ale namísto toho ilustrujte příklady vašeho vlastního pozitivního života a 
způsobu, jakým se chováte, co a jak konáte, jak navazujete vztah, myslíte, cítíte a 
vnímáte události na této planetě, rozdíl mezi tím, jaké je to být představitelem Mého 
pozitivního stavu, v porovnání s démonickými reprezentanty zmíněného pekla. 
Takovým chováním připravujete prostředky, jejichž pomocí tito jedinci po splnění 
svého účelu a cíle, kvůli kterému se stali tím, čím jsou, budou schopni své bloky a silné 
skořápky prorazit a vnímat všechno v pravém světle. Tak získají prostředky pro 
konverzi do pozitivního stavu. 

V této době neexistuje nic, co byste víc pro ně mohli udělat. A nejen to, ale pokusem 
udělat víc než to byste jen posilovali jejich odhodlání pokračovat v nepřátelském 
poslání. V tom případě byste přispívali jejich zlé věci. Takže buďte velmi opatrní 
ohledně toho, jak k jedincům této povahy přistupujete. 

Jak opět z tohoto příkladu vidíš, někdy tím, že pro někoho takové povahy nic neděláte, 
ale namísto toho ho necháte být a dělat to, jakým má být a co má dělat; a z vaší strany 
tím, že jste a konáte to, co máte konat ve svém vlastním individuálním životě jako Moji 
praví představitelé, se v konečném a závěrečném následku dělá pro ně mnohem víc, 
než by tomu bylo jinak. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto vysvětlení a upřesnění. Další dvě otázky přicházejí 
z Východního pobřeží USA. Zdá se, že tyto dvě otázky spolu souvisí. Proto je uvedu 
společně. První otázka se týká tajemství Bermudského trojúhelníku a zmizení lodí a 
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letadel, ke kterým tam došlo. Abych Ti řekl pravdu, jsem překvapen, že dosud tuto 
otázku nikdo nepoložil. Z typicky lidské pozice je zajímavá. Druhá otázka se týká 
objevení Portorika a Ameriky v ‚Novém světě‘. 

Je něco, co lze v této době odhalit ohledně nějakých souvztažností mezi Portorikem, 
Rajskou zahradou a vztahem, který mají společně Portoriko a Spojené státy? Jestliže 
nic není náhoda, je nějaký důvod, proč bylo Portoriko objeveno před Amerikou? Kromě 
toho, jaký je souvztažný význam toho, proč má Portoriko statisticky nejnižší tempo 
růstu/rozvoje ve Spojených státech, pokud jde o úspěchy ve vzdělání a zdolávání 
dopadů chudoby? Též jaký je souvztažný význam intenzivního, konfliktního a 
matoucího politického boje mezi Portorikem, jeho celkovým statusem a Spojenými 
státy? Toto jsou otázky. Jsme připraveni znát Tvé odpovědi na ně? 

Pán Ježíš Kristus: U většiny aspektů těchto otázek by bylo nad vaši schopnost 
pochopit jejich pravý význam a účel. Není příhodné některé další aspekty zjevit. 
Duchovní rozpoložení lidstva a vaše konkrétní místo ve schématu všech současně 
probíhajících událostí a dění je takové, že by vědět něco takového nebylo pro vás 
prospěšné. 

Věnujme se však některým, které mohou být odhaleny a pochopeny. Nejdříve ohledně 
Bermudského trojúhelníku. Původně, v době experimentování pseudotvůrců 
s vývojem a zavedením lidského života na této planetě, během jejího stěhování 
z původního místa ve vesmíru, kde byla nejzevnějším odrazem původní planetu Země, 
a v průběhu jejího umístění do této konkrétní fyzické dimenze, experimentovali i 
s vybudováním zvláštního typu hvězdné brány, která by jim umožňovala zachovat 
určité spojení mezi různými dimenzemi a cestoval libovolně mezi nimi. 

Jinak řečeno, ve své původní konfiguraci byl Bermudský trojúhelník branou ke všem 
ostatním místům v jejich vlastním pseudovesmíru. Jen co splnili svůj úmysl a cíl se 
založením lidstva na této planetě, pseudotvůrci tu bránu zbortili. Avšak energie, které 
to zborcení udržovaly, jsou v tom regionu ještě stále přítomny. Takže během velmi 
vzácných a zvláštních klimatických podmínek se tyto energie oslabí do té míry, že 
zmíněná brána se na okamžik a částečně opětovně otevře. Pokud se tam náhodou 
někdo nebo něco během výskytu toho nesmírně vzácného fenoménu nachází, je do ní 
vtažen a transportován do nějaké jiné dimenze, kde zůstane až do své fyzické smrti, 
jestliže by byl vůbec schopen ten přesun přežít. Ve většině případů není schopen. 

Během této části svého experimentování hledali pseudotvůrci na této planetě místo, 
které by bylo pro vytvoření a otevření takové vícedimenzionální brány nejvýhodnější a 
nejcitlivější. Takové místo našli v oblasti Bermudského trojúhelníku. 

Ostrov Portoriko byl v těsné blízkosti toho místa, takže tam pseudotvůrci vytvořili 
jednu z důležitých základen, ze které prováděli operace během zmíněného 
experimentování. V té době na tom ostrově vytvořili klimatické a přírodní podmínky, 
které zkopírovali a které se podobaly něčemu, co se nazývalo ‚Rajská zahrada‘. 
Pseudotvůrci byli mistry ve vytváření takových míst, protože měli poznatky svého 
původního života v pozitivním stavu, který je strukturován v souladu s Rajskou 
zahradou, anebo - abych byl přesnější - v souladu s povahou fyzické dimenze 
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pozitivního stavu, jeho nejzevnější pozice, která se v duchovním světě nazývá ‚Rajskou 
zahradou‘. Fyzická krása a životní styl té příslušné dimenze jsou nepopsatelné. Toto je 
tedy vztah Portorika té doby k Rajské zahradě. 

Spřízněnost pseudotvůrců s tím ostrovem a jeho blízkost ke Spojeným státům je ve 
faktu, že pseudotvůrci během svého cestování časem zjistili důležitost Spojených států 
ve schématu událostí na této planetě a připravili předpoklad pro budoucí nadvládu 
této země nad Portorikem. Ale protože nevědomě obě země zjišťují nebo pociťují 
dotek pseudotvůrců v celém svém historickém vývoji a v současných záležitostech a 
protože jsou pod jejich kontrolou, aktivuje se určitý stupeň trestu a odplaty pro 
Portoriko, které poskytlo pseudotvůrcům fyzickou základnu, kde dělali to, co dělali, jak 
to dělali a proč to dělali. Toto vedlo k vytvoření současných politických, ekonomických, 
vzdělanostních a všech ostatních podmínek, ve kterých se Portoriko nachází během 
celé historie svých vztahů se Spojenými státy. A toto je vše, co může být o této 
záležitosti zjeveno. Cokoliv navíc by v této chvíli nebylo příhodné ani potřebné. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto zjevení. Poslední otázka, která pochází z Austrálie, 
je následující: Jak bychom měli reagovat na někoho, kdo se nás ptá na náš postoj 
k současným problematickým událostem v tomto světě, jestliže ten někdo nemá žádné 
spojení s Tvým novým zjevením? Někdy, když se pokoušíme vysvětlit takovým 
jedincům svůj postoj a názor na tyto problematické události, způsobí to v jejich 
myslích více zmatku, než tam měli předtím. 

Pán Ježíš Kristus: Odpověď na tuto otázku by měla být jasná ze čtení těchto Dialogů a 
všech ostatních knih Mého Nového zjevení. Je to věcí vaší individuální intuice a toho, 
kdo žádá a jak dotyčný jedinec žádal o to, abyste mu/jí poskytli svůj názor na 
problematické události na této planetě. Neexistují žádné všeobecné směrnice 
aplikovatelné na všechny případy všezahrnujícím způsobem. Každý případ bude jiný. 

Jediná rada, kterou vám mohu poskytnout, je to, abyste Mne poprosili o zvýšení vaší 
intuice a abych vás inspiroval, co, jak a komu máte oznámit své stanovisko v této anebo 
v jakékoliv jiné záležitosti. Pokud přijmete, co je vám v těchto Dialozích a v Mém 
Novém zjevení vůbec oznámeno, a pokud akceptujete, že jste Mými pravými 
představiteli na této planetě, pak na základě toho faktu - myšlením, cítěním a 
vnímáním Mé Přítomnosti ve vaší mysli jakýmkoliv způsobem, kterým budete z té 
pozice reagovat, vás mohu ujistit, že budete schopni jasně rozeznat, jak, co a komu 
můžete říci, co je potřebné. 

Nebuďte však překvapeni, pokud někdy nabudete dojmu, že byste neměli říci vůbec 
nic, anebo jakkoliv reagovat. Jen následujte svou intuici - a to vždy! A toto je vše, co je 
potřebné v tomto ohledu oznámit. Byl to pro tebe dlouhý den, Petře. Proto bych 
doporučoval pro tentokrát to ukončit. Běž v pokoji s Mým požehnáním a s Mými díky 
za tvou práci v Mých službách. 

Peter: Mnoho, mnohokrát Ti děkuji za celý Tvůj příspěvek v tomto dialogu. 
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Dialog 71 

Sedmdesátý první dialog 

 

23. dubna 1999 

 

Peter: Již několik dní mi přichází na mysl něco, co se týká Tvého prvního hlavního 
pokušení silami negativního stavu během Tvé inkarnace na planetě Nula, jak je to 
zaznamenáno u Matouše (4:1-11), u Lukáše (4:1-13) a jen stručně, jakoby 
mimochodem, v Markově Evangeliu (1:12-13). Znamená to, že by ses chtěl věnovat 
tomuto konkrétnímu tématu? Pokud ano, jaký je význam té události pro současný stále 
pokračující posun a pro naše osobní životy, pokud vůbec nějaký je? Nebo je tu něco 
jiného, na co bys nás rád upozornil předtím, než přikročíme k této jednotlivé 
záležitosti? 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, nic není náhoda. Jestli máš na mysli tu zmíněnou 
událost a jestli tě neopouští i navzdory faktu, že ses jí pokoušel zbavit, potom je zřejmě 
potřebné o ní diskutovat. Nezapomínej, co je jednou z nejdůležitějších a hlavních 
funkcí těchto Dialogů. Jak si z jednoho z nedávných dialogů pamatuješ, proces 
eliminace negativního stavu a lidského života v jeho negativních aspektech je 
procesem napravování věcí, protože je kdysi dávno někdo velmi pokazil. 
Neoddělitelnou složkou toho procesu je vedení dialogů o významu, náležitém chápání 
a správném interpretování některých událostí, zaznamenaných v Evangeliích a 
týkajících se přímo Mého života na planetě Nula. 

Jak víš, většina těchto událostí, jak je chápali a interpretovali bibličtí učenci, neodráží 
pravou realitu jejich významu. Jejich chápání a interpretace jsou buď zkreslené, anebo 
zcela nesprávné. Z toho důvodu je nutné jejich význam i to, proč se odehrály tak, jak se 
odehrály, uvést do správného světla. Neoddělitelnou součástí těchto Dialogů je dělat 
přesně toto. 

A to je význam diskutované záležitosti pro tuto dobu a pro váš život. Povaha 
pokračujícího posunu si vyžaduje, aby bylo dáno všechno o Mně a o všem ostatním, bez 
ohledu na to, co a kde, do správného kontextu, významu a perspektivy. Nemůžete dost 
dobře začít eliminovat negativní stav s nevhodně chápanými pojmy a událostmi, 
týkajícími se takových důležitých duchovních záležitostí, jaké jsou zaznamenány 
například v Bibli. Jinak by to nebylo jeho eliminací, ale jeho potvrzením a 
pokračováním. 

Než však, Petře, přejdeme k záležitosti, kterou máš na mysli, dovol mi krátce pohovořit 
o něčem jiném. Týká se to tragédie, která se odehrála v jedné ze středních škol ve státě 
Colorado. Jak si z jednoho z nejposlednějších dialogů (Dialogu 68.) pamatuješ, hovořili 
jsme tam o dobré zprávě a o zprávě špatné.  Špatná zpráva se týkala situace 
v negativním stavu a na planetě Nula. Bylo tam naznačeno, že se budou věci pro 
všechny, co jsou v negativním stavu a na jeho straně, stále více a více zhoršovat. 
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Takové nepopsatelné a před několika desetiletími neslýchané události nejsou ničím 
jiným než reflexí pseudovítězství negativního stavu na planetě Nula. 

Jak si, Petře, pamatuješ, když jsi ukončil zaznamenávání Korolarií..., jsem vás 
informoval, že praví lidé se již víc na planetě Nula nerodí/nebudou rodit. Každý, kdo se 
zde narodí, přichází jen z negativního stavu. Později jsem vás informoval, že ti lidé na 
planetě Nula, kteří prokazovali zjevní inklinování k negativnímu stavu a podporu 
negativnímu stavu, byli transmogrifikováni a stali se plně kvalifikovanými agenty 
negativního stavu. V té době nebylo ještě vhodné zjevit, že byl tento proces 
transmogrifikace vykonán na všech těch dětech a novorozencích z lidské rasy, jejichž 
genetický kód prokazoval ohromující predispozice směrem k negativnímu stavu. Byly 
tedy transmogrifikovány na agenty negativního stavu dokonce dříve, než se stali plně 
funkčními dospělými. 

Jak si pamatuješ, renegáti imitují aktivity pseudotvůrců, a proto přikročili u některých 
lidí a u mnohých dětí a batolat ke svému vlastnímu typu transmogrifikace. Jako 
výsledek jejich pseudotvořivého úsilí se objevily v tomto ohledu některé velmi 
démonické, kruté, bezohledné, emocionálně pusté a prázdné, nezodpovědné a 
násilnické děti a dorostenci, které jsou z vašeho hledisky schopny bez jakéhokoliv 
zaváhání spáchat nevýslovně strašné zločiny. 

To je důvod, proč odnedávna slýcháváte o jedenáctiletých, anebo dokonce o mladších 
dětech, které zavraždily své rodiče, nebo spáchaly podobné zločiny, jaké nikdo 
nedokázal pochopit či vysvětlit. Událost v Coloradu je důsledkem tohoto typu 
transmogrifikace. Nebuďte tedy překvapeni, když uslyšíte o dalších a dalších 
podobných, anebo dokonce o horších událostech této povahy. Všechny jsou jedním 
z mnoha aspektů procesu pseudovítězství negativního stavu na planetě Nula.  

Nedávno jsem vás informoval, že pseudovítězství negativního stavu je ve své konečné 
fázi. Byli jste též upozorněni, že v této poslední fázi bude jeho povaha ukazovat svoji 
nejodpornější, nejprohnilejší, nejopovrženíhodnější, nejstrašnější a nejohavnější tvář. 

Jestliže se podíváte na povahu zločinů, páchaných okolo vás, můžete vidět, jak se tato 
tvář odhaluje. takže znovu radím, nebuďte překvapeni, jestliže se právě doslechnete o 
několikerých těchto událostech, jež se odehrávají na planetě Nula všemožnými 
neočekávanými způsoby. 

Na druhé straně ti lidští tvorové a děti, kteří neprokázali upřednostňování negativního 
stavu, byli v této době uvedeni do pozice stávání se agenty pozitivního stavu. I když 
většina z nich není s Mým Novým zjevením přímo spojená, čili nemá ani potuchy o 
existenci Mého Nového zjevení a o tom, že je všem k dispozici, přesto jsou jím skrytě 
ovlivňováni tak, že ve svých vlastních osobních životech podporují pozitivní životní 
styl. Naneštěstí v porovnání s počty transmogrifikovaných lidí je počet tohoto typu lidí 
malý. 

Naneštěstí z pozice pozitivního stavu kvalita převládá nad kvantitou. Takže nezoufejte. 
A toto je všechno, co jsem chtěl dnes ráno komentovat. Můžeš se do toho pustit, Petře, 
a formulovat, co už několik dnů máš na mysli. 
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Peter: Zmíněnou záležitostí je Tvé pokoušení Satanem či ďáblem na poušti. který text 
v Evangeliích budeš raději interpretovat, Matoušův, anebo Lukášův? 

Pán Ježíš Kristus: Vezměme si verzi Lukášovu. v této příslušné verzi je posloupnost 
událostí poněkud jiná než v Matoušově. Začněme zde prvním veršem a budeme 
pokračovat interpretací každého následujícího verše. 

Verše 1-2: ‚Potom Ježíš, naplněn Duchem Svatým, vrátil se od Jordánu a Duch ho zavedl 
do pustiny, pokoušen čtyřicet dní (u Matouše ‚čtyřicet dní a čtyřicet nocí‘) ďáblem. A 
v těchto dnech nic nejedl a poté, když skončili, měl hlad.‘ 

V těchto verších je popsána situace, která připravila předpoklad pro první střet 
s vládnoucím orgánem pseudotvůrců a pro první zažití povahy negativního stavu. Být 
naplněn Duchem Svatým znamená být posilněn všemi nutnými prostředky pro 
úspěšný výsledek prvního střetu. Být veden Duchem do pustiny znamená být přenesen 
do samotného srdce negativního stavu. Podmínky pustiny odrážejí pravou povahu 
negativního stavu, který nemá nic pozitivního a dobrého. V pustině není možné najít 
žádný skutečný a pravý život. Je možné v ní najít jedině to, co je divoké, vzpurné, 
jedovaté, škodlivé, zhoubné a neužitečné. Jinými slovy, je to pseudoživot. Být pokoušen 
čtyřicet dní znamená být ve stavu kompletního a totálního odnětí všeho, co má 
přirozenost pozitivního stavu. ‚Čtyřicet dní‘ v této konotaci neznamená čas, ale 
kompletní nedostatek čehokoli dobrého a pozitivního. ‚Čtyřicet nocí‘ na druhé straně 
znamená být ve všem, co je pouze zlé a nepravdivé; tedy být ve stavu přímého zažití 
všech aspektů veškerých zel a nepravd negativního stavu. Slova ‚a v těch dnech nic 
nejedl‘ znamenají, že jsem odmítl přijmout do Sebe a zvnitřnit si cokoliv, co má povahu 
negativního stavu. Jinými slovy, nepřijal jsem nic zlého, nic nepravdivého, nic 
zkresleného, nic překrouceného a nic jedovatého z toho, co je obsaženo v životě 
negativního stavu. Slova ‚když skončili, měl hlad‘ reprezentují stav úplného vyčerpání a 
odloučení od čehokoliv dobrého, od čehokoliv pravdivého a vůbec od čehokoliv 
pozitivního. Pamatujte si, prosím, že jen ve stavu kompletního odloučení od 
pozitivního stavu a od Mé Původní Božské Přirozenosti jsem mohl být pokoušen 
ďáblem, v tomto případě vůdci pseudotvůrců. V tom stavu jsem po chvíli pocítil hlad 
po něčem dobrém, pravdivém a pozitivním. 

Byl to ten stav, ve kterém se ke Mně přiblížil ďábel, jak je to popsáno ve verši 3: ‚A 
ďábel Mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, přikaž tomuto kameni, aby se stal chlebem.“‘ ‚Ďábel‘ v této 
konotaci znamená souhrnně všechna zla negativního stavu. Pokušení, které bylo 
zaměřeno na Mne, přicházelo z té pozice, z pozice všech zel. ‚Jsi-li Syn Boží‘ znamená, 
že síly negativního stavu nebyly/nejsou schopny akceptovat fakt, že jsem učinil Své 
Božství lidským, což v této konotaci znamená ‚Syn Boží‘. Potřebují důkaz zvnějšku, že 
tomu tak je. Ale protože jejich vyžadování důkazu je založeno na povaze negativního 
stavu a přichází jen z pozice negativního stavu, uskutečnit ho z této pozice není možné. 
‚Přikázat tomuto kameni, aby se stal chlebem‘ znamená uznání a akceptování 
pseudofaktu, že všechny lži (kámen) negativního stavu jsou dobré a pozitivní (chléb). 

Verš 4: ‚Ale Ježíš mu odvětil, řka: „Je psáno, ‚Nejen samotným chlebem je člověk živ, ale 
každým slovem Božím‘.“‘ Má odpověď, přicházející z pozice pozitivního stavu a z Mého 
Absolutního Dobra (Ježíše) znamená, že všechen život - a jakýkoliv život vůbec - je 
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možný jedině na základě neustálého vyzařování Mého Absolutního Života (každým 
slovem Božím) do veškerého života a že jakýkoliv život vůbec, sám v sobě, sám o sobě 
a sám od sebe (samotný chléb), není jinak schopen se udržet. 

Verše 5-7: ‚Potom Ho ďábel vyzvedl na vysokou horu, v časovém okamžiku Mu ukázal 
všechna království světa a řekl: „Veškerou tuto moc ti dám i jejich slávu; poněvadž mně je 
dána, a komu chci, tomu ji dám. Budeš-li se mi klanět, všechno bude Tvé.“‘ Zde se 
popisuje situace, během které jsem byl zkušenostně uveden do všech pseudodimenzí 
zóny vymístění a všech jejích příslušných světů v mnohaúrovňové a 
v multidimenzionální modalitě, nezávislé na času a prostoru, během čehož minulost, 
současnost a budoucnost splynuly, čímž Mi byla dána příležitost pozorovat a zažít 
všechny aspekty pseudoživota negativního stavu v jejich úplnosti. Z té pozice Mi byla 
poskytnuta úplná kontrola a veškerá moc nad vším za předpokladu, že budu souhlasit 
s jejich podmínkami a stanu se jedním z nich, pokud se vzdám Svého Božství a toho, že 
jsem Pravým Bohem. 

Verš 8: ‚Ježíš mu odpověděl: „Jdi ode Mne, Satane! (U Matouše „Odejdi, Satane!“) Neboť je 
psáno, ‚Budeš se klanět Pánu Bohu svému, a jedině Jemu budeš sloužit‘.““ Všimni si, 
prosím, že ve druhém kole jsem použil slovo ‚Satan‘, abych zdůraznil, z kterého směru 
jsem byl tentokrát pokoušen. Jak víš, ‚Satan‘ znamená souhrnně a v úplnosti všechny lži 
negativního stavu. Byly Mi tedy představeny všechny dostupné lži, kterými negativní 
stav na Mne útočil jako na Jedinou Absolutní Pravdu. To, že do Mne nic z takových lží 
nemohlo vejít, ba dokonce jsem o tom nemohl ani uvažovat, je zde označeno slovy ‚Jdi 
ode Mne, satane!‘, anebo ‚odejdi, Satane!‘ Jakékoliv vpuštění čehokoliv tohoto druhu do 
Mé Absolutní Přirozenosti by znamenalo konec pozitivního stavu a následně konec 
všech a všeho. Toto je to, čeho chtěli vůdcové negativního stavu dosáhnout. Jestliže 
bych se jim v tomto ohledu měl podvolit i jen v malé a nepatrné míře, dosáhli by svého 
cíle - zničení pozitivního stavu a jeho pravého života. Samozřejmě, neuvědomovali si, 
že pokud by se něco takového mělo stát, oni sami by ve svém pseudojsoucnu a 
pseudobytí přestali být a existovat. Proto jsem odpověděl slovy ‚budeš se klanět 
Hospodinu, Bohu tvému, a jedině Jemu sloužit‘. 

Za prvé, tato slova jsou důležitá v tom smyslu, že to na planetě Nula bylo poprvé 
během Mé Přítomnosti, kdy jsem velmi jasně prohlásil a potvrdil, že jsem pravým a 
jediným Bohem. Jinak bych nemohl říci ‚budeš se klanět jedině Pánu, svému Bohu‘. Za 
druhé, toto také znamená fakt, že Já byl/jsem jediný Pán všeho a každého a že tvrzení 
ďábla a Satana - zel a lží negativního stavu - že je celý negativní stav se všemi jeho 
světy a dimenzemi pod vládou, panstvím a mocí vládců negativního stavu, je iluzí, 
kterou jsem prozatím dovolil, ale jen do té doby, kdy Já Osobně tu moc, vládu a panství 
převezmu. A za třetí - jasně jsem naznačil, že jedinou realitu jakéhokoliv života lze najít 
v uctívání Mne a ve službě Mé věci. Proto, kdyby se měl kdokoliv vzdát faktu čili ho 
odmítnout, připravil by se o pravý život. Toto bylo velmi zřejmým náznakem, že 
negativní stav nevlastnil ve své říši a sféře žádný pravý život. Doposud mylně 
předpokládal, že takový život měl. 

Zde je popisována situace, která naznačuje, že členům negativního stavu bylo dovoleno 
myslet si, že mají pravý život, srovnatelný s pravým životem pozitivního stavu a 
oponující pravému životu pozitivního stavu. Ze strany členů negativního stavu byla 
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taková domněnka nutná, aby dostali šanci usadit se ve svém vlastním druhu 
pseudoživota. Pokud by jim to nebylo dovoleno, nemohli by uspět v poskytování všeho 
nutného poučení o nepravdivosti, iluzi a nereálnosti takového života. Můj vstup do 
jejich pseudoživota však zvěstoval nový začátek. V té době jsem vytyčoval první milník 
a připravoval první předpoklad pro budoucí eliminaci negativního stavu a jeho 
pseudoživota. Úplně prvním krokem v tomto úsilí bylo upozornit je na to, že jejich 
život není skutečně pravým životem, ale že je jen překroucením, zkreslením, 
zkomolením, falzifikací a, v konečném důsledku, iluzí pravého života; a že bez života 
pozitivního stavu by v pseudoživotě negativního stavu nemohl nikdo přežít ani zlomek 
vteřiny. Takže jsem je v tom smyslu poprvé upozornil, v čem spočívá pravá povaha 
negativního stavu. Současně jsem jim sdělením: ‚Budeš se klanět Pánu Bohu svému - 
MNĚ, a Jemu - MNĚ - sloužit‘, dal možnost nové volby života a možnost, jak se dostat 
ven ze svého pseudoživota. Jen takovým činem lze najít pravý život. Neexistuje žádný 
jiný způsob, jak se usadit ve svém vlastním životě. 

Verše 9-11: ‚Pak Ho přivedl do Jeruzaléma, postavil Ho na vrcholek chrámu a řekl Mu: 
„jsi-li Syn Boží, vrhni se odsud dolů. Vždyť je psáno: 

‚Andělům Svým dá o Tobě příkaz, 

aby Tě chránili‘, 

a, 

‚Na ruce Tě vezmou, 

abys nenarazil nohou svou na kámen‘.“‘ (Žalm 91:11-12) 

Přivést Mne do Jeruzaléma znamená umístit Mne doprostřed ztělesnění 
pseudoduchovnosti, zakořeněné ve vnějšnostech a ve faktu, že se vše bere doslovně 
(Jeruzalém). 

Být postaven na vrcholek chrámu znamená být na vrcholu zfalšovaného uctívání, 
anebo, v tomto případě, uctívání vůdců negativního stavu, kteří se sami prohlásili za 
bohy. Chrám byl takovým místem uctívání. 

Jestliže jsem byl pravým Synem Božím, pak kdybych z hlediska negativního stavu Sám 
Sobě připustil, že jen externalizace a doslovný výklad všeho, co se týká duchovních 
faktorů, má nějaký význam a realitu, pak by to znamenalo přiznat, že jen negativní stav 
má pravý život a pravou realitu. 

Konec konců jsem se rozhodl sejít z pozitivního stavu do stavu negativního, a tím 
faktorem jsem upřednostnil život v negativním stavu a odmítl život v pozitivním stavu. 

Pokud by tak tomu mělo být, pak bych se přijetím takových lží jako pravd stal 
negativním a zlým, a proto by Mi sestoupení do negativního stavu nijak neuškodilo. A 
nejen že by Mi neuškodilo, ale všechny obyvatele pozitivního stavu bych přivedl dolů 
do negativního stavu, kde by Mi nadále sloužili v souladu s pseudoduchovními principy 
negativního stavu. 
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Toto chtěli pseudotvůrci v té době uskutečnit. Má odpověď na toto pokušení byla 
jasná: 

Verš 12: ‚A Ježíš odpověděl a řekl mu: „Je psáno, ‚Nebudeš pokoušet Pána Boha svého‘.“‘ 
(Deuteronomium 6:16). Znovu, a to podruhé, bylo naznačeno, že Já jsem skutečným 
Bohem. Jinak bych nemohl říci: ‚Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.‘ Pokoušet Mne, 
čili svého Boha znamená odmítnout Mne a nevěřit, že udělám, co je třeba udělat a jak 
se to musí udělat. Znamená to také, že se neuznává čili že se pochybuje o tom, že Já 
jsem Jediným Bohem Nedělitelným a jediným Zdrojem a Původcem pravého života a 
jediným Stvořitelem Svého Stvoření. Takové pochybnosti se smějí a mohou stát 
příčinným faktorem aktivace negativního stavu. 

V tom je důvod, proč byl každý varován, aby nepokoušel Pána Boha svého. ‚Pokoušet 
Pána Boha svého‘ znamená v duchovním smyslu těchto slov nebezpečnou touhu ze 
strany někoho, kdo Mne pokouší, stát se sám/sama takovým bohem. Touha po tom 
vede přímo k nastolení pseudoživota negativního stavu. Takže v Mém případě 
odmítnutím řídit se požadavkem ďábla a vrhnout se Sám dolů jsem odmítl celý 
negativní stav a všechny aspekty jeho pseudoživota. Tím faktem jsem jasně odmítl 
uznat realitu pseudojsoucna a pseudobytí. 

Současně jsem vytvořil druhou nejdůležitější podmínku, za které by se každý mohl 
dostat ven z negativního stavu - nepokoušej Mne a přijmi Absolutní Realitu toho, Kdo 
Jsem a jaká je Má Pravá Přirozenost. Akceptováním tohoto, spolu s první podmínkou, 
načrtnutou výše, se osvobodíte od iluzí pseudoživota negativního stavu. 

Po této poznámce a tímto vysvětlením Mne negativní stav zatím nechal na pokoji, jak je 
vylíčeno ve verši 13. 

Verš 13: ‚A když ďábel skončil všechna pokušení, odešel od Něho až do příhodné chvíle.‘ 
Jak z obsahu tohoto verše vidíte, bylo mnoho dalších pokušení, kterým jsem v té době 
byl vystaven. Důvod, proč nebyla ta pokušení zahrnuta do výše citovaného textu ani do 
textu u Matouše, byl v tom, že měla takovou povahu, jakou by je nebylo možné 
pochopit ani popsat žádným lidským jazykem anebo výrazy. Také, jak z tohoto textu 
vidíte, bylo naznačeno, že Mé pokoušení negativním stavem bylo jen začátkem a že 
nastane mnohem příhodnější doba pro uskutečnění těchto typů pokušení - což se i 
stalo. 

Jak víš, poslední pokušení, kterému jsem byl vystaven, bylo ukřižování. Během něj bylo 
Mé Božství b nejodlehlejším postavení vůči Mému Lidství, což Mi umožnilo zažít 
lidskou smrt, nebo smrt lidského fyzického těla. 

To byla ta doba, kdy se, paradoxně řečeno, negativní stav sám dostal do pozice úplné 
porážky. Síly negativního stavu předpokládaly, že zabitím Mého lidského fyzického těla 
Mne dostaly a že jsem poražen. Přesný opak byl pravdou. Takovým činem Mi umožnily 
vstoupit do jejich říše z nejméně očekávané pozice, avšak z jediné pozice, která by 
umožnila, aby k takovému vstupu došlo - z pozice lidské. 
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Jak si pamatujete, předpokládaly, že kdybych byl Pravým Synem Božím, pak by se Mi 
nikdy nemohlo přihodit něco takového, jako je lidská smrt. Proto ve své chvástavé 
duchovní aroganci vůbec nepochopily, že bylo nutné, abych takový proces podstoupil. 

Na straně druhé, pokud bych neměl zemřít fyzicky na kříži, ale zůstat naživu, nemohl 
by být negativní stav nikdy eliminován a v určitém smyslu by nakonec svou věc vyhrál 
natrvalo, nejen dočasně. V tom byl paradox té situace. 

Pro síly negativního stavu byla Má fyzická smrt jejich údajným vítězstvím nade Mnou, 
zatímco opak byl pravdou - šlo o jejich totální porážku. 

Když už hovoříme o kříži a symbolice, kterou reprezentuje, přivádí nás to k otázce, 
kterou nastolil Edmund Heine mladší, náš architekt, a kterou zopakovala Ludmila 
Savelieva. Jaký byl význam anebo symbolika kříže? Důvod, proč jsem musel zemřít na 
kříži, byl obšírně vysvětlen v Doplnění 9 v Korolariích.... Bylo by nepotřebnou 
zbytečností to zde opakovat. Otázkou zůstává význam anebo symbolika kříže. 

Slovo ‚kříž‘ má mnoho významů. Především je to mechanická konstrukce, používaná 
v dávných dobách na popravu zločinců. Tento typ popravy byl rozšířen během vlády 
Římské říše. V tomto smyslu má kříž čistě negativní konotaci. Symbolizuje ukřižování 
nebo zabití někoho, neboli jak učinit něčí život nesnesitelným, mučivým nebo plným 
utrpení a bídy. Takže v tomto smyslu kříž symbolizuje i povahu negativního stavu, 
který ukřižováním pozitivního stavu zabil jeho dopad i vliv na každého, kdo sídlí 
v negativním stavu, a proto díky tomu faktoru neudělal z negativního stavu nic jiného 
než život smrti, bídy, utrpení, bolesti, muk, nepokoje, odporu, zátěže a všech ostatních 
nepříznivých stavů a kondicí, jaké jsou v životě pozitivního stavu nemyslitelné. Kříž je 
ztělesněním takového pseudoživota. Mé umírání na kříži symbolizuje Mé umírání 
z negativního stavu a pro negativní stav a z negativních aspektů lidského života a pro 
negativní aspekty lidského života. 

V hlubším duchovním významu, protože kříž představuje celistvost ohavné povahy 
negativního stavu, Mé umírání na kříži symbolizuje Mé převzetí všech důsledků, 
výsledků a následků aktivovaného negativního stavu na Sebe za účelem jeho 
definitivní eliminace. 

Pamatuješ se, co bylo o tom řečeno v jednom z předcházejících dialogů? Abyste zdolali 
a následně eliminovali negativní stav, musíte nejdříve jeho obsah zahrnout do sebe. 
tedy, abyste se účinně a úspěšně vypořádali s negativním stavem, musíte vstoupit do 
samotného jeho středu, či do samotného jeho pseudonitra, a z té pozice převzít na sebe 
všechny jeho důsledky, takže jen tak jste schopni dosáhnout svého cíle. Abych to 
zopakoval: nemůžete to udělat zvnějšku negativního stavu. A toto byl jeden z pravých 
významů kříže. 

Dalším významem tohoto slova je překročit něco, čili být na křižovatce, anebo nést 
trpělivě svůj kříž. 

V prvním případě, překročit něco znamená ukončit něco staré, co bylo dříve funkční a 
živé, a začít něco nové a odlišné. Být na křižovatce znamená stát před důležitým 
rozhodnutím svého života. Naznačuje to též potřebu vykonat volbu, která určí 
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výsledek vašeho dalšího vývoje. Ve všech těchto významech kříž symbolizuje vždy 
konec anebo umírání něčeho a začátek něčeho nového a odlišného. 

Nést trpělivě svůj kříž symbolizuje váš souhlas vstoupit do negativního stavu a jeho 
lidského života a vzít na sebe těžký a téměř nemožný úkol přežít ho, aniž byste 
podlehli jeho pokušením. 

Jak víte, symboliku kříže převzali křesťané do svých náboženských rituálů. Jestliže 
vezmete v úvahu zcela negativní konotaci symboliky kříže, která nenaznačuje nic než 
bídu a utrpení, pak tím, že se jím zaobírají, potvrzují znovu, že negativní stav má nad 
nimi vládu. 

Katolická církev se obzvlášť tímto aspektem Mého života na planetě Nula zaměstnává, 
což se projevuje tím, že vykresluje Můj život zdůrazňováním aspektu porážky. 
Nakonec, pokud se soustředíte na bídu a utrpení, anebo v Mém případě na 
mučednickou smrt na kříži, která byla nejbolestnějším a nejvíc negativním zážitkem, 
soustředíte se jen na negativní stav a na to, jak ovládá nebo ovládal váš život. V tom 
případě přehlížíte jakoukoliv pozitivní konotaci, kterou váš život má, a také to, že jeho 
konečným výsledkem je vaše vítězství nad negativním stavem. 

Díky takovému významu termínu ‚kříž‘ se vám doporučuje, abyste se nedali oklamat 
ničím, co kříž takto symbolizuje a reprezentuje. Dělat tak znamená, že fungujete 
z pozice negativního stavu. Jako Moji praví představitelé máte fungovat jen z pozice 
pozitivního stavu. Ta pozice neobsahuje žádný pocit utrpení, bídy, bolesti a podobných 
negativních charakteristických rysů, kterými je život lidí a tvorů negativního stavu 
přesycen. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto důkladné vysvětlení a upřesnění. Je ještě něco, o 
čem bys chtěl dnes hovořit? 

Pán Ježíš Kristus: Je zde jeden stručný komentář ohledně Danových starostí se 
slovem ‚titrace‘, jaký byl použit ve čtvrtém dialogu. To slovo je zahrnuto a definováno 
v každém normálním výkladovém slovníku - např. Webster College Dictionary. 
V našem případě slovo ‚titrace‘ v konotaci zmíněného Čtvrtého dialogu znamená 
přerozdělení čili přidělení určitého množství dostupné energie, anebo čehokoliv, aby 
se upravila na úroveň potřeb a schopností absorbovat a využít ji v souladu 
s jedinečnými individuálními a osobními charakteristikami každé sentientní entity. 
V tom textu není třeba dělat žádné změny, protože každý čtenář by měl být schopen 
samostatně aktivně a nezávisle zkoumat, hledat, uvažovat a usuzovat, co to znamená. 

Duchovně není vždy vhodné lidem potravu vyvrhnout a podávat jim ji do úst jako 
malým dětem. Nejsou kojenci. Někdy přílišné ulehčení věcí znamená učinit lidi příliš 
závislými na vysvětlení někým jiným, a tak se může stát, že se jim zabrání konat jejich 
vlastní zkoumání. To jim může odebrat, nebo udusit jejich motivaci, přikročit 
samostatně k určení významu takových slov na základě kontextu takových výroků, ve 
kterých jsou tato slova použita. Nemůžeme podporovat nastolení situace, ve které by 
se pěstovaly takové závislosti. V tom případě by byli v nebezpečí, že budou pod vlivem 
negativního stavu. 
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Mohu vás ujistit, Petře a Dane, že použití takových ‚nezvyklých‘ slov Mým jménem má 
hlubší smysl a význam. I když je někdy těžké pochopit jejich správný význam, jsou 
použity s přesně definovaným záměrem. Pokorně vám doporučuji, abyste si na tuto 
nutnost zvykli. A toto je všechno, co jsem vám dnes musel říci. Pro tentokrát můžeme 
skončit. Přeji vám všem velmi příjemný čas. 

Peter: Velice Ti děkuji za celý tento příspěvek i za tvou trpělivost s našimi lidskými 
omezeními.
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Dialog 72 

Sedmdesátý druhý dialog 

 

24. dubna 1999 

 

Peter: Dnes ráno bych chtěl Tvé laskavé pozornosti nabídnout záležitost empatie, 
kterou uvedla dr. Ardyth Noremová. Domnívám se, že se tato otázka týká problému, 
kdy někdo skončí tak, že převezme bolest, utrpení a podobné nepříznivé symptomy 
někoho jiného a učiní je svým osobním vlastnictvím. otázkou je, jak se tomu vyhnout, a 
přesto současně být nadále empatickým. Je vhodné tuto otázku položit, anebo je snad 
její charakter příliš zosobněný a individualizovaný? Než se však budeš věnovat 
odpovědi na mou a Ardythinu otázku, chtěl bych se Tě zeptat, zda nechceš nejprve 
něco dodat? 

Pán Ježíš Kristus: Většina aspektů této otázky má zosobněný a individualizovaný 
charakter. Je na každém jednotlivci, aby ve svém vlastním nitru z Mé Přítomnosti 
v něm s prosbou vůči Mně o inspiraci, iluminaci a osvícení určil to, jak se nechytit do 
pasti, způsobené převzetím stavů jiných jedinců, ať by byly jakékoliv. Existují však 
nějaké všeobecné rysy, jak prožívat, čili aplikovat pocity empatie, abyste neskončili 
v této nepříjemné situaci. Než se budeme této záležitosti věnovat, chtěl bych se chopit 
tvé nabídky, Petře, a přidat k tématu, diskutovanému ve včerejším dialogu (Dialog 71.). 
Týká se to záležitosti pokušení. 

Jak si pamatuješ, bylo tvou otázkou, jak se biblický příběh o Mém pokoušení ďáblem 
(všemi zly negativního stavu) týká vás všech osobně a také povahy pokračujícího 
posunu. Kromě toho, co bylo v tomto dialogu stručně uvedeno o tomto významu pro 
vaši dobu, budou zjeveny následující body. 

Dovol Mi, abych vám o tom sdělil něco důležitého. Stručně řečeno, budeme vstupovat 
do velmi složité fáze tohoto posunu, která vás dostane do stavu pokušení. Biblický 
příběh o Mém pokoušení vás připraví na to, abyste tuto situaci, během které se můžete 
ocitnout ve stavu pokušení, správně řešili. Prostřednictvím způsobu a stylu, jakým 
jsem Já Svá pokušení zvládal, a příkladem jejich výsledku jsem vám ukázal, jak v tomto 
případě postupovat. 

Jak sis povšiml, byly v biblickém textu tři oblasti pokušení, které jsem dovolil, aby byly 
v Bibli zaznamenány. Jen tyto tři se nějak týkají vašich případů, anebo jsou vašemu 
lidskému chápání přístupné. Početné další, které v té době nebyly zaznamenány, se 
týkají jen Mne osobně a realizace Mého Plánu pro spásu samotného ďábla a Satana, 
řečeno symbolicky (to znamená, že jde o ty sentientní entity, které vytvářejí všechny 
druhy zla a nepravd). První oblast pokušení, kterému můžete být vystaveni, se týká 
vaší touhy více vědět anebo zažít pocity hladu po pochopení mnoha věcí, neboli pro 
získání odpovědí na mnohé otázky, které vám nejsou či nemohou být k dispozici v této 
době, či vůbec v žádné době, pokud jste v lidském životě. Do tohoto okamžiku se 
vyskytlo a od nynějška se vyskytne mnoho událostí a situací, které byly a budou velmi 
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brutální, záhadné, nepochopitelné, netolerovatelné, neakceptovatelné, nesmyslné a 
matoucí, které vám znemožní vidět je a interpretovat ve správném světle. Tuto situaci 
lze porovnat s dočasným stavem temnoty, během které nejste schopni nic správně 
vidět či vnímat. V takové době bude pokušení znít nějak takto: Jste-li pravými 
reprezentanty Pána Ježíše Krista, pak jak je možné, anebo jak to, že nedostáváte 
odpovědi ohledně významu všech těch událostí a situací, ale jste ohledně nich drženi 
v úplné tmě? Anebo: Jak to, že vám vaše ‚báječná‘ intuice neříká, o co se při tom všem 
jedná? Není pravdou, že když nejste schopni rozlišit, vysvětlit či pochopit význam 
všech těch věcí, potom v tom případě nemůžete být pravými představiteli svého 
vzácného Pána Ježíše Krista? Klamete sami sebe a raději byste měli akceptovat realitu 
toho, kdo skutečně jste. Vzdejte to, muži/ženy, neklamte sami sebe; dařilo by se vám 
lépe, kdybyste se stali takovými jako my a pořád netvrdili, že jste nějací jiní. Klamou 
vás, když vám říkají, že máte zvláštní zapojení, které vás odlišuje od nás obyčejných, 
těch, kteří ho nemají. 

Co byste v takových situacích odpovídali? Můžete říci nebo si myslet či cítit něco jako 
tohle (pokud si to zvolíte svou vlastní svobodnou vůlí a volbou): Pán Ježíš Kristus 
mi poskytuje jen to, nebo jen tolik, kolik potřebuji pro každou jednotlivou dobu svého 
života na této planetě - o nic méně, o nic více. Pokud nedostávám na své otázky 
odpovědi, anebo pokud jsem zmatený a neschopný objevit nějaké rozumné vysvětlení 
ohledně čehokoliv, co se děje nebo uskutečňuje, je to pro mou vlastní ochranu, pro můj 
prospěch a v zájmu bezpečnosti. To jen znamená, že takové poznání by v této 
jednotlivé době nejenže nebylo pro Mne prospěšné, ale mohlo by mému blahu uškodit. 
Ve vší skromnosti, pokoře a poníženosti tuto nutnost přijímám a vkládám do rukou 
Pána Ježíše Krista svůj nevhodný hlad a žízeň po větším poznání, své chtění a touhu, 
abych měl více informací. Když vše takto učiním, pak uznávám a potvrzuji, že jsem 
pravým představitelem mého milovaného Pána Ježíše Krista. Podobná odpověď toto 
konkrétní pokušení efektivně ukončí. 

Druhá oblast pokušení, se kterou se během nastávajícího období můžete setkat, se týká 
vaší možné fascinace a obdivu vnějších věcí, politických věcí a různých zevních statků. 
Je zde nebezpečí, že význam svého života budete vidět v tom, abyste jich měli víc, a své 
snahy vložíte do touhy po moci, kontrole a nadvládě nad jinými a nad věcmi. Mohou se 
vám naskytnout situace, kdy přílišné věnování se těmto věcem může nabýt takových 
rozměrů, že můžete ztratit správnou duchovní perspektivu ohledně těchto situací, 
tendencí a tužeb. Prostřednictvím všemožných lákavých vnějších statků vám může být 
slíben šťastný, naplňující, smysluplný, pokojný a bohatý život, ale jen když se 
přestanete utápět ve svých takzvaných duchovních úvahách. Jinými slovy, v tomto 
ohledu bude pokušením to, abyste se vzdali svého duchovního dědictví a faktu, že jste 
Mými pravými představiteli, a místo toho sloužili negativnímu stavu - pod pláštíkem 
plné kontroly, moci a nadvlády nad svým životem, ba dokonce nad životy jiných. 

Vaše odpověď během těchto typů pokušení může být něco jako (opět, rozhodnete-li 
se, že tomu bude tak či podobně na základě vaší vlastní svobodné vůle a volby): 
Jsem pokorným služebníkem a následovníkem Pána Ježíše Krista v Jeho/Její Nové 
Přirozenosti, Jediného, Který/Která má všechnu moc, vládu a panství nade všemi a nad 
každým a nad vším. Neexistuje nikdo a nic, čemu bych měl jakoukoliv potřebu anebo 
touhu sloužit, anebo být pod vlivem toho, anebo cokoliv uctívat, anebo to považovat za 
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nějak důležité pro můj život. Svou vlastní svobodnou vůlí a volbou odevzdávám 
všechny takové pokoušející myšlenky, pocity, tendence a chování mému milovanému 
Pánu Ježíši Kristu, Který/Která je Jediný, Kdo má v mém životě místo. Vše, co mám či 
nemám v této době, či cokoliv budu mít, anebo nebudu mít v budoucnosti, je a bude na 
základě Vůle mého Pána Ježíše Krista, a to je jediné, co potřebuji. Za všechno, co mám i 
nemám, a za všechno, co budu mít i nemít, jsem hluboce a nesmírně vděčen mému 
Pánu Ježíši Kristu, tedy hluboce a nesmírně Jemu/Jí za to děkuji a oceňuji to, protože 
jen On/Ona ví v absolutním smyslu, co potřebuji či nepotřebuji, anebo co je pro mne 
nejlepší na každé křižovatce mého života na planetě Nula či kdekoliv jinde i kdykoliv 
jindy. Tím, že si budete říkat, myslet, nebo cítit něco takového, úspěšně odrazíte 
podobné typy pokušení i kouzla negativního stavu. 

Třetí možné pokušení, které vám může přijít do cesty během tohoto konkrétního 
posunu, je pokušení, které se týká vašich osobních, většinou fyzických a/nebo 
duševních utrpení, chorob, obav, starostí, bolestí, nepohody, osamělosti, deprese, 
nenaplnění, chudoby, nedostatku zdrojů a prostředků a jiných podobných stavů a 
podmínek. Takže může vzniknout otázka: Jak to, že zažíváte tyto typy totálně 
negativních rozpoložení, jste-li pravými představiteli Pána Ježíše Krista? Jak to, že se 
váš drahocenný Pán Ježíš Kristus nestará o své vlastní? Proč je dovoleno, abyste 
zažívali něco takového? Není pravdou, že tím, že je zažíváte, jste přesně jako my a není 
absolutně žádný rozdíl mezi vámi a námi? Takto vypadá pozitivní stav a takto s vámi 
zachází váš drahocenný Pán Ježíš Kristus? Má vůbec cenu sloužit někomu takovému, 
někomu, Kdo dovolí, abyste zažívali všechny tyto bídné stavy? 

Vaše odpověď, na základě vaší vlastní svobodné vůle a volby, může v těchto 
situacích znít takto: Odejdi Satane - nepravdy negativního stavu! Svou vlastní 
svobodnou vůlí a volbou jsem souhlasil s tím, že kvůli nějakým velmi důležitým 
duchovním důvodům, pro poučení a ve prospěch všech zažiji tyto typy nepříznivých 
zážitků. Takové negativní a nepříznivé stavy by mne nikdy nemohly odradit od mé 
pravé duchovnosti a abych nebyl pravým představitelem mého Pána Ježíše Krista. 
Dokonce i On/Ona Sám/Sama podstoupil všechna pokušení, dokonce pokušení na 
kříži, aby dal příklad a ilustroval marnost takových pokušení, a jejich úplnou 
nemohoucnost ve snaze odklonit mne od mé duchovní cesty a od mého osudu. Takže 
neplýtvejte svým časem a svou energií na to, abyste mne bláznivě a zbytečně pokoušeli 
k tomu, abych se vrhnul do vaší jámy. Nikdy to nebude fungovat. V hluboké 
skromnosti, pokoře a poníženosti přijímám vše, co zažívám a budu zažívat ve svém 
životě na této planetě, ať je to, nebo bude jakkoliv bolestné, bídné, negativní a 
nepříznivé. Všechno to je součástí mého poslání a pověření. Tím, že si to řeknete, 
pomyslíte nebo pocítíte takovým anebo podobným způsobem, budete schopni tyto 
typy pokušení zdolat. 

Pokud se důkladně podíváš na obsah a způsob těchto pokušení, kterým můžete 
zakrátko či v blízké budoucnosti čelit, najdeš nápadné podobnosti mezi nimi a těmi, 
jejichž zaznamenání v Evangeliích jsem dovolil. Mohu tě ujistit, že důvodem, proč jsi 
myslel na příběh o Mých pokušeních, Petře, je to, abyste se této záležitosti věnovali 
z pozice jejího významu pro tuto konkrétní dobu, během současného probíhajícího 
posunu; a jak ji lze uplatnit ve všech vašich životech v Mých službách z pozice Mých 
pravých představitelů. A toto je vše, co jsem vám chtěl tentokrát sdělit. 
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Peter: Děkuji Ti mnohokrát za tyto návrhy a podporu. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. A nyní se můžeme věnovat některým 
aspektům otázky ohledně empatie. Jak víš, empatie pochází spolu s milosrdenstvím a 
soucitem z povahy bezpodmínečné lásky. I když existuje určitá míra vzájemné 
spojitosti mezi empatií a milosrdenstvím a soucitem, může empatie fungovat i ze své 
vlastní podstaty. Abyste lépe chápali to, co následuje, je nejprve podle našeho hlediska 
potřebné definovat termín ‚empatie‘. Co myslíme tímto termínem, bez ohledu na to, jak 
je definován v běžných slovnících lidských jazyků? Takové definice mohou, ale i 
nemusí být tím, co se myslí duchovními aspekty tohoto termínu. Abychom mezi těmito 
třemi termíny - milosrdenstvím, soucitem a empatií - rozlišovali, bylo by rozumné 
definovat je stručně vyloženě z našeho vlastního hlediska a jak je chápeme my. 

Empatie je v našem pojímání definována jako schopnost jakékoliv sentientní entity 
cítit a uvědomovat si, co zažívá druhá sentientní entita, ať je to cokoliv, bez zvnitřnění 
čili přijetí, neboli převzetí do sebe samého/samé cokoliv, co cítí a zažívá druhá 
entita. Na základě faktoru této definice empatie v závislosti na povaze a charakteru 
takových zážitků může, ale nemusí vést k soucitu. Jestliže jde o bolestný či nepříjemný 
typ zážitku, nebo pokud se někdo nachází v rozpoložení, kdy je potřebná podpora a 
pomoc, mohou takové situace vyvolat stav soucitu. 

V tomto smyslu lze pak soucit definovat jako niterný stav pociťování stavu či potíží 
někoho jiného, který vede k vytvoření potřeby být nápomocný a podporující každého 
jedince, který právě prožívá takové potíže či cokoli takového, a to opět bez zvnitřnění 
nebo přijetí, čili převzetí do sebe samého/samé těchto stavů a rozpoložení druhého 
jedince. Pokud jsou tyto stavy a kondice takové povahy, že si z vaší strany vyžadují 
zanechat některých negativních pocitů, jaké vůči takovému jedinci můžete mít, může 
vás to přivést do stavu pociťování potřeby se nad takovým jedincem slitovat. 

Z tohoto důvodu může být milosrdenství v tomto smyslu definováno jako úplné 
zanechání jakýchkoliv negativních pocitů, myšlenek, postojů, očekávání a chování, 
které můžete pociťovat vůči komukoliv, kdo je vám takovým či onakým způsobem 
zavázán, ať už duchovně, duševně, fyzicky, materiálně, finančně, sociálně či jakýmkoliv 
jiným způsobem. 

Tyto tři stavy vaší kondice a mysli jsou zakotveny v povaze samotné bezpodmínečné 
lásky. Jak však víš, pravá bezpodmínečná láska nikdy nefunguje čili není vyjadřována 
bez své bezpodmínečné moudrosti, jako bezpodmínečná moudrost nikdy nefunguje a 
není vyjadřována bez své bezpodmínečné lásky. Jinak by ani jedna z nich neměla sílu 
ani správnou funkci a působení. Z toho důvodu je potřebné vzít v úvahu hlavní atributy 
této moudrosti - pochopení, akceptování a odpuštění - aby se mohla nastolit jejich 
správná funkce, použití a vyjádření. 

Takže vždy, kdykoliv dosáhnete plného porozumění něčemu nebo rozpoložení někoho, 
ať je to cokoliv, a pokud je toto porozumění založeno na správném uvážení všech 
duchovních faktorů svobodné vůle, volby a souhlasu, povede vás to k vytvoření 
potřeby přijmout ve svém nitru nutnost rozpoložení a/nebo zážitku takového jedince. 
Pokud má tento zážitek nějak negativní anebo škodlivý charakter a on/ona projeví 
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výčitky svědomí nebo lítost, anebo vás či druhé poprosí o odpuštění, pocítíte v sobě na 
základě výše uvedených faktorů silnou potřebu odpustit a také skutečně odpustíte. 

Takže co se ve vás odehrává, když se ocitnete v té nepříjemné situaci, kdy pociťujete 
empatii s utrpením někoho do té míry, až se to stane vaším vlastním utrpením, a 
v důsledku toho se váš život stane bědným? Především nebyla v tomto případě 
správně uplatněna část moudrosti této kombinace. To znamená, že jste nesprávně 
pochopili potřebu a volbu toho jedince, který připustil, aby takové zážitky měl. Proto 
jste nebyli schopni přijmout fakt, že se dotyčný jedinec sám/sama dostal do postavení, 
které mu/jí umožnilo v tomto ohledu splnit své poslání. A pokud by tato situace 
ospravedlňovala potřebu odpustit, nebyli byste v tom případě schopni odpustit 
někomu nebo něčemu, co nebo kdo podle vás byl příčinou takových rozpoložení, stavů 
a zážitků. 

Existuje však v tomto ohledu i další důvod pro váš negativní zážitek. Nevědomě, a 
někdy dokonce vědomě, aniž byste správně chápali, poznali a akceptovali potřeby a 
volby těchto jedinců, usuzujete, že si v žádném případě nezaslouží, aby je měli nebo 
jimi trpěli. Proto díky své nemoudré empatii, která v tomto příslušném případě 
vylučuje chápání a akceptování, máte chuť je zbavit či osvobodit od toho stavu. Takže 
je v určitém smyslu připravujete o to, aby měli své vlastní zážitky, a tím splnili svůj 
vlastní účel, kvůli kterému souhlasili se svým umístěním. V takovém postoji je určitý 
stupeň duchovní arogance. Může to vést k vlastnímu potrestání a odplatě, což se 
projeví v pociťování neboli v převzetí některých symptomů a problémů jiných lidí. Jsou 
varovným znamením, že váš postoj v tomto ohledu je nevhodný a že se neberou 
v úvahu všechny faktory ze správného duchovního pohledu na celou situaci. 

Toto je jeden z aspektů této záležitosti. Dalším aspektem, který, jak se domnívám, dělá 
Ardyth starosti, je to, že poté, co jste vůči někomu empatičtí a svěříte se s něčím ze 
sebe samého, skončí to tak, že ten někdo vás zraní nebo odmítne, anebo dojde 
k obojímu. Jinými slovy, pohoříte. Je mnoho důvodů, proč se to může stát. Toto je ten 
aspekt daného problému, který je úplně individualizovaný a zosobněný, a proto ho 
nelze odhalit či vysvětlit prostřednictvím někoho - v tomto případě prostřednictvím 
tebe, Petře - někoho, kdo je v jiné modalitě a na jiné úrovni prožívání a chápání všeho. 

O když jednoho z aspektů této situace se můžeme letmo dotknout, otázka zní: Z jaké 
pozice vytváříte nějaký předpoklad či budujete nějaký základ pro vztah, který by vedl 
k vašemu vzájemnému sdílení? Je to empatie? Je to pravá láska? Je to pravé pochopení 
a akceptování? Je to soucit? Anebo je to očekávání a projekce, jak by se takové sdílení 
mělo pociťovat a manifestovat? Navazujete vztah s tím jedincem ze sebe sama, ze své 
vlastní esence a substance ve směru k esenci a substanci toho jedince, ze svého 
pravého ‚já jsem‘ k pravému ‚já jsem‘ toho druhého? Anebo je směřován z vašeho 
vlastního ega k egu toho druhého jedince a ze všech jejich negativních atributů? Anebo 
je ve vyšším a nejdůležitějším smyslu takový vzájemný vztah směřován ze Mne ve vás 
ke Mně v tom druhém jedinci? 

Pokud důkladně prozkoumáte všechny tyto faktory, můžete najít odpověď na svou 
otázku, proč v mnoha lidských vztazích dochází k podobným selháním. Jednoduše 
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řečeno, jsou založeny na špatném základě, přistupují k sobě vzájemně ze špatných 
důvodů, s nevhodným úmyslem a nesprávnou motivací. 

Na druhé straně též nezapomínejte na záležitost některých velmi individuálních, 
osobních a jedinečných voleb, které jste přijali před inkarnací na planetě Nula do 
vašeho druhu lidského života, abyste se z nějakých velmi důležitých duchovních 
důvodů dostali do tohoto typu nepříznivých zážitků. V tom případě vám pochopení a 
akceptování vašeho vlastního osudu a vašeho vlastního úkolu, pokud jste na planetě 
Nula, může pomoci zvládnout tyto problémy a vy ve veškeré skromnosti, pokoře a 
poníženosti zanecháte v tomto ohledu všech zbytečných očekávání a nadějí. Pokud ne, 
bude váš život nadále nesnesitelný a nenaplňující, plný zklamání a neštěstí. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto vysvětlení. Je ještě něco, o čem bys chtěl dnes 
hovořit? 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Ne, dnes ne. Myslím, že pro tentokrát stačí. Běž 
a měj hezký den. 
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Dialog 73 

Sedmdesátý třetí dialog 

 

25. dubna 1999 

 

Peter: V poslední době mi přichází na mysl věc Tvého proměnění, jak je popsána 
v Bibli. Pokud uvážím, že náhoda neexistuje, předpokládám, že by ses chtěl této 
záležitosti věnovat. Mám pravdu? Samozřejmě, než se pustíme do tohoto tématu, jako 
vždy se ptám, zda nemáš Ty něco, co bys chtěl nejdříve dodat. 

Pán Ježíš Kristus: Máš úplnou pravdu, Petře. Určité aspekty současného pokračujícího 
posunu si vyžadují, abyste byli nyní - ty a všichni čtenáři těchto Dialogů - upozorněni 
na záležitost Mého proměnění. Než se však budu tomu věnovat, chtěl bych s tvým 
laskavým dovolením, Petře, nabídnout krátkou a stručnou filosofickou rozpravu. Tato 
rozprava se týká vzájemného vztahu bezpodmínečné lásky a moudrosti a jejich 
různých atributů. Za účelem naší rozpravy se zmíníme o těch, kterým jsme se věnovali 
v našich předešlých dialozích. Jsou to: milosrdenství, soucit, empatie, pochopení, 
akceptování, odpouštění, objektivita, oprávněnost, spravedlnost a soud. 

Řečeno filosoficky a duchovně, lze tyto atributy seskupit následujícím způsobem: 
milosrdenství-pochopení-objektivita; soucit-akceptování-řádnost; empatie-odpuštění-
soud. Současně je můžete pojímat následujícím způsobem: milosrdenství, soucit, 
empatie, objektivita a spravedlnost pocházejí z femininity, jejíž povaha tkví 
v bezpodmínečné lásce, dobru a pozitivních skutcích; a pochopení, akceptování, 
odpuštění, řádnost a soud pocházejí z maskulinity, jejíž povaha spočívá 
v bezpodmínečné moudrosti, pravdě a víře. 

Vzájemný vztah těchto atributů a jejich souběžné působení jsou zjevné z této logické 
konstrukce. Bez správného chápání jakékoliv situace nemůžete být objektivní, a proto 
ani milosrdní. Vaše objektivita nemůže přijít ke svému životu bez pochopení a smyslu 
pro milosrdenství. Nemůžete být soucitní, aniž byste akceptovali jakoukoliv situaci 
podle její podstaty a niž byste o ní řádně smýšleli. Nemůžete věci akceptovat, pokud 
s nimi nemáte soucit a aniž byste vůči nim zaujali řádný postoj. Nemůžete cítit řádnost 
nějaké situace, pokud byste ji neakceptovali a neměli s ní soucit. Nejste schopni zažít 
skutečnou empatii, pokud byste neměli nějaký pocit a potřebu odpouštět a aniž byste 
byli s to správně posuzovat význam jakékoliv situace. Nejste schopni odpouštět, pokud 
byste nebyli empatičtí a aniž byste situaci správně posuzovali. Nemůžete správně 
posuzovat význam jakékoliv situace, pokud nejste ochotni odpouštět a být empatičtí. 

Jak z těchto logických konstrukcí vidíte, vztah těchto atributů je takový, že jsou 
všechny na úrovni souběžného a současného vysílání a přijímání, a přijímání a vysílání. 
Není to tak, jako by byl jeden aktivním vysílatelem a druhý pasivním přijímatelem; 
anebo jako by byl jeden pasivním vysílatelem a druhý pasivním přijímatelem. A 
protože zde v konečném důsledku hovoříme o integraci, sjednocení a jednotě lásky a 
moudrosti, dobra a pravdy a pozitivních skutků a víry, a v nejposlednějším smyslu o 
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sjednocení. integraci a jednotě maskulinity a femininity, jakož i femininity a 
maskulinity, je zcela zřejmé, že jsou obě - se vším, co k nim náleží - ve stavu 
souběžného a současného vysílání. Takže ve všech těchto případech je to vždy 
takříkajíc dvousměrná ulice. V tom typu vzájemného vztahu neexistují stavy, které by 
bylo možné považovat za mající pasivní modus. Všechny jsou aktivní a všechny mají 
stejný dynamický, progresivní a interaktivní charakter. 

Pokud se důkladně podíváte na tento popis, budete schopni z něho vydedukovat velmi 
důležitý závěr: že živě znázorňuje povahu a život pozitivního stavu. Jak tedy z tohoto 
faktu vidíte, pozitivní stav neobsahuje nic. co by i jen vzdáleně připomínalo pasivní 
stav, anebo stav, ve kterém je jeden aktivním vysílatelem a druhý pasivním 
přijímatelem. V každé době oba jak aktivně vysílají, tak aktivně přijímají, a také tak 
aktivně přijímají, jak aktivně vysílají. Proč tuto kombinaci opakujeme i v opačném 
směru? Protože v obou situacích jde o stejnou angažovanost. Takže to není jen aktivní 
vysílání a aktivní přijímání, ale současně ten, kdo vysílá, také přijímá a ten, kdo přijímá, 
též i vysílá. V tomto ohledu je jejich rovnoprávnost absolutní. 

Takto jsou v pozitivním stavu ustanoveny a manifestovány všechny principy 
maskulinity a femininity a femininity a maskulinity. Jsou ve stavu a procesu absolutní 
rovnosti ve všech časech a za každých okolností. Z těchto faktů můžeš jasně usoudit, že 
za předpokladu, kdy je povaha všech principů ve stavu své absolutní rovnosti, nemůže 
být počato ani nastoleno nic z negativního stavu. 

Aby se aktivoval pseudoživot negativního stavu a uvedl do stavu nadvlády, bylo nutno 
ustoupit od tohoto uspořádání. Jak byste si při tom počínali? Jestliže povaha 
pozitivního stavu spočívá v této absolutní rovnosti a souběžném a progresivním módu 
jeho života, pak musíte přijít s něčím, anebo s nějakými způsoby, které by tuto rovnost 
a simultánní a synchronní aktivní a progresivní modus života anulovaly. Na základě 
logické analýzy těchto aspektů pozitivního stavu dospějete k objevení pojmů 
protikladů, rozdělení, nejednotnosti, separace, podřízenosti a nerovnosti. Původně 
nebyly nikomu takové pojmy v jsoucnu a bytí známy. Než se mohly realizovat, bylo 
potřebné je nejdříve vydedukovat. 

Aby však bylo možné takovou dedukci vykonat, bylo potřebné objevit a realizovat 
odlišný přístup k získávání poznání. Do toho okamžiku veškeré poznání přicházelo 
z nitra každého, bez jakéhokoliv zvažování anebo možnosti jeho příchodu zvnějšku. 
Problém se získáváním veškerého poznání z nitra je ve faktu, že jelikož Já jsem byl ve 
stavu niternosti každého, přicházelo takové poznání vždy přímo ode Mne. Z této pozice 
nemohlo být počato či vymyšleno nic, co má negativní povahu; ani nemohla taková 
pozice vést k objevení jiných metod, jaké by někomu umožnili položit existenciální 
otázku o nějakém jiném životě, než je život pozitivního stavu. 

Prvním krokem v tomto procesu tedy bylo odvrátit se od stavu nitra. V okamžiku, kdy 
k takovému rozkolu došlo a všechno poznání začalo být vyhledáváno vně, zrodily se 
vědecké výzkumné metody, metody zevšeobecňování a usuzování a byly vynalezeny 
pojmy protikladů, rozdělení, nejednotnosti, izolace, separace, podřízenosti a 
nerovnosti. Jakmile byly tyto termíny objeveny v dosavadních pseudologických 
konstrukcích myslí pseudotvůrců, dalším krokem bylo experimentovat s těmito 
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termíny, aby se našel způsob na vytvoření životního stylu, který by byl na nich založen. 
Během tohoto pseudoúsilí se po dlouhém časovém období usoudilo, že jestliže všechny 
pozitivní protějšky těchto pojmů - absolutní rovnost, jednota, jednost, harmonie a 
integrace - tvoří základ života pozitivního stavu a jestliže se odráží ve stavu a procesu 
maskulinity a femininity a femininity a maskulinity, potom, aby vytvořili negativní 
protějšky těchto termínů - protiklady, rozdělení, nejednotnost, izolaci, separaci, 
podřízenost a nerovnost - funkčními a reálnými, čímž by jim dávali jakési zdání života 
a činili je nezávislými na pozitivním stavu, pak bylo nejdříve nutné vypořádat se s 
maskulinitou a femininitou a jejich sjednocením, jednotností, integrací a absolutní 
rovností. Aby to vykonali, bylo nejprve nutné objevit zvláštní typ metody, která by jim 
umožnila zničit stav a kondici femininity a maskulinity, z nichž fungovali a působili 
v pozitivním stavu. 

Takovou metodu našli v duchovních zákonech souvztažností a v genetickém kódu těch 
sentientních entit, které obývaly přírodní dimenzi Mého Stvoření. V procesu 
experimentování se svými vlastními fyzickými těly (v tom čase obývali fyzickou 
dimenzi a měli takzvaná fyzická těla) a fyzickými těly dalších obyvatel fyzické dimenze 
byli schopni objevit ty geny a jejich duchovní protějšky či souvztažnosti, které byly 
odpovědny za stav sjednocení, jednotnosti, integrace a zrovnoprávnění maskulinity a 
femininity a femininity a maskulinity a jejich simultánní a synchronní funkci v procesu 
jejich aktivního vysílání a aktivního přijímání, a jejich aktivního přijímání a aktivního 
vysílání. 

Jak si pamatuješ, trvalo pseudotvůrcům hodně, hodně dlouho ve vašem pojetí času, než 
byli schopni přijít s řešením, které by je přivedlo k dosažení tohoto nejtěžšího cíle. 
Pomocí různých kombinací, štěpení, pitvání a rekombinací těch či oněch genů a všech 
jejich duchovních korespondencí byli nakonec s to najít nejvhodnější kombinaci, 
vedoucí k vytvoření životní formy, ve které se plně zachovávaly pseudoprincipy 
rozdělení, nejednotnosti, separace, izolace, nerovnosti, pasivity, podřízenosti a 
podobných charakteristik, jaké se nenacházely v žádných aspektech života 
v pozitivním stavu. Uvedením těchto podmínek do aktivní modality se pseudoživot 
negativního stavu vydal na svou cestu demonstrace a ilustrace života, postaveného a 
zakořeněného v nějakých jiných principech, než jsou pravé principy pozitivního stavu. 
Takto došlo k vytvoření negativního stavu. Tuto krátkou diskusi můžeme považovat za 
lekci z geneze negativního stavu a všech forem jeho pseudoživota. A nyní můžeme tuto 
filosofickou odbočku uzavřít a začít se věnovat záležitosti Mého proměnění, které máš 
na mysli, Petře. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za tuto krásnou a poučnou filosofickou rozpravu. Velice se 
mi líbila. Událost Tvého proměnění je zaznamenána ve třech Evangeliích. Je to u 
Matouše 17:1-9; u Marka 9:2-8; a u Lukáše 9:28-36. Do které verze by ses chtěl pustit? 

Pán Ježíš Kristus: I když jsou v chronologii těchto verzí určité malé rozdílnosti, 
všechny odrážejí fakt Mého proměnění. Avšak nejvíce vyčerpávající a nejpřesnější 
popis této události byl zaznamenán v Evangeliu Lukášově. Z toho důvodu si vezměme 
Lukášovu verzi, počínaje prvním až po poslední verš. 
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Verš 28. I přišlo k tomu, že asi osm dní po této rozmluvě (u Matouše a Marka je to po 
šesti dnech) vzal Ježíš se Sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se modlil. 
Zde vidíte výše zmíněné nesrovnalosti v chronologii. Matouš a Marek hovoří o šesti 
dnech, zatímco Lukáš naznačuje, že se to stalo po osmi dnech. Číslo šest v této 
konkrétní konotaci znamená to, co je před úplností určitých důležitých duchovních 
stavů. Jak si pamatuješ z první kapitoly knihy Genesis v bibli, takzvané stvoření bylo 
dokončeno šestého dne, po kterém přišel stav odpočinku, čili stav završení jednoho 
tvořivého úsilí před začátkem dalšího tvořivého úsilí. takže v tomto smyslu ‚šest‘ 
znamená - předtím, před chvílí, než mohla být ustanovena plnost a kompletnost života 
pozitivního stavu, což je zde naznačeno sedmým dnem neboli dnem odpočinku. ‚Sedm‘ 
znamená plnost a kompletnost života pozitivního stavu, což se odráží v Mém výroku, 
zaznamenaném v Apokalypse „Dokonáno jest!“ (Zjevení 21:6). Na druhé straně 
znamená ‚osm‘, že se něco stalo po završení této fáze. V této příslušné konotaci slova 
‚asi osm dní po‘ znamenají poté, co byl vytvořen velmi důležitý předpoklad ve všech 
zúčastněných dimenzích a jejich světech, což Mi umožnilo přikročit k aktu Mé 
transfigurace. To, že jsem s sebou vzal Petra, Jana a Jakuba, znamená fakt, že jakýkoliv 
taková akt může být iniciován jen z pozice integrace, sjednocení a jednoty všech 
principů Lásky a Dobra (Jan), Moudrosti a Pravdy (Petr) a Pozitivních Skutků a Víry 
(Jakub). Jen z této pozice lze zažít Mou Pravou Přirozenost. To, že jsem je vzal na 
vysokou horu (Matouš a Marek zaznamenali slovo ‚vysoký‘, zatímco Lukáš slovo 
‚vysoký‘ vynechává), znamená, že jsem je vzal do samotného jádra pozitivního stavu, 
zde označeného slovem ‚hora‘. V blízkosti všeho ostatního je hora vždy vysoká. Takže 
toto slovo samo o sobě znamená jeho velikou výšku. Označuje to fakt, že Můj pozitivní 
stav je nade všechny a nade všechno. To, že jsem se tam šel modlit, znamená Můj stav 
meditace a přesunu z typického lidského stavu zevnějšnosti do pravého duchovního 
stavu niternosti (modlitba). Jen v tomto stavu lze rozlišit a pochopit cokoliv 
duchovního a pravdivého. Žádný jiný stav nevede k žádnému takovému vnímání a 
chápání. 

Verš 29: A jak se modlil, vzhled Jeho tváře se změnil a Jeho oděv zbělel a třpytil se. Během 
přesunutí se do niterností a během uvádění stavu integrace všech aspektů Mé 
Přirozenosti (proces modlení) se manifestuje Má Pravá a Ryzí Přirozenost, spočívající 
ve Stavu Mé Absolutní Nevinnosti a v Mé Absolutní Pozitivnosti, osvobozená od 
jakékoliv kontaminace, znečištění a otrávení čímkoliv z negativního stavu a 
z negativních aspektů lidské přirozenosti (vzhled Mé tváře se změnil a Můj oděv zbělel 
a třpytil se). 

Verš 30-31: Tu pak rozmlouvali s Ním dva muži, kdož byli Mojžíš a Eliáš, kteří se zjevili 
ve slávě, a hovořili o Jeho úmrtí, které se chystal podstoupit v Jeruzalémě. Rozprávění se 
dvěma muži znamená vyjadřování všech věcí z pozice správného chápání všeho; 
z pozice zákonného uspořádání všech aspektů jak pozitivního, tak i negativního, za 
účelem uskutečnění jednoho z nejdůležitějších kroků v procesu spásy všech 
z negativního stavu a vybudování pevného základu, na kterém bude možné eliminovat 
negativní stav. Mojžíš reprezentoval všechny zákony a principy, které nemohl naplnit 
nikdo na planetě Nula či v negativním stavu. Všechny tyto zákony nejenže nebyly 
naplněny, ale byly zcela přestoupeny a porušeny. Eliáš reprezentoval naplnění všech 
proroctví ohledně způsobů, jakými by se všechny tyto věci mohly uskutečnit a nastolit. 
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Z té pozice jsme my tři diskutovali o všech aspektech Mého Božského Údělu a o tom, že 
neexistovaly žádné jiné možnosti dosažení Mých cílů než jedině zažitím smrti Mého 
fyzického těla ukřižováním a vstoupením do všech pekel vůbec a pekel pseudotvůrců 
zvláště, jakožto i uvězněním pseudotvůrců na dlouhé časové období. Také jsme 
probírali následek všech těchto událostí a jak to přispěje k úplné eliminaci negativního 
stavu a k aktivaci plnosti a kompletnosti života pozitivního stavu. To, že se Mojžíš a 
Eliáš zjevili ve své slávě, znamená, že byli ve stavu své pravé přirozenosti - bez 
jakýchkoliv známek čehokoliv typicky lidského v negativních aspektech lidské 
přirozenosti. ‚Být ve své slávě‘ znamená být úplně osvobozen a nezávislý na čemkoliv 
špatném, nepravdivém a negativním, a tedy být ve své pravé přirozenosti. 

Verš 32: Ale Petra a ty, kteří byli s ním, přemohl spánek; a když se probrali, viděli Jeho 
slávu a ty dva muže, kteří stáli s Ním. Být přemožen spánkem znamená být v hlubokém 
hypnotickém transu (v plenárním stavu). Jen v takovém stavu mohli přesáhnout svá 
lidská omezení a zevnější zásah donucení a probudit se do stavu vyššího uvědomění a 
schopnosti vidět věci v jejich pravé esenci a substanci. Být v hlubokém spánku a 
probrat se z toho stavu neznamená doslovně se probrat, ale transcendovat do stavu, 
jaký je nad a mimo spánek. Ve tvých profesionálních kruzích, Petře, to bylo známé jako 
plenární stav hypnózy. V tomto konkrétním případě byli tedy Petr, Jan a Jakub uvedeni 
do nejhlubšího stavu svého nitra, ze kterého byli vzbuzeni do plenárního stavu, stavu, 
který integruje všechno, z čeho sestávali v celistvosti svých jedinečných osobností a 
individualit. Jen v takovém stavu mohli rozeznat Mou Pravou Přirozenost a pravou 
přirozenost těch, kteří byli se Mnou přítomni (Mojžíš a Eliáš), označovanou zde jako 
jejich sláva. 

Verš 33: A stalo se, jak od Něho odcházeli, že Petr řekl Ježíšovi: „Mistře, je nám zde dobře; 
udělejme tři svatostánky; jeden pro Tebe, jeden pro Mojžíše a jeden pro Eliáše“, nevěda, 
co mluví. Proces odcházení těch dvou ode Mne byl pro Petra a pro další dva procesem 
návratu do jejich předešlého zevnějšího lidského rozpoložení. V tomto rozpoložení byli 
zmateni a nevěděli, co se děje, kromě toho, že jaksi cítili, že tento stav byl nejkrásnější 
a nejvíce žádoucí stav bytí, ve kterém by chtěli být navždy. Proto z pozice pravdy té 
záležitosti, zde reprezentované Petrem, chce Petr navodit situaci, která by jim 
umožnila zůstat v tom stavu donekonečna, aniž by vůbec něco vědomě věděl, co si 
přeje či po čem touží. Je to ten přechodný stav, ve kterém se odehrála ta další událost, 
která je vylíčena ve verších 34-36. 

Verš 34-36: Zatímco toto hovořil, přišel oblak a zastínil je; a když se ocitli v oblaku, 
zmocnila se jich bázeň. Pak z oblaku vyšel hlas říkající: „Toto je Můj milovaný Syn. 
Poslouchejte Ho.“ A když hlas ustal, Ježíš se nacházel sám. Protože teď, jak Petr 
promlouval, byli v přechodné fázi, jdoucí ze stavu sjednocené niternosti do svého 
typického a obvyklého vnějšího lidského stavu, a v této fázi všechno vypadá zmateně, 
nehmatatelně, zatemněně a nejasně. Takový zážitek vyvolává pocit bázně. Toto je stav 
nevědomosti a záhadnosti, ve kterém není nic jasného. V něm je vnímána separace 
mezi něčím, co není možné pochopit a rozlišit samo od sebe a samo o sobě, a něčím, co 
je fyzicky skutečné a hmatatelné. Slyšet v tomto stavu hlas znamená mít určité nejasné 
povědomí, že se jedná o mnohem víc, než mohou uchopit a pochopit svou lidskou 
myslí, a že jde o původní zdroj toho, co mohou uchopit a pochopit. V tomto případě 
jsou Mé fyzické aspekty jako lidské bytosti pochopitelné a rozlišitelné. Na straně druhé 



DIALOGY S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM I.   

-518- 
 

s Mým původem tomu tak není. Proto je ten původ vnímán jako hlas Mého Otce, která 
Mne uznává jako Svého Milovaného Syna, Kterého mají poslouchat, Jemuž mají 
naslouchat a Kterého mají následovat. Duchovní indikace tohoto požadavku - 
poslouchat čili následovat Mne - naznačuje fakt, že Já jako Milovaný Syn Toho z Oblaku, 
Jsem Jediný, Který vám může poskytnout všechno, co potřebujete ve všech aspektech 
vašeho života. A protože neexistuje nikdo jiný, kdo to může udělat, logika tohoto faktu 
vás přivádí k závěru, že Já jsem Jediný Pravý Bůh, který se dočasně a prozatím rozhodl 
odloučit od své Božské Esence a zkombinovat určité Své prvky s některými lidskými 
aspekty, aby se stal typickým lidským tvorem. A toto je jeden aspekt události Mé 
transfigurace, který může být nyní odhalen. 

Význam této události pro vás a pro tuto dobu je obsažen s důrazem na fakt, že musíte 
mít neustále na paměti, jak je důležité vidět věci za scénou, a ne na scéně, a jak je 
důležité být ve stavu integrální niternosti s vědomým uvědoměním si toho stavu. Jen 
v tomto typu stavu jste schopni rozlišit a pochopit všechny věci v jasnosti jejich esence 
a substance bez jakýchkoliv zkreslení a falzifikací, tak typických pro lidskou povahu. 
Takovým způsobem se skutečně stanete Mými pravými představiteli. A toto je 
všechno, co jsem vám dnes chtěl oznámit. Přeji ti velmi prospěšný den. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za tuto připomínku i za všechno. 
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Dialog 74 

Sedmdesátý čtvrtý dialog 

 

29. dubna 1999 

 

Peter: Během několikadenního přerušení dialogů jsem dostal několik otázek 
z Východního pobřeží (od Kevina, fotografa) a ze Slovenska (od Aleny). Některé 
z těchto otázek byly zodpovězeny mnohokrát dokola během přenosu celého Tvého 
Nového zjevení. Možná, že když je naši lidé kladou, je potřebné uvést do popředí naší 
pozornosti některé jiné z jejich aspektů. Než se však pustím do formulování a 
oznamování těchto otázek, chtěl bych Ti poskytnout příležitost hovořit jako první, abys 
nám sdělil, zda máš něco k přispění tohoto větrného a velmi chladného (na Santa 
Barbaru) rána. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že jsi Mi nabídl, abych mluvil jako první. Ano, na váš 
typ podnebí je velmi větrno a chladno. V určitém smyslu to odráží celkovou nestabilitu, 
zmatek, nepředvídatelnost a chaos, což způsobili šílení renegáti. A ano, chtěl bych dnes 
ráno o něčem hovořit, než se budu věnovat uvedeným otázkám. Vlastně bych se chtěl 
letmo dotknout dvou záležitostí. 

První věc se týká diskutovaného tématu v předešlém dialogu (73.). Týká se to události 
Mé proměny na vysoké hoře. Jeden aspekt této transfigurace nebyl v té době uveden, 
ale pro některé z vás může mít utěšující význam. 

Má proměna ilustrovala a demonstrovala všem přítomným a přihlížejícím, že 
k manifestaci jedincova ducha a duše dochází prostřednictvím určitého typu 
viditelného a vnímatelného média. V případě lidí se například jejich duch a duše 
projevují prostřednictvím jejich fyzických těl, která jsou vnímatelná všemi lidskými 
smysly (můžete je vidět, slyšet, čichat, dotýkat se jich a dokonce je ochutnat). když toto 
lidské tělo zemře, je rozloženo na své elementární částice, ze kterých bylo stvořeno 
pomocí idejí svého ducha a své duše. 

Díky tomuto pozorovatelnému fenoménu někteří lidé na vaší planetě Usoudili, že duch 
a duše snad nemohou být pociťovány či vnímány žádným z běžných lidských pěti 
smyslů, jejichž schopnost to dělat se přisuzuje existenci lidského fyzického těla. podle 
jejich názoru buď vůbec nezávisle na svých fyzických tělech neexistují, anebo jsou 
jakýmsi oparem nebo něčím takovým, co znemožňuje, aby se bez takového těla 
projevovaly hmatatelným způsobem. 

Na druhé straně někteří z vašich tak zvaných mystiků postulovali existenci různých 
typů těl (například tak řečených astrálních těl), která koexistují se zevním fyzickým 
tělem a která přebírají jeho funkci po jeho fyzické smrti. I když je jejich předpoklad 
poněkud pokřivený či zkreslený a v některých případech úplně falešný, postulování 
existence nějakého typu média, přes které jedincův duch a duše manifestují své 
jedinečné jsoucno a bytí, je správným předpokladem. Jedním z důležitých účelů Mé 
proměny, i když ne jediným, bylo demonstrovat a ilustrovat tento fakt. Během té 
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události jsem se přesunul z typického lidského těla do těla jiného typu, které bylo 
ukryto za zevním fyzickým tělem (pokud se to dá takto říci) a které bylo vytvořeno 
z úplně jiných prvků, než je cokoli, co si může vaše lidská mysl představit. 

Z tohoto faktu můžete pojímat, že jakýkoliv duch se svou duší, nacházející se ve fyzické 
dimenzi na planetě Nula, má dočasné tělo, skrze něž a jímž vykonává svůj jedinečný 
život během pobytu v jakémkoli zevním fyzickém prostředí., a stálé nefyzické tělo, 
skrze něž a jímž se projevuje ve všech ostatních nefyzických dimenzích. Rozdíl mezi 
těmito dvěma těly je v tom, že zatímco fyzické tělo je přechodné a podléhá rozkladu, 
stárnutí a umírání, nefyzické tělo takovému destruktivnímu procesu nepodléhá. Může 
změnit svou formu, svůj tvar, zjev a všechno ostatní týkající se jeho funkce, jak je 
potřebné a pokud je potřebné, nemůže však přestat být a existovat, jak to činí to druhé. 

Proč je tomu tak? Tato schopnost a potřeba pramení z povahy samotného ducha a jeho 
duše. Jak si z předcházející diskuse o této záležitosti pamatujete, každá sentientní 
entita, včetně lidí, pozůstává ze tří neoddělitelných aspektů: nejniternějšího aspektu, 
nazývaného duchem; vnitřního aspektu, nazývaného duší; a zevního aspektu, 
nazývaného tělem. Co je duch a co je duše? V sobě a o sobě vedle své duše a svého těla 
je duch nespatřitelný, nevnímatelný a nerozeznatelný, protože je v neustálém stavu a 
procesu ryzí, individualizované, zosobněné a jedinečné energie, ryzí myšlenky, ryzí 
ideje, ryzí reality a ryzí esence a substance svého života. Takže je to idea ryzí životní 
síly, která generuje a produkuje všechno ostatní. Díky těmto typům funkcí sama v sobě 
a sama o sobě nemůže být přirozenost ducha pociťována zevními způsoby vnímání. 
Konec konců je to stav ryzí niternosti.  

Avšak z ryzosti svého stavu a procesu duch neustále generuje ryzí ideje své formy a 
prostředku projevování se a jevení se jakémukoliv zevnímu vnímání. Z takových idejí 
si vytváří svou duši. Duše může být v tomto ohledu pojímána jako rozšíření a proces 
svého ducha, jímž a skrze něž si umožňuje vnímat a pociťovat sebe samého, jakož i 
vnímat a pociťovat všechno navenek od sebe. Za tím účelem, aby byl pociťován a 
vnímán vnějškem či zevnějškem, aby splnil svůj hlavní životní závazek pro sdílení a 
opětování, vytváří z čisté ideje této potřeby spolu se svou duší zvláštní a jedinečné tělo, 
skrze něž a jímž může dosáhnout tohoto nejzákladnějšího cíle a účelu, tkvícího 
v samotném jeho jsoucnu a bytí. 

Tato přirozenost ducha, samozřejmě, odráží Mou Absolutní Přirozenost. Jak víš, duch a 
duše každého jsou vytvořeny v souladu s plánem vytvořeným Mojí Absolutní 
Přirozeností. Já jsem jediným Absolutním Ryzím Duchem, Jenž v absolutním smyslu 
vytváří všechny absolutní ideje života, každého života. Já jsem jedinou Absolutní Ryzí 
Duší, Jež v absolutním smyslu vytváří veškeré vjemové a smyslové faktory života, 
každého života. Já jsem jediným Absolutním Čistým Tělem, Jež v absolutním smyslu 
umožňuje životu, každému životu, aby byl navenek spatřitelný a vnímatelný všemi a 
vším. 

Protože je tato struktura konstrukčním plánem pro jakékoliv stvoření - jakož i pro 
pseudostvoření - -všichni ostatní jsou uspořádáni stejným způsobem, relativním k Mé 
Absolutní Kondici. 
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Když už hovoříme o odlišných typech těl, můžete koncipovat existenci duchovního těla, 
mentálního či duševního těla a fyzického neboli zevního těla. 

Na planetě Nula byl dodatečně k těmto tělům zfabrikován další typ těla, které je 
přizpůsobeno jen pseudoživotu na této příslušné planetě. Kvůli tomu je schopné přežít 
na dočasném základě jen v prostředí, sféře a atmosféře, které existují jen na této 
planetě. Jak víte, abych se stal důvěrně známým také lidem, za účelem jejich konečné 
spásy jsem si dle Své vlastní svobodné vůle a volby zvolil vtělit se na planetu Nula a 
získat typické lidské tělo, skrze něž a jímž jsem se stal úplností a plností všech stavů a 
procesů ve Stvoření a v pseudostvoření. 

Takže, abych naši tak trochu filosofickou odbočku shrnul, je zřejmé, že spatřitelnost, 
vnímatelnost, citelnost, rozlišitelnost a pojímatelnost ducha a jeho duše jsou 
samotnými idejemi samotného ducha, aby nebyl považován za stav něčeho, co nemá 
žádný smysl. Protože jsou tyto faktory vytvářeny idejemi ducha skrze jeho duši, 
schopnost těla, jakéhokoliv těla, vidět, slyšet, cítit, chutnat a dotýkat se není ani těla 
samého, ani v samém těle, ani z těla samotného, ale ducha a jeho duše, v nich a z nich 
skrze jeho tělo, které si duch vytvořil za tímto samým účelem. 

V tomto ohledu se může pojímat, že duch a jeho duše jsou vždy oděny svými 
specifickými a jedinečnými těly, která jsou odrazem jejich jedinečného ducha a duše. 
Že je tomu tak, bylo dokázáno Mou transfigurací na vysoké hoře, kde jsem se objevil ve 
svém Duchovním těle, které bylo rozlišitelné a vnímatelné jako jakékoliv jiné tělo. 
Proto byli Moji tři učedníci schopni vidět nejen Mne, ale také Mojžíše a Eliáše. 

To, že viděli také Mojžíše a Eliáše, kteří byli podle jejich chápání tohoto faktu dávno 
mrtví, ilustruje dvě důležité věci: První - že sentientní entity v duchovním světě nejsou 
jakýmsi vzduchem, větrem, pápěřím či čímkoliv podobným, ale že jsou tak skutečné, 
vnímatelné, spatřitelné a živé, jako kdokoliv jiný na planetě Nula, a dokonce ještě více. 

A druhou - že to zcela vyvrací víru některých křesťanů, že každý, kdo umře, zůstane 
mrtví, dokud ho nevzkřísím z mrtvých během Svého Druhého příchodu a Posledního 
soudu. Kdyby to byla pravda, pak by se Mojžíš a Eliáš se Mnou nemohli v žádném 
případě objevit na hoře a rozmlouvat se Mnou o důležitých událostech. Tato událost 
tedy nad jakoukoliv pochybnost dokazuje, že když kdokoliv na planetě Nula zemře, je 
zakrátko na to vzkříšen ve svých dalších duchovně-duševních tělech a pokračuje ve 
svém životě skutečným, konkrétním, vnímatelným a zjevným způsobem. 

Druhá záležitost, kterou jsem chtěl dnes ráno uvést, je tak trochu praktická 
v porovnání s výše uvedenou teoretickou a, v určitém smyslu, filosofickou záležitostí. 
Bude hezkým vyvážením a přechodem k tvým otázkám, Petře. Týká se to tvých 
starostí, Petře, že někteří - ve skutečnosti jen velmi málo jedinců - kteří dostávají naše 
dialogy, ti do tohoto data neposkytli žádnou zpětnou vazbu, jak pozitivní, tak ani 
negativní odezvu. jsi trochu zmatený a nejsi si jistý, zda jim máš tyto dialogy nadále 
posílat, nebo ne. Obáváš se, že pokud nezaznamenáš odezvu v rámci zpětné vazby, 
může být tvé konání v tomto ohledu pokládáno za vnucování. 
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Zvaž toto, Petře: ani jeden z těchto čtyř jedinců tě nepožádal, abys ho přestal obtěžovat 
zasíláním našich dialogů, ani ti neposkytl žádnou negativní zpětnou vazbu. Jak vy ve 
vašem lidském životě říkáte ‚žádná zpráva - dobrá zpráva‘. Tvoje intuice ti jasně 
napovídá, abys jim naše Dialogy i nadále posílal, i když nemáš k dispozici jejich odezvu. 
Naslouchej své intuici. Pokud tě jednoznačně nepožádají, abys s tím přestal, 
doporučoval bych ti, abys jim naše dialogy nadále poskytoval. Nevíš vědomě, zda 
z jejich idejí a obsahu nemají prospěch. 

Na straně druhé nikdy nezapomínej, že obrovská většina lidí, kteří dostávají naše 
dialogy, nejenže ti s velkým nadšením a s díky projevila nanejvýš pozitivní a 
povznášející zpětnou vazbu, ale poskytla ti také podporu, ať už finanční, nebo morální, 
nebo obojí. A toto Mne přivádí k bodu, kde bych se velmi rád k tobě přidal, Petře, a 
vyjádřil Své osobní díky, povděčnost a ocenění Dr. Beth Ann Voienové a Dr. Ardyth 
Noremové, které jak nedávno, tak i v minulosti poskytly naší důležité a životně závažné 
věci velmi štědrý finanční příspěvek; Tomovi Oudalovi, který nejméně dvakrát-třikrát 
ročně poskytuje naší věci svou štědrou finanční podporu; Pearl McCallumové, Heleně 
Soderbergové, Kathleen Bradyové, Brianu Mullanymu, Alici Goodové a některým 
dalším za jejich význačnou finanční podporu a všem ostatním, kterým jejich finanční 
těžkosti a rezervy nedovolují přispět finančně, kteří však přispívají jiným způsobem, 
jako např. pomocí při redigování, překladu a morální podporu v naší důležité a 
nadmíru významné práci. Jejich podpora je samozřejmě stejně hodnotná a stejně 
potřebná jako jakýkoliv jiný typ pomoci. Všichni jsou potřební a velice oceňováni. 

Dobře. Naše diskuse by však v žádném případě neměla být interpretována jako pokus 
získat finanční či jakoukoliv jinou podporu od kohokoliv. Nikdy jsme nikoho o nic 
nežádali a ani nadále tak nebudeme činit. Pokud je však někdo ze svého vlastního nitra 
pohnut k tomu, aby ze své vlastní svobodné vůle a volby přispěl ať už finančně, či 
jakkoliv jinak, má samozřejmě dovolení tak činit za předpokladu, že se necítí být nucen 
nebo donucován žádnými zevnějšími či naléhajícími faktory a ohledy. A toto je 
všechno, o čem jsem chtěl dnes ráno hovořit. Můžeš se dát, Petře, do toho a položit své 
otázky jménem fotografa Kevina a Aleny. 

Peter: Protože byla Kevinova otázka předložena před několika dny a otázky Aleny 
přišly teprve včera, uvedu Ti nejdříve, pokud smím, otázku Kevinovu. 

Pán Ježíš Kristus: Smíš, Petře; postupovat takto je správné. 

Peter: Kevin je zvědavý na záležitost soukromí v pozitivním stavu. Existuje anebo je ho 
tam nějak zapotřebí? 

Svůj scénář si představuje takto: jestli někdo konvertuje do pozitivního stavu, a ten 
někdo byl jako lidský tvor na planetě Nula třeba vrahem nebo pachatelem znásilnění, 
zda by o tom věděly všechny pozitivní entity a jak by se to týkalo každodenních 
záležitostí těch, kteří by přišli do kontaktu s touto již nyní pozitivní entitou. 

Pán Ježíš Kristus: Všechno to závisí na tom, jak vy všichni termín ‚soukromí‘ chápete. 
Podle typického lidského chápání tento termín znamená starat se o sebe a nesdílet nic, 
co jedinec považuje za své vlastní záležitosti a které se netýkají nikoho jiného. Z tohoto 
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chápání pojmu ‚soukromí‘ můžete usoudit, že v lidském životě existuje potřeba tajit, 
čili něco skrývat, a to ze strany některých jiných z lidského druhu. 

v tomto jednotlivém případě není problém soukromí v pozitivním stavu vůbec žádným 
problémem. Jednoduše řečeno, neexistuje tam žádná potřeba takového typu soukromí. 

Nezapomínej však, že život v pozitivním stavu je založen na individualizaci, zosobnění 
a intimitě soukromí. Každý jedinec je jedinečný a odlišný. Tento systém si vyžaduje 
uspořádání, které by každému jedinci poskytlo nekonečné možnosti aktualizace, 
realizace a manifestace své vlastní individuality, osobnosti a jedinečnosti. Protože 
každý je nekonečně jiný a jedinečný, mají všichni nekonečně odlišné a jedinečné 
potřeby. Na základě faktoru tohoto uspořádání je každý jedinec ve svých potřebách 
zcela soukromý a plně individualizovaný. 

V pozitivním stavu tedy termín ‚soukromí‘ neoznačuje potřebu utajování neboli 
skrývání, anebo potřebu nějakých bezpečnostních či ochranných úmyslů, ale namísto 
toho to znamená být ve své vlastní přirozenosti, absolutně jedinečné a odlišné od 
přirozenosti kohokoliv jiného. Tato zvláštní idea pramení z faktu, že na každého 
jedince byl přenesen jedinečný prvek, anebo abych byl přesnější, jeho idea z Mé 
Absolutní Přirozenosti, aby tomu jedinci poskytla jeho/její jedinečný život se svou 
jedinečnou manifestací. Toto je zcela soukromá záležitost, která je mezi Mnou a 
každým jedincem. 

Jak však víš, jedním z hlavních účelů života je manifestovat tu skutečnost a 
individualitu či ideu Mého Velmi specifického a jedinečného prvku za účelem sdílení se 
všemi ostatními jedinečnostmi a individualitami. V této jednotlivé konotaci neexistuje, 
ani není možné si představit nějakou potřebu soukromí, které je založené na procesu 
utajování sebe a své jedinečnosti někomu jinému, kdo touží po sdílení a poznání. 
Taková představa tohoto typu soukromí nebyla vštípena do mysli nikoho v pozitivním 
stavu. Proto je každý jedinec takříkajíc otevřenou knihou. 

Na druhé straně s těmi, kteří konvertovali do pozitivního stavu, a během lidského 
života spáchali nějakou krutost a ohavnost (například vraždu anebo znásilnění), je 
situace poněkud jiná. V procesu své duchovní transformace, poté, co zažili plnou 
odplatu a trest za své skutky, byly jejich skutky faktorem samotného trestu a odplaty 
od nich úplně odloučeny a umístěny v univerzalitě-všeho anebo ve strážci-věčného, 
anebo podle biblických termínů do jezera ohně a síry, kde jsou drženy do věčnosti pro 
poučení všech o tom, co si nikdy nezvolit a jakým navěky nikdy nebýt, anebo jak se 
nechovat či nekonat. Díky tomuto odloučení jsou jejich skutky vymazány z jejich 
pamětí a už nikdy jim nejsou připomenuty ani uvedeny do jejich pozornosti. Pokud 
někdo do zmíněné oblasti jde kvůli poučení a pokud se tomu poučovanému stane, že 
natrefí na tyto konkrétní skutky (vraždu a znásilnění), zažívá samotné skutky, ne však 
toho, kdo je spáchal. V tom případě je soukromí jedince, který je spáchal, absolutně 
zachováno. 

Z tohoto faktu můžete usoudit, že se v pozitivním stavu nikdo nezajímá o totožnost 
jedince, páchajícího takové skutky, ale o to, že byly takové skutky vůbec spáchány, a to 
z nějakých velmi důležitých důvodů a pro poučení všech. Toto je důvodem toho, proč 
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jsem několikrát uvedl, že jejich přestupky zahladím a nebudu je vzpomínat. Toto 
sdělení musíte chápat takovým způsobem, že tyto přestupky budou úplně vymazány či 
trvale odstraněny z dotyčného jedince a nikdo nebude vědět nebo si pamatovat, včetně 
samotného jedince, že to byl on, kdo je spáchal.  

Důvod toho, proč bylo, je a bude nutné mít taková opatření, je v tom, že pokud by si 
všichni takoví jedinci měli pamatovat to, co udělali, anebo jaké ukrutnosti a ohavnosti 
spáchali, jejich vzpomínky by je neustále mučily, a v důsledku faktoru viny, 
navozeného takovými vzpomínkami, by nemohli přijmout život pozitivního stavu. 
Jednoduše by cítili, že by si v žádném případě nezasloužili nic, co by jim bylo 
k dispozici v životě pozitivního stavu. A nejen to, ale jejich vina a mučivé vzpomínky by 
nepříznivě ovlivňovaly všechny ostatní v pozitivním stavu, čímž by změnili velmi 
rychle pozitivní stav na stav negativní. 

V tom případě by negativní stav musel zůstat navěky a neexistovala by žádná možnost 
pro nastolení plnosti a kompletnosti života pozitivního stavu. 

Toto je důvodem toho, proč bylo uvedeno, že nejenže zahladím všechna jejich 
provinění, hříchy či cokoliv, ale že je natrvalo vymažu z jejich pamětí. Takže, jak vidíš 
z tohoto zjevení, zlé a negativní skutky života jakéhokoliv jedince, spáchané během 
jeho života na planetě Nula a ve všech ostatních oblastech zóny vymístění a jejích 
pekel, zůstanou absolutně soukromé nejen pokud se jedná o všechny ostatní, ale 
pokud se jedná i o toho jedince samotného. Není vůbec potřebné si je pamatovat či je 
držet ve svých vzpomínkách. 

Jestliže by však měla vyvstat nějaká nepravděpodobná a nemožná potřeba 
připomenout tomu jedinci jeho skutky, mohou být tyto skutky vždy vytaženy 
z univerzality-všeho a jeho vzpomínky na ně, jakož i na svou bývalou identitu, mohou 
být dočasně obnoveny. Aby se zachovalo úplné a kompletní soukromí jeho případu, 
udělalo by se to tak, že by se ten jedinec dočasně umístil do univerzality-všeho, aby 
poznal své bývalé já i to, jaký druh skutků spáchal. A toto je všechno, co nyní 
potřebujete o této záležitosti vědět. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto smysluplné a pěkné vysvětlení. Dovol mi 
zformulovat či přeložit Alenčiny otázky. Jsou čtyři. Budu je prezentovat jednu po 
druhé, abych to zjednodušil. Její první otázkou je: jaký druh souvztažnosti má strach? 
Jaký druh důsledku má pro duchovní a duševní život lidí? Jak ovlivňuje spojení, ať už 
vědomé, či nevědomé, s ostatními dimenzemi a jaký druh následků má na fyzické 
úrovni? 

Pán Ježíš Kristus: Abychom správně pochopili pojem strachu, je nutné podívat se na 
jeho původ. 

Jak víš, strach je negativní pocit, který nemá v pozitivním stavu žádné místo ani smysl. 
V celém Mém Novém zjevení, jakož i v těchto Dialozích, jsme již o většině aspektů 
původu negativního stavu diskutovali. To všechno se týká i pojmu strach. Protože před 
aktivací negativního stavu strach neexistoval, bylo nutné nejprve vynalézt pojem 
strachu jako takového; A potom, kdy už byly pojem strachu anebo idea strachu 
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objeveny, vytvořit určité podmínky, za kterých by se mohl strach objevit a upevnit 
v životech sentientních a nesentientních entit (zvířat). Jak by sis při produkování 
anebo vynalézání představy anebo ideje samotného strachu počínal? 

Konec konců nic srovnatelného neexistovalo, na základě čeho a z čeho by pseudotvůrci 
mohli vydedukovat takovou, pro tehdejší dobu nezvyklou, představu nebo ideu. Jak si 
z předešlého dialogu (73.) pamatuješ, měli před sebou separaci, rozdělení, izolaci, 
zkreslení a odloučení všech duchovních principů a principů maskulinity a femininity a 
femininity a maskulinity. V procesu tohoto pseudotvořivého úsilí se na základě povahy 
samotného procesu jako vedlejší účinek tohoto rozdělení, separace, atd. objevilo 
mnoho nezvyklých stavů, kondicí, emocí, myšlenek a pocitů, které do té doby nebyly 
představitelné anebo možné. Jejich objevení se bylo do určité míry pro pseudotvůrce 
zcela neočekávané. 

Tato situace je porovnatelná s objevy současné doby, například při experimentování 
s nějakým typem léku, kdy jeho testování nepřináší žádoucí výsledky a kdy takzvaným 
náhodným testováním (podle jejich názoru) se však jeho účinnost a pozitivní výsledky 
objeví ve zcela neočekávané formě. 

Takže v našem případě pseudotvůrci, kteří byli vynikajícími vědci své doby, důkladně 
analyzovali a kategorizovali všechny nové objevující se stavy: emoce, pocity, myšlenky 
či cokoliv, co se v procesu zmíněného rozdělení objevilo. Pozorovali všechny účinky, 
následky, výsledky a důsledky jakékoliv nově se objevujícího duševního anebo 
fyzického fenoménu. Očekávali přece - jak docházelo k procesu toho rozdělení - že to 
bude produkovat něco nového, neobvyklého a zcela neočekávaného. 

Jak experimentovali s každým takovým novým jevem, povšimli si jisté emoce, jež 
vytvářela podivné duševní a fyzické symptomy. Tendenci stáhnout se, utíkat, uniknout, 
obávat se, zpanikařit, ohánět se pěstmi, křičet a schovávat se a podobné stavy, 
provázené všemožnými fyzickými symptomy, které se v žádné jiné situaci neobjevily, 
přivedly pseudotvůrce ke klasifikaci tohoto stavu jako strachu. Tak se v životě 
sentientních a nesentientních entit, nacházejících se v negativním stavu a na planetě 
Nula, zrodil a nastolil strach. 

Studováním tohoto pojmu byli pseudotvůrci schopni vytlouci z něho kapitál a 
prostřednictvím určitého typu genetické a jiné manipulace a experimentování se 
souvztažnostmi byli schopni zfabrikovat specifický gen vedoucí k vyvolání strachu. 
Zkombinovali ten gen se vším, co bylo cizí a nevysvětlitelné, anebo co bylo naopak 
důvěrně známé, ale současně nebezpečné pro samotný pseudoživot. Z tohoto byl 
odvozen a ustanoven pojem familiárnosti. Všechno důvěrně známé a ne nebezpečné 
nevytvářelo strach a potřebu se tomu vyhnout. Na druhé straně všechno cizí a 
nebezpečné vytvářelo okamžitý strach a potřebu se tomu vyhnout či od toho utéci, 
nebo tomu uniknout, anebo se před tím ukrýt atd. 

Dobrým příkladem této situace je to, jak jsem za bouře kráčel po moři k lodi s Mými 
učedníky. Takový jev jim byl cizí. Lidská bytost nemohla kráčet po moři. Takže museli 
usoudit, že jsem nějaký duch, protože podle jejich názoru mohl jen duch něco takového 
udělat. Proto byli nesmírně vylekáni a křičeli strachem. Když si uvědomili, že jsem to 
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skutečně Já, přestali se bát. Avšak Šimon Petr, aby Mne vyzkoušel, seMne zeptal, zda 
může kráčet po moři ke Mně. Vyhověl jsem jeho přání a on začal kráčet. Protože však 
byl takový akt pro něho úplně cizí, pocítil strach a v důsledku toho se začal topit. 

Anebo si vezměte jiný příklad: Spal jsem v loďce (konec konců měl jsem přece jen 
lidské tělo, které potřebovalo určitý fyzický oddech) a propukla ohromná bouře, skoro 
velikosti hurikánu. Takový jev jim byl teď důvěrně známý, avšak ve směru negativním. 
Důvěrná známost této situace byla spojena s nebezpečenstvím zahynutí a umírání. 
Vzbudili Mne tedy a vytýkali Mi, že nedbám na to, že všichni hynou. Jak víš, postavil 
jsem se a přikázal jsem bouři, aby se utišila - což také udělala. Jak však na Můj zásah 
reagovali? Tentokrát začali mít strach ze Mne, protože něco takového jako tato událost 
- Můj příkaz bouřce, aby přestala běsnit, a moři, aby se utišilo - bylo pro ně vysloveně 
cizí. Žádná lidská bytost nebyla nikdy schopná udělat něco takového. 

Z tohoto vysvětlení a z těchto příkladů můžeš jasně vidět, že i když v některých 
lidských situacích je strach považován za něco, co má ochranou funkci, jeho duchovní a 
duševní účinek má negativní konotaci. Obvykle pramení z neschopnosti chápat, a 
v důsledku toho přijmout něco ve svém běžném významu. Proto zkresluje pravou 
realitu a velmi často ji úplně falšuje. 

Tyto jednotlivé vlastnosti strachu - zkreslovat, falšovat, nepochopit a odmítat. byly 
účinně využity pseudotvůrci a ti je pak úspěšně implantovali do svých fabrikátů, aby 
jim tak zabránili pochopit a akceptovat pravou realitu pozitivního stavu a jeho pravý 
život. 

Díky tomuto uspořádání je strach v lidském životě z duchovního a duševního hlediska 
prostředkem ke zkreslování, falšování a k nesprávnému chápání pravé reality 
jakéhokoliv života a čehokoliv jiného v této věci. Můžeme tedy s jistotou říci, že strach 
souvztaží se stavem zkreslení, falšování, neporozumění, odmítání, vyhýbání se, 
nesprávného chápání a duchovní slepoty. 

Nikdo ve stavu strachu nemůže správně komunikovat s nikým v jiných dimenzích. A 
nejen to, strach přitahuje určité skupiny tvorů a subtvorů v peklech, kteří se strachem 
krmí a produkují ho a udržují jeho stav v každém, kdo ho prožívá. Takže skrze stav 
strachu je jedinec spojený s těmito typy tvorů a subtvorů v peklech, kteří jeho 
prostřednictvím ovlivňují a diktují podmínky života toho, kdo má strach. Díky faktu, že 
strach vytváří v jedincově celkové soustavě neustálé napětí a stres, jeho fyzické odezvy 
jsou velmi zřetelné. To může vést k vysokému krevnímu tlaku, k srdečním záchvatům, 
k mrtvici, k vředům a mnoha dalším nepříznivým fyzickým stavům, z nichž každý může 
vést ke smrti. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za tento příspěvek. Alenčina další otázka byla podle mého 
mínění obšírně zodpovězena jak v těchto Dialozích, tak i v ostatních knihách Nového 
zjevení. Ptá se následující: Jaký je důvod negativních myšlenek, zejména pokud jsou 
v naší mysli přítomny velmi často, velmi intenzivně a proti naší vůli? Jaká je jejich 
duchovní souvztažnost? Je možné se vůči nim bránit? Myslí, že odpověď na tuto otázku 
je mezi jiným obsažena v Dialogu 43., 44. a 46., jakož i v některých dalších, 
v Korolariích... a v Novém zjevení Pána Ježíše Krista (zejména v kapitolách 11, 12, 13 
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a 16). Možná, že uvedené dialogy nebyly ještě přeloženy do slovenského jazyka. Chtěl 
by ses i tak této záležitosti věnovat? 

Pán Ježíš Kristus: Máš pravdu, Petře, určitým způsobem všechny knihy Mého Nového 
zjevení obsahují odpověď na její otázku a zejména na to, jak odvracet takové negativní 
myšlenky. 

Přesto si zopakujeme některé aspekty této záležitosti. Tak, jak je tomu se vším 
ostatním v negativním stavu, všechno, co má jeho přirozenost, a to, jak v něm a 
v lidském životě každý funguje, nemělo nikdy místo v pozitivním stavu, anebo o tom 
nikdo nikdy v pozitivním stavu neuvažoval. Jak tedy víš, negativní myšlenky byly 
vynalezeny pseudotvůrci pomocí důkladné analýzy všech myšlenek, které se v té době 
objevovaly v mysli každého. V procesu výše uvedeného rozdělení a desintegrace byl 
jedním z vedlejších účinků tohoto procesu zrod negativních myšlenek a idejí. 

Toto musíte chápat tak, že když eliminujete stav integrace, sjednocení, jednotnosti a 
soudržnosti, samotným tím procesem tvoříte negativní myšlenky a ideje, neoddělitelné 
od opaku těchto pozitivních stavů. V určitém smyslu jsou ‚přirozenými‘ prostředky 
takového procesu. Takto se v té době zrodila většina negativních věcí, pokud ne 
všechny. Od toho okamžiku - když se již zrodily - nastolení životního stylu, shodného 
s jejich přirozeností, netrvalo příliš dlouho.  

Protože je lidský život vybudován na předpokladu negativního stavu, takové negativní 
myšlenky a ideje jsou hluboko zakořeněny v jejich myslích, anebo, abych byl přesnější, 
v jejich pseudomyslích. Jak víš, ohromná většina lidí funguje jen z pozice svých 
pseudomyslí. Protože ignorují svou pravou mysl či své pravé já a všechno odvozují ze 
svých pseudomyslí a ego stavů, spočívajících v zevnějšnostech, nejsou přeplněni ničím 
jiným než negativními myšlenkami a idejemi. Takže pokud žijete lidský život a 
fungujete ve svém lidském těle, takové negativní myšlenky, ideje, pocity, emoce, či 
cokoliv tam máte, musíte nevyhnutelně mít, zažívat a projevovat. Pseudomysl, přidána 
ve svých třech sférách k vaší pravé mysli a k jejím třem vlastním sférám, vám je 
nepřetržitě předkládá a vnucuje. 

Na druhé straně nezapomínejte, co vám bylo řečeno v Mém Novém zjevení o určitých 
negativních strážcích a démonech, určených zvlášť k hlídání vaší pseudomysli. Je jejich 
doménou. Nejenže ji skutečně chrání před čímkoliv pozitivním a dobrým, ale vkládají 
do ní všechno negativní a zlé (negativní myšlenky a nesprávné ideje) a krmí vás jimi a 
na oplátku jsou zase oni krmeni jimi. Odtud tedy pramení nevyhnutelnost mít téměř 
nedobrovolně takové negativní myšlenky a pocity. 

Při mnohých příležitostech jste byli v celém Mém Novém zjevení a ve výše zmíněných 
dialozích instruováni, jak s nimi máte zacházet ve svém každodenním životě. 

Znovu opakuji: Vždy, když takové myšlenky nebo ideje vniknou do vaší mysli, 
okamžitě se jako Mí praví představitelé od nich distancujte, uznejte, že vám nepatří, ale 
že jsou vám vnucovány proti vaší svobodné vůli a volbě. Jakmile toto prohlásíte, 
okamžitě je odevzdejte Mně a Já s nimi tím nejvhodnějším způsobem naložím tak, jak 
to bude potřebné, a na vaši prosbu je nahradím výlučně pozitivními myšlenkami a 
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ideami. Doporučuji vám, abyste se v této snaze cvičili. V okamžiku, kdy ve své mysli 
zjistíte takové pronikání negativních myšlenek anebo idejí, hned na místě je odmítněte 
a ihned je nahraďte nějakými pozitivními myšlenkami či ideami. Pokud budete toto 
cvičení provádět dostatečně dlouhou dobu, zpozorujete, že v určitém čase bude do vaší 
mysli vnikat méně a méně takových myšlenek a idejí. Dobrou praxí je v tomto ohledu 
anulovat toto vnikání vyslovením Nové Modlitby Pána Ježíše Krista, anebo přečtením 
nějaké stránky z kterékoliv knihy Mého Nového zjevení anebo z těchto Dialogů. 

Takovým přístupem budete pomáhat nejen sobě, ale i všem těm negativním entitám, 
které takové myšlenky a ideje ve vaší mysli vytvářejí a které jsou na takové myšlenky a 
ideje nasazeny. Tím, že vidí a prožívají váš postup, budou v tomto ohledu schopny 
konverze do pozitivního stavu. Jak vidíš, toto je jeden z důležitých kroků k eliminaci 
negativního stavu. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za tuto aktuální připomínku. Další Alenčina otázka je o 
významu barev a o jejich souvztažnostech. 

Pán Ježíš Kristus: V tomto jednotlivém poznání, v poznání souvztažností barev, 
existuje duchovní nebezpečí. Někdo by ho mohl zneužít - a již ho zneužil. S lidmi je ten 
problém, že mají nebezpečnou tendenci připisovat objektům samotným, v tomto 
případě barvám, vlastnosti anebo potenciály, které nemají. Jak bylo uvedeno předtím, 
jedná se o jejich souvztažný duchovní význam, a ne o samotné objekty či barvy. 
Nehledě na to, jakmile lidem zjevíte - a toto zahrnuje i vás všechny - pravé 
souvztažnosti barev, měli by tendenci aplikovat určité barvy ve svých životech 
nanejvýš nevhodným způsobem. Taková nevhodná aplikace by mohla vést 
k nebezpečným důsledkům. Proto by bylo v této době předčasné zjevit jejich pravý 
význam. Možná později, až bude situace příznivější, bude možné některé aspekty 
tajemství barev a jejich duchovních souvztažností zjevit. 

Peter: Chápu. Její další otázka je vlastně prosbou o objasnění. Jsou nějaké změny 
ohledně požívání mas, jak je to popsáno v Korolariích..., anebo je ten popis stále ještě 
platný? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, je ještě stále platný a bude vždy platný, pokud žijete na planetě 
Nula. Nezapomínejte na jeden velmi důležitý výrok, který jsem učinil během Svého 
fyzického života na planetě Nula. Ne to, co dáváte do svých úst, vás znečišťuje (toto 
parafrázuji) anebo vám způsobuje problémy, ale to, co z nich vychází. Jinými slovy, 
můžete jíst všechno, co chcete, ať je to cokoliv, pokud to děláte s mírou a pro dodání 
nutné energie vašemu tělu. Duchovně řečeno, nic vám neškodí ani neubližuje, pokud to 
děláte se správným přístupem, ze správných důvodů a se správným úmyslem a 
motivací. Je zcela vaší osobní a individuální zodpovědností určit, s jakým postojem, 
úmyslem, záměrem a motivací jíte, anebo se postíte či držíte dietu, anebo cvičíte, či 
cokoliv v tomto ohledu děláte. 

Akt požívání jídla anebo to, co jíte, samostatně a samo o sobě nemá žádný význam, 
nehledě na jeho účel a potřeby. Vaše motivace, úmysl, záměr, postoj a přístup - ty se 
počítají. Protože patří vám a vy jste za ně odpovědni, je to vždy mezi Mnou a vámi. 
Jestliže si to přejete, zeptejte se přímo Mne a Já vám pomohu určit a vytvořit životní 
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styl nanejvýš shodný s vašimi vlastními osobními a individualizovanými potřebami. A 
toto je všechno, o čem je potřebné dnes pohovořit. Přeji ti báječný den. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát ze Tvou ochotu snášet naše otázky. 
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Dialog 75 

Sedmdesátý pátý dialog 

 

30. dubna 1999 

 

Peter: Včera poté, co jsem skončil zaznamenávání Sedmdesátého čtvrtého dialogu, 
jsem obdržel dopis ze Slovenska od muže, kterého neznám a který mne upozornil na 
možnou kontradikci či nesrovnalost v Novém zjevení Pána Ježíše Krista. Prosí o 
vysvětlení následující kontradikce: v Úvodu této knihy je uvedeno, že ‚Přirozenost 
Pána Ježíše Krista neobsahuje vůbec žádný sklon komukoliv cokoliv přikazovat, vnucovat, 
ukládat, nařizovat nebo kohokoli čímkoli zastrašovat‘. Avšak v kapitole druhé té knihy 
na straně 33 anglického originálu jsi ohledně změny ve formulaci Své modlitby uvedl: 
‚Z pravomoci a nařízení Pána Ježíše Krista...‘. Chtěl bys učinit ohledně této nesrovnalosti 
nějaký komentář? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, rád bych učinil ohledně tohoto zdánlivého problému 
anebo kontradikce komentář. 

Podívej se na to, v jaké konotaci byly oba výroky učiněny. V Úvodu jsme vytyčovali 
podmínku, za které by se měl každý pustit do čtení Mého Nového zjevení. Měla 
všeobecnou konotaci, týkající se všech, kteří byli schopni číst Mé Nové zjevení. Takové 
čtení by se za žádných okolností nemělo považovat za závazné, vynucené, požadující, 
výhružné, posuzující, odsuzující a nutící někoho změnit něco proti své vlastní 
svobodné vůli a volbě. Ten výrok se týká přímo čtenářů naší knihy a vysvětluje jim, jak 
by měl být její obsah posuzován. Netýká se to slov té knihy samotné. 

Na druhé straně, výrok na straně 33 [anglického originálu pozn. překl.] se týká potřeby 
změnit formulaci toho, co bylo do té doby známo jako Modlitba Páně. 

Kdo je autorem slov obsažených v té modlitbě? Já jsem autorem. Jestliže bys například 
napsal knihu, která by byla následně publikována v prvním vydání, a za několik let, kdy 
bys zvažoval případ druhého vydání, se můžeš ocitnout před potřebou změnit určitá 
slova či formulace, možná je dokonce vynechat anebo něco dodat atd. Kdo má 
pravomoc udělat ve tvé knize jakékoliv změny? Ty máš tu pravomoc, a z pozice své 
vlastní pravomoci dáváš příkaz svému editorovi a vydavateli změnit formulaci 
některých míst tvé knihy. tvůj příkaz se týká jen a jen obsahu anebo formulace té 
knihy. V žádném případě nepřikazuješ anebo nenařizuješ svému nakladateli a 
vydavateli, aby změnil svůj vlastní způsob života, anebo to, jak se chovají, jak hovoří, 
jak se oblékají anebo jak vůbec žijí svůj život, anebo to, jaký mají vztah ke tvé knize. 
Tvůj příkaz či nařízení jsou tedy vydány a týkají se ve skutečnosti - jako autora své 
knihy - jen tebe samého. Netýkají se nikoho jiného, pokud jde o jeho vlastní chování a 
životní styl. Takto musíte chápat a interpretovat zmíněný zdánlivý rozpor. Tvá 
odpověď autorovi zmíněného slovenského dopisu byla správná. 
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Peter: Děkuji Ti mnohokrát za Tvé vysvětlení a upřesnění. Ve stejném dnu jsem dostal 
e-mail ze Slovenska, tázající se na filozofii a význam hnutí New Age. Máš o tom nějaký 
komentář? 

Pán Ježíš Kristus: Ve všech knihách Mého Nového zjevení bylo o tomto hnutí 
vysloveno a vysvětleno mnoho věcí. 

Například tvůj článek, Petře, obsažený v Korolariích... o ‚Kurzu zázraků‘, což se 
považuje za vrchol hnutí New Age, je dobrou ilustrací a vysvětlením některých aspektů 
toho hnutí a jeho duchovního nebezpečí pro ty, kteří přijímají a následují jeho učení. 

Jak bylo uvedeno v jednom z předešlých dialogů, můžete toto hnutí považovat za 
reakci a vzpouru proti dogmatickým, rigidním a restriktivním ideologiím, například 
proti tradičnímu křesťanství a islámu. 

Krom toho i za vzpouru proti nebezpečí, jaké představuje atomový věk, proti 
zneužívání a využívání životního prostředí a z toho vyplývajících katastrof, proti 
používání všemožných druhů umělých přísad při zpracování potravin, při pěstování 
plodin a při zpracování krmiv a při podobných záležitostech.  

Je to vzpoura proti starému životnímu stylu, proti způsobu, jakým lidé žijí své životy, a 
proti způsobu, jakým zacházejí jeden s druhým, zejména se svým životním prostředím 
vůbec.  

Podle jejich filozofického přesvědčení se hnutí New Age zaměřilo na něco, co bylo buď 
nedostupné, anebo to bylo zakázáno, anebo posuzováno jako nevhodné pro západní 
kulturu. Členy a zakladatele toho hnutí fascinovala novost a tajemnost něčeho 
neznámého či do určitého momentu nedostupného. 

Protože jediná známá filozofie a náboženství, které jim byly do té doby dostupné, byly 
filozofie západního typu a křesťanství, v podstatě se od nich odvrátili a zaměřili se na 
východní, mystická učení, obsažená například v buddhismu, hinduismu a v některých 
dalších východních náboženstvích a takzvaných duchovních učeních. 

Jejich filozofie tedy v podstatě vychází z těchto typů učení, převzatých a upravených 
podle potřeb typického západního muže/ženy. Jak víš, nahrazení křesťanství a západní 
filozofie filozofií východní příliš mnoho nemění ve věci duchovní pravdy, ani v tom, jak 
je pojímána, chápána a praktikována. Jsou dogmatické, ritualistické a doslovné. Proto 
jsou všechny povrchní, zevní a duchovně slepé. Všechny obsahují ve své filozofii jedině 
zkreslení a lži. 

Čeho tedy hnutí New Age dosud dosáhlo? Nahradilo jeden dogmatický, ritualistický a 
zevní přístup jiným. A nejen to, ale v určitém smyslu se ještě více odvrátilo od pravých 
niterných duchovních faktorů k faktorům ještě více ritualistickým a externím, než 
tomu bylo předtím. 

Vložilo všechny hodnoty, účel a význam života do něčeho, co samo v sobě a samo o 
sobě nemá žádný význam, hodnotu a účel. Příkladem toho je používání velmi 
zvláštních, takzvaných organických potravin a diet, používání barev, používání 
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aromatických prostředků, používání určitých typů vůní, magnetů, bylin, nerostů a 
mnoha dalších podobných prostředků, nemajících na nikoho a na nic žádné duchovní 
účinky, které však dělají radost peněženkám jejich výrobců. Nesprávně připisují těmto 
produktům něco, co neobsahují - vyléčení ze všech nemocí negativního stavu, aniž by 
uznali existenci negativního stavu vůbec. 

Jak si pamatujete z Nového zjevení Pána Ježíše Krista, bylo tam naznačeno, že jedním 
z hlavních aspektů filozofie New Age je její důraz na lásku bez moudrosti. 

Nebezpečí tohoto přístupu je jasné: Láska bez moudrosti je slepá. Není schopna vidět 
pravé kořeny lidských problémů a přirozenosti negativního stavu. Z toho důvodu mají 
následovníci New Age tendence popírat, že něco takového jako negativní stav se všemi 
svými pekly vůbec existuje. 

V jednom z předešlých dialogů jsme již obšírně diskutovali o používání netradičních 
léčebných přístupů lidmi New Age. Není nutné to zde znovu uvádět. Proto dotyčného 
jedince ze Slovenska, který tuto otázku položil, pro osvěžení paměti odkazuji na tento 
konkrétní dialog. 

V konkrétním případě se vám, jako Mým pravým představitelům, naléhavě doporučuje, 
abyste se ničím, co se týká hnutí New Age, nezaměstnávali a nedali se oklamat jeho 
duchovně nebezpečnou filozofií. Samozřejmě, jako vždy, je na vaší vlastní svobodné 
vůli a volbě, zda se budete touto radou řídit, či ne. V jednom z předešlých dialogů již 
bylo vysvětleno, proč je to nebezpečné a zejména proč je duchovně nebezpečné 
smíchat ideje Mého Nového zjevení s ideami a praktikami hnutí New Age. Znovu 
každého odkazuji na tento jednotlivý dialog. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za tuto aktuální připomínku. Vždy se divím, proč tomu tak 
je, že dokonce i naši vlastní lidé, čtenáři a praktikanti Tvého Nového zjevení se tolik 
zaobírají těmito typy hnutí. Připadalo by mi zcela samozřejmé, že po 
několikanásobném přečtení Tvého Nového zjevení by měl být každý schopen si sám 
takovéto typy otázek zodpovědět a měl by jasně vidět, jak jsou taková hnutí zbytečná a 
duchovně nebezpečná. 

Co se to děje s našimi lidmi, když se nejen těmito hnutími zaobírají, ale někteří z nich 
dokonce praktikují jejich metody a prodávají jejich produkty? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, nezapomínej, že tato hnutí anebo to, co ve své filozofii 
slibují a obsahují, může být velmi okouzlující a lákavé. V mnoha případech by se na 
základě používání jejich produktů mohl také někdo začít cítit fyzicky svěžejší, silnější a 
zdravější. Takto je nastavena past negativního stavu, Jak ty rád hovoříš, Petře, i když je 
negativní stav šílený, není hloupý. Jak působí, aby přilákal lidi na svou stranu a 
následně je chytil do svých drápů? Tak, že učiní věci s jejich vlastnostmi působivými, 
okouzlujícími, krásnými, přitažlivými a rozkošnými. Jinak by se nikdo nenechal jeho 
tvrzeními oklamat. 

Jak si jasně pamatuješ, aby byl negativní stav - co se týká jeho funkce a ilustrace - 
efektivní, potřebuje být milován. Aby mohl žít, vzkvétat a šířit se, musí ho někdo 
milovat. 
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pokud by se měl negativní stav svým následovníkům jevit tak, jak ho vykresluje 
například katolická církev, to jest jako velmi odporný, hanebný, příšerný, odpuzující, 
opovrženíhodný, s vražednou démonickou tváří, nikdo by se nikdy nenechal na jeho 
věc nalákat. 

Vychytralost negativního stavu není v tom, že je takový, ale v tom, že se jeví jako 
přesně opačný. Jeho přirozenost byla formována tak, aby bylo velmi snadné a 
pohodlné přijmout všechna jeho tvrzení. Jinak by neměl možnost, jak přežít a 
manifestovat svou pravou přirozenost. 

Myslíš si, že Satan nebo ďábel vypadá tak, jak ho zobrazují všichni ti početní umělci, 
autoři knih a filmoví producenti na vaší planetě? Absolutně ne! Svým následovníkům 
připadá jako jedna z nejkrásnějších osob, jaké si jen dokážete představit či zažít. 
Samozřejmě, hovoříme zde o vzhledu pseudotvůrců, kteří byli pojmenováni takovými 
jmény jako satan a ďábel. 

Co musíte v tomto ohledu pochopit, je to, že niterný a duchovní stav takzvaného Satana 
anebo ďábla je skutečně takový, jak ho zobrazují na vaší planetě ve vašich uměleckých 
dílech, filmech, knihách a televizních programech. Navenek je to však docela jiný 
příběh. Co myslíš, proč je jedním z nejdůležitějších faktorů života negativního stavu, na 
kterém tento stojí a padá, soustřeďovat se vším na zevní vzhled a posuzovat vše podle 
zevního vzhledu, a ne podle niterných stavů, dispozic a kondic? 

Přesně proto - aby mohl být akceptován a milován. Jinak by neměl ve svém úsilí 
nastolit a manifestovat svůj pseudoživot žádné jiné východisko než bídně selhat. 

Tento fakt je dalším příkladem geneze negativního stavu. Jak víš, aby se negativní stav 
aktivoval, bylo nutné porušit základní pravidlo, princip a zákon, na kterém je založeno 
Mé Stvoření - že stav nitra je počátečním bodem, ze kterého všechno ostatní pokračuje 
a stává se svým vlastním procesem. Kvůli tomuto pravidlu je stav niternosti a to, co 
obsahuje či jak vypadá ve své pravé přirozenosti, to, na čem záleží. 

Při uplatňování takového pravidla by však nebylo možné aktivovat negativní stav 
v žádném z jeho aspektů. Takže, k utajení toho, co by se stalo, kdyby se aktivoval 
negativní stav, anebo jak by vypadal jeho niterný stav, bylo nutné uzavřít schopnost 
všech účastníků v jeho životě vidět, rozlišovat a chápat stav niterností. Jestliže by bylo 
možné najít pravou hodnotu pozitivního stavu jen ve stavu niterností a z něho ve všech 
jeho derivacích, nacházejících se v zevnějšnostech anebo někde mezi tím, pak pravá 
hodnota negativního stavu musela být umístěna do zevnějšností a z té pozice do všech 
jeho derivací. Pokud uzavřete cestu k niternostem, nemáte v té věci jinou možnost než, 
za prvé popřít, že existuje cokoliv, co má niternou nebo interní povahu; a za druhé, 
odvozovat všechno a vkládat všechny své naděje, poznání či cokoliv, co máte, do jediné 
věci, kterou považujete za skutečnou - do zevnějšností čili do zevnějšků, anebo do toho, 
co vidíte, slyšíte, cítíte, čicháte a hmatáte svými vnějšími smyslovými orgány. Všechno 
ostatní by pro vás bylo nehmatatelné. 

Způsobíte tedy, aby všechno v negativním stavu vypadalo navenek krásně, atraktivně, 
rozkošně a příjemně pro všechny vaše smysly. tak byste vyvinuli tendenci obdivovat 
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všechno, co se prezentuje vašim smyslům. A nejen to, ale to všechno byste připsali 
Mému Stvoření a považovali Mne za Původce toho všeho. 

Za takového předpokladu by vás nikdy ani zdaleka nenapadlo, že to, co se vám 
prezentuje, nemá ve skutečnosti žádnou účast v pozitivním stavu a nevychází 
z pozitivního stavu, a tedy ze Mne a ani nepřebývá ve Mně. 

Toto je pravdou zejména tehdy, jestliže jsou vám všechny tyto věci prezentovány Mým 
Jménem. Jak byste o nich mohli pochybovat? Nebo jak byste mohli odmítnout přijmout 
realitu toho všeho, co je vaším smyslům prezentováno Mým Jménem? Takto byl 
negativní stav schopen svést a mnohé polapit do svého pseudoživota. Tímto 
uspořádáním dostal negativní stav všechny své následovníky do pevného a 
neotřesitelného postavení, aby viděli jen věci na scéně, aniž by vůbec věděli, že pravá 
realita všeho je za scénou. 

Protože máte tyto správné poznatky a vysvětlení toho, jak negativní stav působí, a 
protože také máte všechny ostatní náležité a správné poznatky a objasnění jeho 
přirozenosti a jeho geneze, jste jako Mí praví představitelé uváděni do takové pozice, 
abyste jasně prokoukli všechny jeho nabídky, svody a sliby. Tento fakt vám dává 
schopnost vidět věci za scénou a nevšímat si věcí, které se dějí na scéně. Takovým 
konáním se trénujete ve vnímání všeho z té náležité perspektivy a budete schopni 
vzdorovat vlivu negativního stavu na sebe a již vás více nebudou přitahovat a nebudete 
se zaměstnávat žádnými z jeho hnutí, jako je například New Age. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto upřesnění. Dr. Ardyth Noremová se ptá: V reakci na 
ubohost negativního stavu a jeho současné rozpoložení jak Ty a bytosti pozitivního 
stavu prožíváte současné poměry a reagujete na ně? Krom toho, je pro nás, jako Tvé 
pravé představitele, vhodné zakoušet tuto hlubokou sklíčenost, vzhledem k naší 
společné dohodnuté úloze manifestovat v této době a na tomto místě Tvou Přirozenost 
a pozitivní stav? 

Pán Ježíš Kristus: Odpověď na tuto otázku by měla být zřejmá z naší předcházející 
diskuse o přirozenosti pozitivního stavu a o Mé přirozenosti. Jak si pamatuješ, nedávno 
jsem vás informoval, že během současně probíhajícího posunu se uskutečnily určité 
změny pozice atributů Mé Absolutní Bezpodmínečné Lásky a Absolutní Moudrosti a 
následně jejich aplikace v životech členů pozitivního stavu. V současné době je všechen 
důraz kladen na tyto aspekty, které byly označeny jako milosrdenství, soucit, 
empatie, pochopení, akceptování a odpuštění. 

Co vám říkají tyto atributy? Naše postavení, myšlenky, pocity či cokoliv, co v tomto 
ohledu máme, pokud jde o všechny ty ukrutnosti, ohavnosti, bolesti, utrpení a všechno 
ostatní v životě negativního stavu a v lidském životě na planetě Nula, je určeno výše 
uvedenými atributy. 

Podívejte se na to takto: Jestliže plně chápeme, proč musí být něco takové, jaké to je a 
proč se to odehrává tak, jak se to odehrává a bude odehrávat v negativním stavu a 
v lidském životě, potom jsme schopni plně a kompletně přijmout nutnost odvíjení se a 
manifestace toho všeho. Jestli víte, za prvé, důvod toho všeho, a za druhé, když jste 
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informováni o dobrovolném, dočasném a pomíjivém statusu všech, kteří se zúčastňují 
života negativního stavu a lidského života; a o dobrovolném, dočasném a pomíjivém 
statuse všech jejich útrap, bolesti a utrpení, pak je v tomto ohledu náš postoj ovlivněn 
naším hlubokým soucitem, empatií, milosrdenstvím a odpuštěním. Konec konců bylo 
na svobodné vůli a volbě každého, zda tento typ pseudoživota zahájí. Nikdo nebyl do 
ničeho tlačen ani donucován. 

Jestliže vezmete v úvahu fakt, že každý, kdo zpočátku dobrovolně souhlasil s aktivací a 
následně s účastí v pseudoživotě negativního stavu a v typickém lidském životě, učinil 
tak s velkou radostí, potěšením a povznesenou náladou s vědomím, že tím nesmírně 
přispěje do zásobárny poznání o jakémkoliv jiném životě, než je život pozitivního 
stavu, a že jeho negativní zážitky budou nápomocné při konečném úsilí učinit volbu a 
rozhodnutí za účelem aktivace plnosti a úplnosti života pozitivního stavu, potom by 
bylo totálně a úplně nadbytečné, neproduktivní a marné být smutný anebo cítit smutek 
ohledně čehokoliv, co se odehrává v pseudoživotě negativního stavu a v lidském 
životě. Z naší strany by to bylo mrháním vzácné energie, která má jít někam jinam - 
k některým důležitějším případům. 

S vaším nahlížením je ten problém, že se na všechno, co se kolem vás děje, díváte 
z pozice své zevnějšnosti, vidíte vše tak, jak se to jeví, a ne tak, jaké to skutečně je. opět 
zde vyvstává záležitost pohlížení na všechno způsobem, jakým se to odehrává na 
scéně, a nikoliv, jak a proč se to skutečně odehrává za scénou. Ve vaší pozici, tím, že 
jste stále ještě v lidské kůži, není snadné ignorovat vnější vnímání a na něm založenou 
zevní reakci na všechno, co se děje kolem vás. Lidská část vaší přirozenosti, jelikož 
vnímat tak a reagovat tak je neoddělitelné od její struktury, nemá jiné východisko než 
cítit bolest a bídu utrpení, jež neustále provázejí lidský život a život negativního stavu. 
Avšak ve vyšším smyslu, čili za scénou, je to vždy jen iluze. 

Na duchovní úrovni všech účastníků v tomto typu pseudoživota je situace úplně jiná. 
Bolest, trápení, utrpení a všechno ostatní, tak neoddělitelné od přirozenosti 
negativního stavu, je pociťováno a manifestováno jen v zevnějšnostech. V niternostech, 
na duchovní úrovni, kvůli správnému chápání a na něm založeném následném přijetí 
nutnosti tím vším projít, takové nepříznivé zážitky nejsou vnímány jako bolest, trápení 
a utrpení, ale jako proces učení se, ilustrace, demonstrování a manifestace toho, jakým 
nebýt, jak nepociťovat, jak se nechovat a jak nežít svůj život vůbec. Tento faktor je 
jedním z nejdůležitějších při budování základu pro spásu všech, kteří jsou a kteří 
budou účastníky pseudoživota negativního stavu. 

Jelikož jako Moji praví představitelé, nikoliv jako typičtí lidé, máte poznání a vysvětlení 
všech těchto faktorů, odhalených v Mém Novém zjevení, a jelikož máte odrážet postoj a 
životní styl pozitivního stavu a Můj postoj ve vašem relativním stavu, prosím vás, 
abyste se trénovali v tom, že se obejdete bez takových emocí, jako je smutek nad vším, 
co vidíte a zažíváte v lidském životě. Takové city by vám anebo komukoliv, na koho je 
ten smutek zaměřen, nijak nepomáhaly. Konec konců smutek je cit negativní. Řečeno 
logicky, tím, že jste smutní, podporujete negativní stav. Namísto toho nahraďte svůj 
smutek a podobné emoce milosrdenstvím, soucitem, empatií, pochopením, 
akceptováním a odpuštěním. Tak budete uprostřed negativního stavu a lidského života 
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manifestovat život Mého pozitivního stavu a Můj Život. A to je přesně to, kvůli čemu 
jste zde - tak se projevovat.  

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za tato milá slova. Je dnes ještě něco k probrání? 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Ne, dnes už nic. Běž a postarej se o některé 
další důležité věci. Přeji ti pěkný den. 
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Dialog 76 

Sedmdesátý šestý dialog 

 

2. května 1999 

 

Peter: Než se dnes ráno budeme věnovat jakýmkoliv otázkám, mohu Tě pokorně 
poprosit, abys trochu více rozvedl téma Satana a ďábla, jevícího se svým 
následovníkům navenek jako krásný a který je z pozice zevnějšího pozorování 
skutečně takový, jak se uvedlo Sedmdesátém pátém dialogu? 

Pán Ježíš Kristus: Jistěže, Petře. Není to jen Satan anebo ďábel či to, s čím tyto termíny 
duchovně souvztaží, kdo se svým následovníkům jeví jako krásný, atraktivní a 
milováníhodný, ale oni všichni sobě navzájem i sami sobě se takto jeví. 

Musíte velmi jasně pochopit, že přirozenost negativního stavu je založena na všem 
zevnějším a na vzhledu. Když důkladně analyzujete význam slova ‚vzhled‘, nutně 
dospějete k závěru, že jeho význam znamená, že něco, co se určitým způsobem jeví, 
není nutně takové v pravé skutečnosti své povahy. 

Důvodem toho, proč se všichni v negativním stavu jeví tím způsobem, je to, že pokud 
separujete, oddělíte a odpojíte stav vašich niterností od stavu vašich zevnějšností, ty se 
jeví, jako by měly život samostatně a samy o sobě, nezávisle na stavu svých niterností. 
Taková zdánlivost umožňuje komukoliv, aby promítal podobu svého zjevu jako 
krásnou, žádoucí, atraktivní a hodnou milování. 

Zopakujme ještě jednou: jde zde o rozdíl mezi přirozeností pozitivního stavu a 
přirozeností stavu negativního. 

Jestliže chcete přijít s ideou negativního stavu jako takového a jestliže chcete aktivovat 
a nastolit život negativního stavu, nemáte v této věci žádnou jinou volbu, než se 
odchýlit od způsobu, jakým je strukturován život pozitivního stavu. Jinak byste 
skončili v posilování života pozitivního stavu. 

Takže pokud je život pozitivního stavu zakořeněn v niternostech anebo ve stavu 
niterností a pokud všechno ostatní postupuje z toho směru ke své externí anebo 
zevnější manifestaci, potom musíte logicky postupovat v opačném směru. Abyste to 
udělali, potřebujete oddělit stav zevnějšností, který pochází z niterností, a zařídit to 
tak, aby vypadal jako nezávislý a odlišný od niterného stavu. 

Protože však v podstatě nic externího anebo zevnější povahy nemůže anebo nesmí 
existovat bez svých niterností anebo vnitřku, zařídíte to tak, aby se to jevilo jako 
nezávislé a odlišné od čehokoliv anebo kohokoliv. Prohlásíte, že to má život 
samostatně a samo o sobě, bez jakéhokoliv spojení s někým anebo s něčím. 

Současně uzavřete jakýkoliv zjevný a vědomý přístup k čemukoliv niternému anebo ke 
stavu nitra. Tím umístíte každého ve své říši a pod svým vlivem do pozice jediné volby 
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- posuzovat všechno a všechny podle stavu jejich vnějšího anebo venkovního anebo 
zevního zdání. Ať je v tom případě stav vašich niterností jakýkoliv, jakmile k němu 
nemáte žádný vědomý přístup, jste schopni manipulovat se svým vnějším zjevem tak, 
jak chcete. 

Co se však stane, jestliže přinesete světlo pozitivního stavu do stavu negativního? Kvůli 
skutečnosti, že život pozitivního stavu je založen a zakořeněn ve stavu niterností 
anebo nitra, a protože pravá realita všeho a každého je v takovém stavu, když zaplavíte 
svým stavem-světlem všechno, co je ve stavu zdání-vně, zdánlivost se rozloží a vaše 
pravá a ryzí přirozenost anebo váš stav nitra vyjde na světlo. 

V tomto stavu již více nevypadáte krásně, ale realitou se stane vaše opačná a odlišná 
přirozenost. Tento výrok máte chápat tak, že pokud jste vůči něčemu v opozici, 
nemůžete vypadat anebo být jako to něco. Přirozenost pozitivního stavu je krása sama 
o sobě. A protože pozitivní stav je stavem niterností, potom je to stav niterností, který 
určuje podmínky, za jakých a na základě kterých je definována a pojímána a vnímána 
krása. 

Takže v tomto smyslu je krása vždy stavem niterností, který se promítá i do stavu 
zevnějšností. Toto je stav integrace, sjednocení a jednoty všeho, co má přirozenost 
pozitivního stavu. 

Tedy jestliže je přirozenost pozitivního stavu taková, potom na základě logiky 
protichůdných faktorů je negativní stav ve své esenci a substanci anebo ve stavu svých 
vlastních niterností ošklivý a odpuzující. Protože je však negativní stav vždy ve stavu 
separace, rozštěpenosti a odloučenosti od svého vlastního stavu niterností, je schopen 
vymezit, jak bude vypadat ve stavu svých zevnějšností. Vlastně se jeho zevní vzhled 
jeví, jako by měl svůj vlastní život, nezávislý na čemkoliv a komkoliv. 

Ve světle pozitivního stavu se toto ‚jeví se‘ úplně ztratí a objeví se anebo vyjde do 
popředí jeho pravý stav niternosti. Toto ‚jeví se‘ je iluzí, která vypadá jako by měla 
svoji vlastní realitu. Takže v tomto smyslu všechno v negativním stavu, spolu se 
samotným negativním stavem, není ničím jiným než iluzí. Pokud vložíte všechen svůj 
význam do zdánlivostí, žijete životem iluzí. V tomto případě nemáte žádný pravý život. 
Taková je přirozenost negativního stavu. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto upřesnění. Jak dobře víš, již několik dní jsem 
hluboce znepokojen určitými tíživými myšlenkami. Při pohlížení na některé otázky a 
analyzováním jejich povahy a obsahu se divím, zda skutečně čtenáři těchto Dialogů a 
Tvého Nového zjevení vůbec, kteří je kladou, čtou všechno, co je obsaženo v Tvém 
Novém zjevení; anebo jestliže to četli, zda správně porozuměli anebo pochopili jeho 
ideje, anebo zda nebyl jejich přístup k jeho čtení příliš povrchní a příliš plytký. 

Promiň mi, prosím Tě, jestliže přísně soudím. Nemám to vůbec v úmyslu. Vezmi do 
úvahy skutečnost, že se Tvoje Nové zjevení zaobírá, kromě mnoha jiných nanejvýš 
důležitých a nanejvýš významných záležitostí, záležitostí negativního stavu, jeho 
původem, genezí, aktivací, vývojem, přirozeností a všemi ostatními faktory, které tvoří 
základ jeho pseudoživota. Toto jednotlivé téma se prolíná všemi knihami Tvého 
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Nového zjevení od úplně první (Základy lidské duchovnosti) až po tyto Dialogy. 
Domnívám se, že jestliže toto téma tak v těchto knihách převládá, velmi lehce by se 
dalo vydedukovat anebo učinit závěry o mnoha věcech týkajících se původu, účelu a 
jednání o takových věcech, jako jsou například negativní myšlenky, emoce, činy, 
chování, vztahy, přirozenost lidí, jejich lákadla, životní styl a všechny podobné 
negativní faktory, kterými je negativní stav a lidský život tak velmi a tak rozsáhle 
přesycen. 

A přece jsme tam, kde jsme byli, otázky této povahy se neustále hrnou a přicházejí 
k nám. Co se to děje? Zapomínám na něco? Prosím Tě, pomoz mi očistit mysl od těchto 
tíživých myšlenek. 

Pán Ježíš Kristus: Myslím, Petře, že zapomínáš na jednu důležitou věc. Jak je 
strukturována lidská mysl a její schopnosti chápání? Je strukturována na základě 
omezení, úzkoprsosti, jednostrannosti a selektivní pozornosti. Kromě toho všechny 
aspekty její paměti jsou poruchové a se sklonem k zapomnětlivosti. Lehce zapomenete 
všechno, anebo skoro všechno, co čtete anebo slyšíte anebo vidíte. A pokud si něco 
pamatujete, velmi často je většina z toho zkreslená anebo pokřivená takovým 
způsobem, že to odráží velmi málo z toho, jak to skutečně bylo, anebo jak se to 
odehrálo. 

Vzpomínáš si, co se stalo včera? Po přečtení několika dialogů sis následně při svém 
rozhovoru s Glorií stěžoval, že si nepamatuješ ani jediné slovo obsažené v těch 
dialozích, jako bys je nikdy nečetl, anebo nezaznamenával. A ty zaznamenáváš tyto 
Dialogy!  

Jestliže ty, který zapisuješ na Dialogy a všechny ostatní knihy Mého Nového zjevení, ses 
chytil do této pasti nastavené vám všem tak výhodně silami negativního stavu, oč 
daleko víc by mohl v takové nepříznivé situaci skončit někdo jiný? Chápeš Mne? Takže 
nebuď frustrovaný a nedělej si starosti s tímto jevem, ale namísto toho Mi předlož 
všechny takové otázky. Dovol, abych Já rozhodl, zda by měly být zodpovězeny, či ne. 

Na druhé straně je velmi důležité, aby každý, kdo chce předložit takové otázky 
k našemu uvážení, předtím, než je předloží, důkladně prošetřil a přezkoumal, z jakých 
důvodů, s jakým úmyslem a motivací a za jakým účelem je položení takových otázek 
plánováno. Především, mají takové otázky skutečně multivesmírný význam? Mohou 
skutečně přispět do zásobárny poznání, které by bylo prospěšné a užitečné pro 
všechny? Je něco v pozadí kladení těchto otázek, co vychází z čistě osobních, ego 
stavem poháněných potřeb? Mohly by být takové otázky zodpovězeny jednoduše 
opětovným přečtením si těchto Dialogů a ostatních knih Mého Nového zjevení, 
pečlivějším a pozornějším než předtím, protože odpovědi na jejich otázka jsou v nich 
skutečně obsaženy? 

Ve skutečnosti a fakticky byste mohli lehce a správně usoudit, že odpovědi na všechny 
otázky, které byly až doposud položeny, jakož i budou položeny, jsou buď obsaženy 
přímo ve všem, co bylo dosud napsáno a zaznamenáno, anebo mohou být z toho 
logicky vydedukovány. 
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Naneštěstí, pokud vezmeš v úvahu strukturu a dynamiku lidské mysli, není to tak 
jednoduché. Nezapomínej, že všechno v lidském životě, protože je to založeno na 
pseudoprincipech negativního stavu, je externalizováno a materializováno (ve smyslu 
hmoty anebo tuhosti!). Proto se na základě samotné této povahy očekává, že všechno 
bude přicházet od někoho anebo něčeho, co má velmi jasnou a všemi vnějšími smysly 
rozeznatelnou, pevnou anebo kompaktní přítomnost v čase a prostoru. 

Kvůli této geneticky zakódované tendenci lidské přirozenosti někteří z vás velmi často 
očekávají, anebo velmi často takto mohou vnímat stav negativní, jakož i pozitivní, jako 
nějaký druh tuhé, vnímatelné a hmatatelné entity, která do vás buší zvenčí všemi těmi 
negativními myšlenkami, pocity, emocemi, postoji, chováním, činy a mnohými dalšími 
podobnými negativními kondicemi. Jak tedy z této klamné představy vidíš, taková 
entita je časoprostorově vázána, protože dle vašeho pojímání je tam venku, v jakémsi 
sousedství k vašemu vlastnímu času a prostoru, ovlivňujíc váš život pozitivním, 
respektive negativním způsobem. 

Jestliže je vaše vnímání a chápání těchto faktorů zjevnou iluzí, co potom v dané věci 
v tomto případě vlastně je stav negativní a stav pozitivní? Je to něco hmatatelného, 
materiálního (ve smyslu hmotném), objektivního, časoprostorově vázaného, žijícího 
nezávisle na vás a vašem životě? Jak definujete tyto pojmy? 

Jak pozitivní, tak negativní stav nesídlí někde tam venku, umístěn a situován daleko od 
místa, kde jste anebo sídlíte vy. Jsou ve vás, uvnitř vás, s vámi a okolo vás. V tomto 
smyslu je můžete definovat jako stavy, způsoby a kvalitu svého myšlení, chtění, 
chování, konání, navazování vztahů vůči sobě, ostatním a všemu ostatnímu. Jsou věcí 
vašeho postoje, úmyslu a motivace. 

Jestliže tedy sami sobě umožníte, abyste měli negativní myšlenky, negativní pocity, 
negativní chování, negativní vztahy a abyste negativně konali, potom je negativní stav 
ve vás a vy jste v negativním stavu; potom je v tom případě ďábel ve vás a vy jste 
v ďáblovi (anebo s čím koresponduje!). 

Na straně druhé, pokud sami sobě umožníte, abyste měli pozitivní myšlenky, pozitivní 
pocity, pozitivní chování, pozitivní vztahy a abyste konali pozitivně, potom je pozitivní 
stav ve vás a vy jste v pozitivním stavu; potom v tom případě jsem Já ve vás a vy jste ve 
Mně.  

Jak z této definice a popisu vidíš, všechny aspekty, charakteristiky, rysy, atributy, jakož 
i všechno ostatní jak v pozitivním, tak i v negativním stavu, nejsou někde tam venku, 
připraveny a ochotny vstoupit do vás, anebo vás pohltit - v případě negativního stavu - 
ale jsou ve vás, generovány na základě vašeho vlastního postoje, úmyslu a motivace. 

Když jsou již takové stavy ve vás nastoleny, ať už pozitivní, anebo negativní, jsou z té 
pozice promítnuty do svého vnějšku. V této kondici jsou navršovány všemi těmi, kteří 
si je zvnitřnili a akceptovali je jako svůj pevný životní styl. Proto mají tendenci stát se 
objektivní realitou nezávislou na zdroji svého původu. Zřídí si svůj vlastní stav 
zásobárny, kde jsou všechny uchovávány a uvolňovány v souladu s potřebami těch, 
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kteří je do té zásobárny vůbec dali. Takto započal svůj život nesprávný závěr o 
nezávislém jsoucnu a bytí a pseudojsoucnu a pseudobytí těchto stavů. 

Existuje lidské přísloví, které zní asi takto: ‚Vrána k vráně sedá, rovný rovného si 
hledá.‘ Kdokoliv s podobnými stavy bude mít tendenci formovat se do skupin, 
společností, národů, zemí a podobných entit, dávajících jim smysl stejného účelu a cíle, 
založeného na jejich upřednostňovaných vnitřních dispozicích. 

Protože se takové entity zdají být nezávislé na jakémkoliv jedinci, vytvářejí v jeho/její 
mysli dojem, že jsou jeho/jejím zdrojem všeho, co se v jeho/jejím životě odehrává, ať 
už je to pozitivní, anebo negativní. Odtud tedy pramení iluze, že vše přichází zvenku 
anebo zvenčí a že negativní stav a pozitivní stav jsou umístěny v jakémsi skutečném 
čase a prostoru, nezávisle na jedincově vlastní pozici, která je také časoprostorově 
vázána.  

Takže abychom se věnovali tvým starostem, Petře, je jasné, že čtenáři těchto Dialogů, 
kteří kladou své otázky, jejich ž odpovědi by už měly být jasné z obsahu a idejí Mého 
Nového zjevení, jsou stále ještě v modalitě typického lidského pojímání přirozenosti 
negativního stavu, jakož i stavu pozitivního. Když kladou otázky takové povahy, jež 
jsou zaměřeny a označují fakt, že podle jejich názoru něco do nich vchází odněkud 
zvenčí, potom je jasné, že vůbec nepochopili smysl Mého Nového zjevení. Znamená to 
ale také, že jejich otázky, které mají tento charakter, by měly být urychleně 
zodpovězeny, aby se jim objasnila pravá realita těchto činitelů a aby sami sebe v tomto 
ohledu nezaváděli.  

Takže jestli se někdo ptá, odkud přicházejí negativní myšlenky a pocity, potom ho 
jednoduše upozorněte, že nepřicházejí odněkud zvenku, ale že jsou z nějakých velmi 
důležitých důvodů vytvářeny sentientní myslí. 

Toto je také záležitost osobní zodpovědnosti. Pokud očekáváte, že věci přijdou do 
vašeho nitra zvenčí, potom si myslíte, že za jejich existenci nejste odpovědni. 

Avšak v okamžiku, kdy do vás vstoupí, je na vás, abyste je buď akceptovali a zvnitřnili, 
a tak se stali jejich majiteli a rozmnožovateli, anebo je odmítli a vyloučili ze své mysli. 
Tak či onak jste odpovědni za fakt, zda se stanou, či nestanou realitou vašeho života. 
Tento výrok musíte chápat tak, že všechny takové myšlenky, pocity, postoje, chování či 
cokoliv, co máte, jsou vždy generovány sentientní myslí. Nikdy neexistují mimo 
sentientní mysli. 

Avšak když jsou vytvořeny, faktorem tohoto vytvoření vedle toho, že jsou integrální 
součástí té mysli, jejich energie, která zahrnuje celý obsah jejich podstaty, se od té 
mysli oddělí a vznáší se okolo, hledajíc nějakou jinou sentientní mysl, aby s na ni 
zaměřila. Když tato energie nalezne jinou sentientní mysl, vstoupí do ní a dotyčný 
jedinec v sobě zažije celou podstatu obsaženou v té energii. Takto se zrodil dojem, že 
všechny ty negativní myšlenky či cokoliv přicházejí zvenku a jsou nezávislé na vlastní 
mysli. Můžete jasně vidět iluzi a falešnost tohoto pocitu. 
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Naše vysvětlení této záležitosti upozorňuje na vyšší nebo přesahující chápání toho, co 
všechno je do této záležitosti zapojeno a jaká je ve skutečnosti přirozenost negativního 
stavu. 

Do tohoto okamžiku bylo kvůli lepšímu chápání a akceptování těchto faktů nutné tak 
trochu objektivizovat a konkretizovat pseudojsoucno a pseudobytí negativního stavu a 
jeho funkci, manifestaci a vliv na lidskou mysl. Při takovéto prezentaci to dává 
případnému čtenáři lepší smysl. Ale od kdy byly, jsou a budou kladeny otázky výše 
zmíněné povahy, bylo načase rozpracovat nyní tuto záležitost z úplně 
transcendentního hlediska. Je nutné se jednou a provždy zbavit objektivizovaného a 
konkretizovaného vnímání pseudojsoucna a pseudobytí negativního stavu a způsobu, 
jakým je pojímán, vnímán a chápán. A toto je vše, co jsem chtěl o této záležitosti dnes 
říci. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto vysvětlení. Velice si ho cením. Leilani Henry 
z Colorada předložila tři otázky. Dovol mi, abych Ti je prezentoval jednu po druhé. 
První otázka: Jaké je tajemství polarity, frekvence elektromagnetických polí, záporných 
a kladných iontů a Tvé Sexuální/Vitální/Životodárné Síly? Některé věci, jako jsou 
betonové městské oblasti, mikrovlny, elektrické vedení, televize, počítače atd. mohou 
‚odpravit‘ Tvoji Životní Sílu v nás. Lidé také ‚objevili‘, že určité věci v nás živí Tvou 
Životní Sílu, jako např. pobyt v přírodě (v blízkosti vodopádů, při návštěvě Velkého 
kaňonu, myšlení podněcující rozhovory s opačným pohlavím a smyslová stimulace 
vůbec). A v souvislosti s tím vším, proč lidé tíhnou k rozhovorům se stejným pohlavím, 
přičemž si ženy většinou povídají v kuchyni a muži v obýváku... je to vyhýbání se jakési 
polaritě? 

Pán Ježíš Kristus: Odpověď na tuto dlouhou otázku se přímo týká toho, o čem jsme 
právě diskutovali výše. Především, tuto otázku bylo možné vydedukovat z obsahu 
Mého Nového zjevení. Vezmi si například kapitolu 20 v Novém zjevení Pána Ježíše 
Krista, která obšírně pojednává o sexuálních energiích, jako je energie životní síly, jako 
je vitalita, elán a podobné charakteristické rysy Mé Sexuální Energie, která neustále 
emanuje ke všem a všemu v Mém Stvoření a pseudostvoření. Zabývá se také Mou 
Sexualitou, sexualitou sentientních entit v pozitivním stavu a lidskou sexualitou zvlášť. 

Současně bylo výše uvedeno, že všechno, co existuje anebo pseudoexistuje, je neustále 
a nepřetržitě generováno energiemi sentientní mysli a v konečném smyslu Energiemi 
Mé Absolutní Sentientní Mysli. 

Takže takové fenomény jako polarita, frekvence, elektromagnetické pole a záporné a 
kladné ionty jsou produkcí aktivit sentientní mysli. V procesu této produkce, jak se tyto 
polarity aktualizují a realizují, jsou v závislosti na povaze a účelu takových aktivit 
vypouštěny určité typy energií, které se objevují ve vnějšku životního prostředí 
sentientních entit za účelem udržování toho prostředí ve funkční a vyvážené modalitě, 
aby jim mohly poskytnout pohodlné a příjemné životní podmínky, ve kterých mohou 
žít a fungovat. Taková životní prostředí jsou vytvořena z idejí sentientních myslí, 
přizpůsobených specifické přirozenosti a potřebám, relevantních a shodných s jejich 
vlastní jedinečností a nekonečnými rozmanitostmi jejich odlišností. Díky těmto 
odlišnostem jsou vytvořeny nekonečné rozmanitosti prostředí, přičemž každé má 
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svoje vlastní specifické duchovní, duševní a fyzické zákony v závislosti na tom, ve které 
dimenzi a kde se v rámci té dimenze nacházejí. 

Jak víš, struktura a dynamika negativního stavu a lidského života byla ve své esenci a 
substanci zfabrikována v souladu s plánem poskytnutým strukturou a dynamikou 
samotného pozitivního stavu, který jsem do něho implantoval. Aby se však 
diferencovali a osamostatnili od pozitivního stavu a jeho struktury, fabrikátoři 
negativního stavu a lidského života dali všechno do pozice vzhůru nohama. Proto 
cokoliv, co je prospěšné, dobré a pravdivé v pozitivním stavu a pro pozitivní stav, je 
pro každého v negativním stavu a v lidském životě přesně opačně. A samozřejmě 
naopak. 

Dobrým symbolickým vysvětlením tohoto faktu je to, jak kladné a záporné ionty 
ovlivňují lidské duševní a fyzické stavy. Vezmi si například jednoduchý význam slov 
‚kladný‘ a ‚záporný‘. Pokud by ses měl řídit významem samotných slov, musel bys 
usoudit, že kladné ionty by měly mít pozitivní a dobrý vliv na duševní a fyzický stav a 
ionty záporné by měly mít negativní. Kvůli obrácené situaci je však ve většině případů 
pravdou opak: kladné ionty mají vliv negativní a záporné ionty mají vliv pozitivní. 
Takto se odehrává a manifestuje všechno v negativním stavu a v lidském životě. 

Samozřejmě, v pravém životě pozitivního stavu polarita, ani kladný versus záporný, 
neexistuje. Jak si pamatuješ z předešlého, je v pozitivním stavu všechno ve stavu a 
procesu integrace, sjednocení a jednoty. Proto je pro ně pojem polarity 
nepředstavitelný dokonce i v typicky vědeckém smyslu, jaký je popsán například ve 
vědecké fyzice. 

Výskyt polarity a všechny ostatní fyzikální jevy, jak jsou manifestovány 
v pseudovesmíru, v zóně vymístění a na planetě Nula, jsou výsledkem experimentování 
sentientní mysli se zákony Stvoření, na kterých je vybudována tolikrát popsaná 
jednota, sjednocení, integrace a harmonie všech a všeho. 

V procesu experimentování bylo vytvořeno rozdělení, separace, desintegrace, chaos a 
disharmonie, které se oddělily od pravého Stvoření a vytvořily velmi divný stav, známý 
pod jménem zóna vymístění, planeta Nula a všechna pekla, ve kterémžto stavu byly 
všechny tyto zákony porušeny a předefinovány takovým způsobem, aby realizovaly, 
podporovaly a udržovaly stav separace, rozdělení a odloučení se všemi jejich 
početnými odvozeninami. 

Odtud tedy polarita, záporné a kladné ionty, elektromagnetické pole a všechny ostatní 
podobné síly, které udržují pseudoživot negativního stavu a lidský život tím, že jim 
poskytují prostředí, jehož pomocí mohou žít a fungovat. Za žádných jiných podmínek a 
zákonů by nemohly přežít. Stejně tak jakékoliv porušení těchto typů zákonů vede 
k destruktivním stavům, nezdravým pro lidské tělo, které si pro svoje zdraví vyžaduje 
fungování v rámci těchto zákonů. 

Takže kdykoliv je do blízkosti toho těla dáno něco, co není v souladu s jeho vlastními 
fyzickými a duševními požadavky a co narušuje jejich správnou funkci (jako jsou 
například zmíněné betonové městské oblasti atd.), toto tělo reaguje vyčerpáním svých 
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vlastních energií a může onemocnět, ba dokonce zemřít. Na druhé straně, pokud ho 
dáte do blízkosti oblastí, které jsou v harmonii s jeho vnitřními zákony, jako jsou 
například vodopády, návštěva Velkého kaňonu atd., reaguje na ně příznivě a je 
schopné se opětovně nabít energií. Nezapomínej, že v negativním stavu, zakotveném 
v životě zevnějšností, přichází na základě jeho přirozenosti všechno zvenčí. Lidské 
fyzické tělo bylo vytvořeno takovým způsobem, že si ve většině případů vyžaduje 
opětovné dobití svých energií ze zevních zdrojů. Je jako stroj, který musí být napájen 
nebo opraven někým zvenku. 

Pokud se jedná o muže a ženy, není to vyhýbání se jakési polaritě, ale odraz násilného 
rozdělení, separace a odloučenosti maskulinity od femininity a femininity od 
maskulinity. Už jsme o této záležitosti několikrát hovořili dříve. Proto není potřebné 
opět to opakovat. 

Jak vidíš, dokonce i manželský stav, ve kterém se lidem líbí, neeliminuje tuto 
zapeklitou situaci. Rozdíly mezi nimi jsou tak hluboké a nesmiřitelné, že dokonce i 
v jejich vlastním pojímání jsou ženy obrazně vnímány, jako by pocházely z Venuše, a 
muži, jako by pocházeli z Marsu. Tak daleko původně je pseudotvůrci od sebe 
separovali a oddělili. Nevkládejte tedy do těchto odlišností nic, co má fyzikální 
charakter (ve smyslu fyziky). Všechno je to stavem duchovního stavu záležitostí a toho, 
jak bylo všechno dáno vzhůru nohama. 

Peter: Další otázkou je toto: Je ještě nějaký další význam, který by bylo možné odhalit 
o levé a pravé straně těla a mozku? 

Pán Ježíš Kristus: Odpověď na tuto otázku lze znovu vydedukovat ze všeho, co bylo o 
této a jí příbuzných záležitostech dosud zjeveno. Dovol, abych vám pověděl něco 
jiného, Petře. V pozitivním stavu není žádná levá strana. Existuje jen pravá strana. 
Pravá strana symbolizuje pravdu - správnost všech věcí. V pozitivním stavu je vše 
náležité a správné. Je-li tomu tak, a Já dosvědčuji, že je tomu skutečně tak, jak se 
potom můžete odlišit od pozitivního stavu, abyste vytvořili odlišný životní styl, než je 
ten, který je s ním integrálně spojený? Odchýlením se od jeho správnosti a umístěním 
všeho nalevo od něho. Logicky řečeno, je-li v pozitivním stavu jen pravé, potom jediný 
způsob, kterým se můžete ubírat, abyste se od něho odchýlili, je, obrazně řečeno, 
směrem od správnosti ke špatnosti. Špatnost je levost - vynechání pozitivního stavu. 
Vidíte, jakou to má symboliku? A protože je lidské tělo konečným vyjádřením povahy 
této zpropadené odchylky, všechno v něm je rozděleno na pravé a levé - pravá strana 
ve své funkci souvztažnosti s něčím pozitivním a mocným, a levá strana jako 
souvztažnost s něčím negativním a slabým. A toto je všechno, co může být pro 
tentokrát zjeveno o této věci. Vědět víc by bylo předčasné. 

Peter: Leilani se ptá na multivesmírný význam Havajských ostrovů, pokud nějaký je. 
Mnoho lidí hovoří, že jsou nejkrásnějšími ostrovy na celé planetě. 

Pán Ježíš Kristus: Není to tak jednoduché. Tak jako při souvztažnostech jakýchkoliv 
míst a zemí na vaší planetě, ani multivesmírný význam čili duchovní souvztažnost 
Havajských ostrovů nemůže být odhalena, a to z jednoduchého důvodu - vy byste ji 
svou lidskou myslí nemohli pochopit. Jediná věc, kterou lze o tom říci, a i to je snad 
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příliš, je ta, že ty ostrovy - skrze jejich duchovní souvztažnost - obsahují tajemství 
multivesmírné brány, která symbolizuje a kterou je symbolizován otvor do některých 
jiných dimenzí, jakož i do nejhlubších pekel. Na jedné straně máte krásný ostrov 
(samozřejmě podle vašeho pojímání toho, co je krása; nemáte žádnou možnost 
porovnání s tím, co je považováno za krásné a co je krásné v pozitivním stavu), který 
vzdáleně odráží některé aspekty dobra a pozitivnosti; na straně druhé tam máte 
ostrov, který chrlí lávu, oheň, síru, jedovaté výpary a podobné věci, což souvztaží 
s nejhlubšími pekly. 

Tyto diametrální odlišnosti ilustrují a demonstrují diametrální rozdíly, které existují 
mezi povahou života v pozitivním stavu a povahou života ve stavu negativním. Takové 
ilustrace a demonstrace jsou poskytovány na vaší planetě na různých místech 
prostřednictvím Mé Božské Prozřetelnosti, abych lidem připomínal tyto rozhodující a 
fundamentální odlišnosti. A toto je všechno, co potřebujete momentálně vědět o této 
záležitost. Jdi a oddechni si, Petře. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto zjevení. Budu se řídit tvou radou. 
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Dialog 77 

Sedmdesátý sedmý dialog 

 

3. května 1999 

 

Peter: Mohu Tě se vší pokorou a skromností poprosit, abys to dnes ráno převzal a 
oznámil nám, cokoliv si přeješ? Potom položím některé otázky jménem Michaela 
Maldonada z Massachusetts. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, za tvoji laskavou nabídku. Všechny čtenáře těchto 
Dialogů, kteří mají potřebu klást otázky multivesmírného významu, bych chtěl 
poprosit o jednu věc: aby se neptali na duchovní souvztažnosti různých zemí a míst na 
planetě Nula a jejich příslušných jazyků. Vše, co bylo v tomto ohledu odhaleno, a 
v rozsahu, v jakém to bylo zjeveno, je jedinou věcí, která mohla být bezpečně zjevena. 
V tomto čase a po určitou dobu v budoucnosti není možné o takových korespondencích 
nic více zjevit kvůli vážným duchovním odezvám, ke kterým by mohlo v těch zemích a 
v jejich umístění dojít, jakož i kvůli všemu v duchovním světě, s čím korespondují. 
Dokonce i nějaká menší zjevení ohledně této záležitosti by mohla být na škodu věci 
v zájmu jejich budoucí spásy z negativního stavu. 

Dovol Mi, abych o tom něco řekl. Členové negativního stavu, zejména a obzvláště 
renegáti, se horečně pokoušejí určit, s čím a jak ta která země a její řeč souvztaží. 
Kdyby měli možnost i schopnost toto tajemství zjistit, získali by klíč, který by jim 
otevřel dveře k úspěšnému útoku a k možnému převzetí moci nejen v těch zemích a 
jejich jazycích, ale i ve všech těch státech a místech, se kterými korespondují.  

Pokud bych vám tedy měl něco zjevit o takových duchovních korespondencích byť 
v nejmenší míře, pak by takové poznání vstoupilo do multiverzálního vědomí, jakož i 
do všeobecného uvědomění každého (pro většinu lidských tvorů bez jejich vědomého 
uvědomění), a renegáti by to poznání snadno z té oblasti vyčetli a využili pro své 
destruktivní účely. Neočekávejte, že tato situace brzy skončí. Je celkem možné, že 
pokud existuje negativní stav, kvůli vaší vlastní bezpečnosti a kvůli bezpečnosti všech 
ostatních všude jinde, nebude to poznání k dispozici. Zvědavost a potřebu znát tato 
tajemství můžete do určité míry považovat jako něco implantovaného do vás členy 
negativního stavu, kteří jsou na vás napojeni (bez poznání vaší pravé identity) za 
účelem vylákat to z vás, aby se mohli něco dozvědět o těchto tajemstvích a využít je pro 
své vlastní negativní a zlé účely. 

Jak vidíš z této situace, některé vaše otázky, i když zajímavé a podnětné, nemohou být 
pro vaše vlastní dobro zodpovězeny. Včera jsem vás požádal (Dialog 76.), abyste velmi 
pečlivě prozkoumali důvody v pozadí uvádění otázek, než je předložíte k Mému 
uvážení. Jak je důležité pro váš vlastní duchovní rozvoj, pokročení a růst mít odpovědi 
na některé otázky? Vezmi si například znalost korespondencí, které mají v duchovním 
smyslu Havajské ostrovy. Přispělo by takové poznání nějakým způsobem k vašemu 
duchovnímu růstu, obohacení, progresi a zlepšení? Přispělo by to k zdokonalení vaší 
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individuality, osobnosti, mentality, duchovnosti a všeho ostatního, v čem tkví vaše 
individualita přede Mnou? Anebo je to prostě čirá zvědavost z vaší strany mít takovou 
znalost jen kvůli samotnému poznání bez jakéhokoliv užitku pro někoho nebo pro 
něco? Jak by mohlo být takové vědění využito ve prospěch všech, jakož i k vašemu 
vlastnímu prospěchu? 

Takové typy otázek musíte uvážit, než Mi je předložíte k zodpovězení. Dokonce ani pro 
Mne není snadné, když se po obdržení vašich otázek octnu v pozici, kdy musím 
odmítnout na ně odpovídat kvůli nějakým důležitým duchovním důvodům, nebo 
jednoduše pro vaši vlastní bezpečnost a vaše blaho. 

Věřte mi, odmítnutí jakékoliv prosby, kterou Mi vy, Moje děti, předkládáte, se Mi nelíbí 
o nic víc než vám. Kdyby nebylo Mé Absolutní Moudrosti, která Mi zabraňuje 
zodpovědět některé vaše otázky, rád bych vám odpovědi poskytl, čímž bych vás dostal 
do ohromného duchovního nebezpečí. 

Moje bezpodmínečná Absolutní Láska by nechtěla nic jiného a o nic víc než zodpovědět 
všechny vaše otázky bez jakýchkoliv výhrad. Avšak Moje Absolutní Moudrost pečlivě 
zvažuje všechny aspekty, podle kterých jsou vaše otázky kladeny, a zejména v jaké 
míře by jejich zodpovězení přispělo k užitku všech a všude a jak by to bylo použito, 
zneužito a překrouceno kýmkoliv v negativním stavu. 

Nezapomínejte, z jaké pozice jsou vaše otázky kladeny. Ještě stále jste v lidské kůži, 
nacházíte se na planetě nula, obklopeni obrovským množstvím negativních entit, které 
nečekají na nic jiného než mít stejné poznání jako vy, a které by mohly využít ke 
zničení nejen vás, ale i celého pozitivního stavu. Chápete Mne? 

Takže opět vás ve vší skromnosti, poníženosti a pokoře prosím, abyste tato fakta 
akceptovali a neznervózňovali se, jestliže by některé z vašich otázek nemohly 
být zodpovězeny z výše uvedených důvodů. 

Tento výrok je také odpovědí na jedny z otázek, které položil Michael Maldonado 
ohledně španělského jazyka. Tato otázka spadá do kategorie těch, které v tomto čase 
nemohou být zodpovězeny, pokud by k tomu vůbec došlo během jeho života na 
planetě Nula. 

Na druhé straně, velmi často to, co si myslíte o svých otázkách a o tom, do jaké míry 
mají multiverzální význam, není tím, co je skutečně v pozadí motivace a úmyslu, které 
vás donutily je položit. Je celkem možné, že když o něčem předpokládáte, že to má 
multiverzální význam a důležitost, z našeho hlediska tomu tak není. Je to buď příliš 
zosobněné a individualizované, anebo příliš lokalizované a bez jakéhokoliv dopadu na 
kohokoliv anebo cokoliv jiného kromě vás a vaší lokality. 

Z toho důvodu je vždy dobré zeptat se nejdříve Mne ve vašem vlastním nitru nebo 
konzultovat svou intuici, zda by vaše otázka mohla být zodpovězena místně skrze vás, 
anebo pro vás individuálně bez zapojení jakéhokoliv prostředníka. Je velmi důležité, 
abyste se v tom trénovali, a tím se vyhnuli pasivní závislosti na jakýchkoliv 
zprostředkovatelích. 
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Velmi naléhavě se vám doporučuje, abyste se stali sami sobě zprostředkovateli ke Mně. 
Je vaší duchovní zodpovědností ustanovit takovou mediaci mezi Mnou a vámi. 
Nikdo to nemůže udělat za vás. Jen pokud dostanete náznak z vašeho vlastního nitra, 
že kvůli multiverzálnímu významu by měla být vaše otázka položena skrze někoho, 
koho jsem Já postavil do pozice, aby ji položil za vás, v tomto případě skrze tebe, Petře, 
v takovém případě Mi můžete vaši otázku předložit jeho prostřednictvím. 
V budoucnosti nebudou brány v úvahu žádné jiné typy otázek. 

Dalším aspektem této prosby je uvést do vaší pozornosti fakt, že namísto toho, abych 
Já skrze Petra musel rozhodovat, zda si vaše otázky zaslouží Mé odpovědi kvůli svému 
možnému multiverzálnímu významu, je vaší duchovní povinností a zodpovědností 
určit, zda je, nebo není potřebné, aby byly vaše otázky předloženy k Mému 
zodpovězení skrze Petra. Znovu jste nabádáni být v tomto procesu plně aktivními 
účastníky, nejen pasivními přijímateli odpovědí. Tento požadavek je duchovně velmi 
důležitý. Jako Moji praví reprezentanti na planetě Nula máte ilustrovat faktory 
nezávislosti, svobody, spoléhání se na sebe, aktivní spoluúčastí a faktory svých 
vlastních příspěvků, ze své vlastní jedinečné pozice a stavu, abyste všem v negativním 
stavu dali správné a náležité odpovědi o povaze života v pozitivním stavu. 

Konec konců jejich pseudoživoty jsou založeny na závislosti, otroctví, spoléhání se na 
autority, na pasivním akceptování rozkazů, nepřispíváním ničeho ze sebe sama, 
popřením jedinečnosti svých individualit a na podobných negativních faktorech, které 
dusí jakékoliv produktivní a tvořivé stimuly ke konání něčeho sami od sebe. 

Dobrým příkladem takového pseudoživota, jenž je vrozeně v povaze negativního stavu, 
byl ilustrován na planetě Nula v komunistických zemích a v zemích s diktaturami. 
Jejich poddaní byli uvedeni do postavení, kdy jim bylo sdělováno, co mají dělat a jak to 
mají dělat na základě nařízení stranických funkcionářů. Bez takových nařízení by se 
nikdo neodvážil pohnout ani prstem ze strachu, že bude potrestán, degradován anebo 
dokonce uvězněn. 

Vy jako Moji reprezentanti nechcete být ve stejné pozici v důsledku pasivního 
očekávání, kdy někdo jiný převezme zodpovědnost a udělá všechno za vás. Z tohoto 
důvodu, pokud máte aktivně ilustrovat a demonstrovat životní styl pozitivního stavu 
na základě svého osobního a individuálního života, máte se trénovat v tom, abyste se 
stali aktivními, zodpovědnými, nezávislými, jedinečnými a svobodnými účastníky 
v tomto procesu. Takovým konáním budete úspěšně plnit své poslání a závazek, který 
máte na planetě Nula ode Mne. Děkuji ti za pozornost v této záležitosti. 

Peter: I já Ti mnohokrát děkuji za tuto velmi potřebnou a aktuální připomínku. Pokud 
nemáš nic dalšího, co by se nás týkalo, chtěl bych předložit Michaelovu první otázku. 
Jak je z Tvé připomínky zřejmé, jeho druhá otázka o rozšířeném používání španělštiny 
byla zodpovězena tím, že jsi na ni z bezpečnostních důvodů neodpověděl. 

Pán Ježíš Kristus: Momentálně nemám, co bych dodal. Dej se do toho a polož první 
otázku. 
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Peter: Jeho první otázka se týká záležitostí maskulinity a femininity a sexuálních 
preferencí, které někteří lidští tvorové projevují vůči stejnému pohlaví - 
homosexuality. Já bych do toho zahrnul i lidské tvory, kteří mají obě tendence - 
bisexualitu.  

Otázkou je, zda má homosexualita něco do činění se zpříkladněním dalšího aspektu 
strachu a pseudoduchovní snahy udržet separaci maskulinních a femininních principů. 
Toto může být známkou toho, že si netroufají zažít něco nového a neznámého. Je 
zajímavé si v tomto ohledu všimnout, že i když bylo v tvém Novém zjevení mnoho 
řečeno a napsáno o sexualitě, o této záležitosti nebylo zjeveno nic, s výjimkou jakési 
stručné poznámky v kapitole 20 Nového zjevení Pána Ježíše Krista. 

Víš, Pane Ježíši Kriste, vůbec by mne nepřekvapilo, kdyby i Tebe někteří lidští tvorové 
považovali za někoho, kdo má homosexuální tendence, díky tomu, jak tvůj učedník Jan 
popsal Tvůj vztah vůči sobě - že jsi ho miloval a on se opíral o Tvou hruď. 

Pán Ježíš Kristus: Tedy důvod, proč nebylo toto téma nikdy náležitě prodiskutováno, 
je v tom, že tuto otázku doposud nikdo nepoložil. Zřejmě nebylo příhodné na ni 
upozornit. Můj vztah k Janovi - a to, co symbolizuje - byl náležitě vysvětlen v jednom 
z předchozích dialogů. Není třeba to znovu uvádět. Jak však víš, lidská tendence 
nechápat, dezinterpretovat a všechno zkreslit nezná hranic. Proto nebuďte 
překvapeni, pokud lidští tvorové s něčím takovým přijdou, aby ospravedlnili svoje 
vlastní sexuální touhy a potřeby. Nedejte se ničím takovým zmást. Připisují se Mi 
mnohé a početné věci, které se nikdy nestaly anebo jsem dokonce o nich vůbec 
neuvažoval. Na druhé straně se o Mně a Mém životě ještě víc věcí popírá, které jsem 
skutečně udělal a řekl. Máte zde dva extrémy: jeden je v uvádění Mého všemožného 
typu chování, výroků, postojů a činů, jaké se nikdy nestaly. Ve většině případů to dělají 
s úmyslem utvrdit se ve svých vlastních názorech, postojích, ve svém chování a 
v životním stylu. Je lehčí omlouvat své vlastní pochybné tendence, připisují-li se takové 
tendence i Mně. Konec konců, jestliže jsem to dělal Já, anebo jestliže jsem byl Já takový 
či se tak choval, pak být takovým je správné, ba i zbožné. 

A druhý extrém, jeden z nejoblíbenějších u pseudoideologů a tvůrců propagandy 
z pekel a jejich vědeckých poskoků na planetě Nula, který upřednostňují a v němž si 
libují, je tvrdit, že jsem nevyřkl nic z toho, co je Mi připisováno jako výrok, anebo že 
jsem nebyl tam, kde se říká, že jsem byl, anebo že se nic z toho, co je o Mně a o Mých 
skutcích napsáno, nikdy nestalo, anebo pokud se z toho něco skutečně stalo, pak 
k tomu došlo na úrovni 16% pravděpodobnosti. 

Ať se tedy díváte jakýmkoliv směrem, nebo si vezmete v úvahu kterýkoliv extrém, oba 
složí ke zkreslení a výslovnému zfalšování všeho o Mně, o Mém životě na planetě Nula 
a jinde, jakožto i o Mé Přirozenosti. Zvykněte si na tuto myšlenku! 

Chápeš, Petře, jestliže jsou vám předkládána zdánlivě neoddiskutovatelná a 
nepopiratelná vědecká fakta o Mém životě na planetě Nula a jak málo existuje 
možností k ověření pravdivosti všeho, co bylo o Mně napsáno a co Mně bylo během té 
doby připsáno, pak je nesmírně těžké nenechat se jejich tvrzením oklamat. 
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Co jim všem v tomto ohledu uniká, je to, že jedním z hlavních důvodů, proč bylo 
dovoleno nemít takové důkazy a objektivní vědecké možnosti ověřit vše, co se týká 
Mého života na planetě Nula, bylo to, aby byla plná zodpovědnost přenesena na 
každého jedince, který si tyto věci ověří svou vlastní intuicí a schopností rozlišení, a tak 
sám od sebe usoudí, zda tomu tak bylo, či nikoliv. 

Jednalo se o svobodu volby přijmout Mne i to, co jsem oznamoval a dělal, anebo vše 
odmítnout. Umíš si představit, co by se stalo, samozřejmě z duchovního hlediska, 
kdyby měly existovat pevné, nepopiratelné, vědecky ověřitelné důkazy o Mém životě 
na planetě Nula a o všem, co jsem tehdy dělala a řekl? Co by to vytvořilo v lidském 
životě a v životě negativního stavu vůbec? 

Na základě faktoru takového nepopiratelného důkazu bych je dostal do stavu, že by 
všechno o Mně přijali z donucení, a ne ze své svobodné volby, na základě svých 
vlastních niterných závěrů, ať už to tak bylo, či nebylo - všechno, co se týká Mého 
života na planetě Nula. V tom případě by každý v lidském životě byl navěky uvězněn ve 
stavu nevyhnutelnosti a žádné svobody volby. 

Jak víš a jak jsme opakovali mnohokrát předtím, akceptování čehokoliv z donucení, a 
nikoliv na základě svobody volby, způsobí, že nic z toho nemůže vstoupit do 
jedincových niterností nebo jeho nitra. Proto na základě tohoto faktoru to nemůže být 
jimi přisvojeno. Nemůže se to stát jejich vlastním. Jakékoliv vnucování vždy přichází 
zvenčí. Nemůže to ovlivnit jeho nitro, kde se to počítá. Duchovní zákon vyžaduje, aby 
jakékoliv přijetí čehokoliv s jeho přivlastněním anebo přisouzením k jedincovu životu 
bylo možné jen tehdy, je-li to přijato vlastní svobodnou volbou bez jakéhokoliv 
donucení ze zevnějšku čili zvenku. 

Takže donucení lidských tvorů k akceptování čehokoliv o Mém životě na planetě Nula 
na základě vnějšího vědeckého ověření a důkazu by uzavřelo jejich přístup do jejich 
nitra, kde sídlím Já. Paradox této situace spočívá ve faktu, že akceptování Mne 
z donucení, a ne na základě jejich vlastní svobody volby a svobodné vůle, by totálně, 
kompletně a věčně eliminovalo jejich schopnost navázat jakýkoliv kontakt s Mým 
pravým Já, sídlícím v jejich nitru. V tom případě všichni lidští tvorové, kteří by Mne 
akceptovali za takových vnějších podmínek, by byli věčně uvězněni ve svém vnějšku. 

Kdyby se to mělo stát, pak by negativní stav a jeho lidský život nemohl být odstraněn, 
jelikož jejich život je zakotven v zevnějšnostech. Ještě jednou budiž řečeno: v takovém 
případě by nemohla být aktivována ani plnost a kompletnost života pozitivního stavu. 
Dokud existuje negativní stav a pokud vzkvétá lidský život ve svých negativních 
aspektech, neexistuje žádná možnost, aby se plně ustanovila tato plnost a kompletnost 
života pozitivního stavu. 

Jak vidíte z tohoto popisu, jakož i z tohoto odbočení od našeho tématu, důvod nemít 
žádný zevní vědecký důkaz o Mém životě na planetě Nula je zcela zřejmý. Tato situace 
současně každého na vaší planetě a v negativním stavu uschopňuje k tomu, aby 
uvažoval o Mně a akceptoval Můj život všude jakýmkoliv způsobem, jakým chce nebo 
si přeje - dokonce do té míry, že bude tvrdit, že jsem projevil nebo měl nějaké 
homosexuální tendence vůči Mému učedníku Janovi. Nikomu není nic zakázáno. 
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A nyní jsou tímto druhem přístupu lidští tvorové uvedeni na své vlastní místo, aby 
učinili své vlastní rozhodnutí, založené na svém vlastním rozlišování, zda vůbec 
akceptovat či nepřijmout cokoliv vůbec, a o Mně zvláště. Protože je to jejich 
rozlišování, na jehož základě a s jehož pomocí budou s to akceptovat cokoliv 
prostřednictvím stavu svého nitra, kde se to skutečně počítá. 

Vraťme se k otázce homosexuality. Je pravdou, že jedním z mnoha důvodů, proč byly 
umožněny podobné sexuální vztahy, kromě toho, co o tom bylo řečeno ve stručném 
komentáři v kapitole 20 První velké knihy (zřejmě tyto Dialogy budou tvořit Druhou 
velkou knihu), bylo ilustrovat na konkrétních příkladech separaci maskulinity od 
femininity a femininity od maskulinity; jakož i ilustrovat tendenci a povahu lidské 
mysli vyhýbat se něčemu novému a odlišnému. Toto však není jediný vážný důvod. 
Další důvody pramení z funkce a účelu sexuality. Její funkce a účel byly obšírně 
popsány ve zmíněné 20. kapitole Nového zjevení Pána Ježíše Krista. 

Jak si pamatujete z té kapitoly, sexualita má mnohem širší význam, než aby byla 
omezena výhradně na pohlavní, fyzický či jakýkoliv jiný druh styku. Byla definována 
jako Moje Energie Životní Síly, Vitalita, Elán, Moc a Nástroj všezahrnujícího sdílení a 
získávání poznání o Mně, ostatních a o sobě samotném, nepřetržitě vyzařující ze Mne 
skrze celé Moje Stvoření a zpřístupněna jakékoliv sentientní entitě, kdekoliv a 
kdykoliv. 

Ve smyslu výše popsané funkce sexuality je jasné, že jakýkoliv vztah vůbec, bez ohledu 
na pohlaví, pramení a je umožněn prostřednictvím této sexuální energie. Ve světle 
chápání této role sexuality je jasné, že zde nehovoříme o pohlavním styku, jak ho 
přijímají lidští tvorové. 

Pro ně slovo ‚sex‘ neznamená nic jiného než mít pohlavní styk anebo se pomilovat. 
Toto je extrémně omezené a nevhodné chápání a pohled na sexualitu. Kvůli tomuto 
faktu nebo tomuto nevhodnému pociťování sexuality, zredukovanému na koitus dvou 
lidí, širší a vhodnější chápání sexuality, které ji definuje jako zdroj, základ a impuls pro 
ustanovení jakéhokoliv vztahu, skončí v jejím rozšíření na pohlavně-koitální akt i mezi 
dvěma partnery stejného pohlaví. Jinými slovy, v lidském životě, který bere na jedné 
straně všechno extrémně a na druhé straně úplně redukuje jakýkoliv význam toho na 
nejméně významné aspekty, se všechno manifestuje v jakémsi vztahovém uspořádání, 
které umožňuje ilustrování tohoto faktoru extrému neboli redukcionismu. 

Takže, jestliže jakýkoliv vztah vůbec pramení a odvozuje se ze všeobecné sexuální 
energie, vyzařované ze Mne do všech a všem ve jsoucnu a bytí a v pseudojsoucnu a 
pseudobytí, pak - protože je to přece sexuální energie - musí být konkrétně zastoupena 
a ilustrována v sexuálních vztazích některých lidských tvorů takovým způsobem a 
stylem, jakým lidští tvorové chápou a praktikují sexualitu. 

Kvůli lidskému zredukování sexuality jen na koitus dvou lidských tvorů, a protože 
sexualita tvoří základ jakéhokoliv vztahu vůbec, pak je pro ně podle jejich názoru 
logické a správné mít pohlavní styk i s partnery stejného pohlaví. Takto přibližně 
lidská homosexualita a bisexualita vznikla. 
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Jak z tohoto vysvětlení vidíš, bodem vzniku těchto dvou praktik, jakožto i jakýchkoliv 
lidských sexuálních praktik, bylo nesprávné, pokřivené a zkreslené chápání role, místa 
a funkce sexuality, jak je pojímána, vnímána, chápána a praktikována v Mém Stvoření. 
A toto je vše, co je v této době o této záležitosti potřebné odhalit. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto vysvětlení. Je dnes ještě něco k projednání? 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Pro tentokrát je to všechno. Přeji ti nádherný 
den.
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Dialog 78 

Sedmdesátý osmý dialog 

 

5. května 1999 

 

Peter: Dnes bych Ti chtěl předložit dvě otázky. Samozřejmě, než to udělám, ptám se 
Tě, zda bys nechtěl hovořit nejdříve Ty. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, za optání. Navrhuji, abychom tentokrát tento 
proces obrátili. Nejdříve uvedeš ty své otázky a po Mém zodpovězení, jestliže budeme 
mít čas a bude potřeba, uvedu něco ze Své vlastní pozice. Takže dej se do toho, Petře, a 
polož své otázky. 

Peter: Moje dvě otázky by mohly tak trochu souviset. První z nich se týká nápadných 
odlišností v obsahu čtyř evangelií; jedná se zde o způsob, jakým vykreslují Tvůj život 
na planetě Nula, co jsi dělal a co jsi říkal a jak jsi vše dělal a říkal. Tyto odlišnosti jsou 
obzvláště nápadné mezi Evangeliem podle Jana a Evangeliem podle Matouše, Lukáše a 
Marka, i když mezi těmi ostatními jsou též značné rozdíly. Jak víš, tak zvaní Otcové 
křesťanské církve za starých časů jen s neochotou zahrnuli do autorizované verze 
Svaté Bible Evangelium podle Jana. Jeho styl a vyjadřování jim příliš připomínaly tehdy 
populární řecké filozofické ideje a pojmy. Řecká filozofie byla na křesťanský vkus příliš 
pohanská. Jakoby nekřesťanští filozofové nemohli říci nic pravdivého. 

Moje druhá otázka se týká Tvého výroku, zaznamenaného u Lukáše 8:10, a Tvé citace 
proroka Izaiáše (6:9). Dovol, abych ten verš zopakoval: ‚Vám je dáno znát tajemství 
Božího Království, ostatním však jen v podobenstvích, aby „Hledíce neviděli a slyšíce 
nerozuměli“.‘ Mohl bys trochu osvětlit tyto dvě záležitosti? 

Pán Ježíš Kristus: Rád, Petře. Věnujme se nejprve tvé první otázce. Existují velmi 
důležité duchovní důvody, proč byla do autorizované verze křesťanské Bible zahrnuta 
jen čtyři Evangelia, přestože existovalo mnoho dalších verzí. 

Ty další verze, zejména takzvané gnostické, právem otcové původní křesťanské církve 
odmítli. Obsahovaly příliš mnoho nepravd a zkreslenin o Mně a Mém životě na planetě 
Nula. 

Jen na základě Mé Božské prozřetelnosti byla zmíněná čtyři Evangelia zaznamenána, 
zachována a zahrnuta do křesťanské Bible. tato čtyři Evangelia reprezentují čtyři 
odlišné platformy či pozice nebo stanoviska či hlediska, ze kterých se popisuje a 
pojímá Můj život a Moje skutky i to, co jsem řekl. Protože jsou tyto pohledy a postoje 
úplně rozdílné, odrážejí tyto rozdíly ve svém stylu a v tom, co zdůrazňují či co raději 
zahrnují do svého textu. 

Ve všeobecném smyslu můžete z hlediska duchovních souvztažností tyto rozdíly 
pojímat následujícím způsobem: Janova verze je z východu; Matoušova je z jihu; 
Lukášova pozice je ze západu; a Markova ze severu. Tento výrok však nemáte chápat 
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v typickém zeměpisném označení těchto termínů - východ, jih, západ, sever - týkajících 
se polohy jakéhokoliv místa na vaší planetě vůči jejímu slunci. Zde platí to, s čím tyto 
termíny duchovně souvztaží. S čím tedy v tomto konkrétním případě, a jen v tomto 
konkrétním případě, souvztaží? 

Východ koresponduje s Mou Absolutní Esencí a její Absolutní Bezpodmínečnou 
Božskou Láskou jako zdrojem a původcem jakéhokoliv života. To je počátek a vznik 
všech a všeho. Jih souvztaží s Mou Absolutní Substancí a její Absolutní Moudrostí jako 
budovatelem a aktivátorem pevného a věčného základu, na kterém je manifestován a 
ze kterého pramení Můj Život a z kterého se mohlo objevit, postoupit a stát se pravou 
realitou Mé Stvoření. Západ souvztaží s Mým Absolutním dobrem a se všemi Mými 
z něj pramenícími činy i skutky, které neustále vykonávám za účelem udržování Mého 
Stvoření v optimální a nejužitečnější kondici. Sever souvztaží s Mou Absolutní Pravdou 
a Vírou a se správným chápáním všech událostí ze všech aspektů a pozic jejich 
manifestace, aplikace a realizace, od nejniternějšího až po nejzevnější tak, aby bylo do 
toho zahrnuto všechno a nebylo nic vynecháno. 

Takto musíte na význam čtyř Evangelií pohlížet. Kvůli tomuto důležitému duchovnímu 
označení bylo zajištěno, aby byla do Bible zahrnuta jen tato jednotlivá evangelia a 
žádná jiná. 

Jen tyto čtyři nejdůležitější pozice mohly poskytnout náležitý popis Mého života a 
Mých skutků na planetě Nula, bez zkreslenin nebo desinterpretace čehokoliv, co se jich 
týkalo. Povaha všech ostatních pozic, i když skutečně obsahují některé aspekty pravdy 
o Mně i o Mých tehdejších aktivitách, je taková, že všechno vnímá a interpretuje 
zkresleným, pokřiveným a dokonce falešným způsobem. 

Takže proč je tomu tak, že Evangelium podle Jana je tak velice odlišné od ostatních tří? 
Podíváš-li se, z jaké pozice přistupuje k Mému Životu a k Mé Přirozenosti, můžeš jasně 
vidět, že všechno odvozuje z Mé Esence, označované jako Můj Otec, který je původem 
všech a všeho. Je počátkem všeho. Vezmi si například hned první verš první Janovy 
kapitoly. Jak začíná? ‚Na počátku bylo Slovo a to Slovo u Boha a to Slovo Bylo Bohem.‘ 
Tato slova obsahují hluboký mystický význam. Upozorňují na fakt, že Stvoření je 
Ideou-Slovem Stvořitele, Který/Která je obsažen v tom Slově a je tím Slovem. Řečeno 
logicky, jsi-li v něčem obsažen, jsi tím něčím. Znamená to také neutuchající aktivitu, 
protože Slovo znamená v latině i sloveso (verbum) a sloveso se vždy týká nějaké 
aktivity. Dokonce i když odpočíváte, což je zdánlivě pasivní stav, je váš oddech aktivní 
projekcí vaší mysli být v klidné pozici. V podstatě tedy něco takového jako být 
pasivním anebo nic nedělání neexistuje, protože, budiž řečeno ještě jednou, je to 
aktivní projekcí vaší myšlenky či touhy nic nedělat - což je aktivní proces. 

Dalším mystickým významem ‚Slova‘ je však Pravda. Pravda je Slovo a Slovo je Pravda. 
Pomocí pravdy z její Moudrosti jsem dal počátek neboli zrod všem a všemu. Takže to, 
že na počátku bylo Slovo, znamená, že jde o Ideu Mého Stvoření a všech jeho 
sentientních entit. A protože někde během jsoucna a bytí Mého Stvoření se určitý počet 
sentientních entit rozhodl oddělit od Mého Stvoření a tak porušil Pravdu nebo Slovo či 
Ideu; tak abych zachoval integritu Svého Stvoření a připravil vhodné podmínky pro 
jejich pro jejich návrat ke Mně, až bude pravý čas, poslal jsem do jejich světa Svoje 
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Slovo a učinil ho tělem, a tak obnovil Pravdu pomocí Svého Slova, kde již žádná Pravda 
neexistovala. 

Jak z toho popisu vidíš, naznačuje Janovo Evangelium něco, co bylo později jasně 
uvedeno v Mém Novém zjevení, jak Moje Pravda byla oddělena od Mé Esence-Otce a 
vtělila se na planetu Nula do lidského života, aby pro lidi vytvořila náležité podmínky 
pro jejich spásu a pro osvobození ode všech nepravd a zkreslenin, ve kterých žijí. 

Proč tomu tak bylo, že se Pravda-Slovo-Idea-Světlo vtělila na planetě Nula do 
negativního stavu? Pokud žijete ve falešnostech a zkresleninách, není možné vás z této 
pozice spasit, protože jsou zdrojem vašeho pseudoživota. Tím, že nemáte žádné jiné 
poznání a chápání, se jednoduše se svými falešnostmi a zkresleninami ztotožníte a 
považujete je za jedinou pravdu. V takovém rozpoložení Má Přirozenost ve Své Pravdě-
Slovu-Ideji-Světle úplně chybí. Chybění Mé Přirozenosti je uzavírá v jejich nepříznivém 
rozpoložení a nedává jim v této věci žádnou jinou volbu než považovat svůj stav za 
jediný uskutečnitelný a možný a svoje falešnosti a zkresleniny za jedinou skutečnou 
pravdu. 

V tomto případě je tvou první snahou přinést do jejich rozpoložení Světlo, které jejich 
falešnosti a zvrácenosti odhalí a vštípí do nich Moje Slovo-Pravdu-Ideu-Světlo a dá jim 
možnost volby, kdy uznají falešnost a zkreslení svého rozpoložení, a poskytne jim na 
základě toho realistickou možnost dostat se ven z té situace a přijmout do svého života 
skutečnou Pravdu-Mne, a tím změnit svůj pseudoživot, jejž považují za pravý život, na 
skutečný život. 

Z jakého však směru a zdroje a jakým úsilím to Slovo-Pravda-Idea-Světlo přichází? 
Vyvěrá z Mé Absolutní Esence, zakotvené v Mé Absolutní Božské Bezpodmínečné 
Lásce. Tradičně je tato esence označována slovem ‚Otec‘. To označuje někoho, kdo dává 
zrod všem a všemu. V našem pojímání není tento termín spojen s mužským rodem. 
Jeho význam je výhradně ve faktu, že je to samotným počátečním bodem pro vznik 
všech ostatních. V našem pojímání se slovo ‚Otec‘ rovná Slovu ‚Duch‘. Duch každého je 
tím, co je zdrojem jeho života a všeho, z čeho jedinec pozůstává. Toto je důvodem toho, 
proč bylo v jednom z předešlých dialogů uvedeno, jak si vzpomínáte, že váš duch či 
duchovní mysl (což je totéž) je vašim otcem. Z pozice tohoto chápání můžete všechno, 
co je ve vás něčím jiným než vašim duchem, pojímat jako svého syna. Konec konců, 
jestliže je váš duch bodem vzniku všeho ostatního ve vás, potom ve skutečnosti dává 
tomu všemu ostatnímu zrod. V tom případě je logicky všechno ostatní ve vás synem 
toho ducha-otce. V tom smyslu je Moje Slovo-Pravda-Idea-Světlo Mým jednorozeným 
Synem. 

Protože je Absolutní Bezpodmínečná Láska samotnou Přirozeností Mé Esence, poslal 
jsem z této pozice Svého Syna - Svoje Slovo-Pravdu-Ideu-Světlo - do světa, aby ho 
spasil z jeho vlastního bláznovství, falešností a zkreslenin; anebo abych byl přesnější - 
aby připravil podmínky pro uskutečnění aktu spasení, až přijde čas. 

V tom je důvod, proč Mne Jan cituje, jak pronáším známá a nejvíce uváděná slova: 
‚Neboť Bůh tak miloval svět, že dal Svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v Něho 
věří, nezahynul, ale měl život věčný.‘ Jak vidíš z tohoto citátu, Moje Absolutní 
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Bezpodmínečná Láska je tím, co dává impuls Mému Slovu-Pravdě-Ideji-Světlu - Mému 
Jednorozenému Synovi - aby sestoupil do světa za účelem jeho budoucího spasení. 
Nakonec, logicky řečeno, jestliže ‚...Slovo bylo Bohem‘, potom je jasné, že Otec a Syn jsou 
stejní. To je důvod, proč Mne Jan velmi jasně a empaticky cituje, jak říká ‚Já a Můj Otec 
jedno jsme‘ (Jan 10:30) a ‚Kdo vidí Mne, vidí Otce‘ (Jan 14:9); a Jana Křtitele, říkaje: 
‚Boha nikdy nikdo neviděl. Pouze jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o Něm 
řekl.‘ Jak vidíš, zdůraznil jsem slova ‚který je v náručí Otcově‘, abych vám poskytl jasné 
nahlédnutí do faktu, že Já nejsem někdo jiný než Můj Otec, jeden a ten samý od 
věčnosti do věčnosti. 

Tato rozprava se přímo týká něčeho, co prorokoval Izaiáš, či toho, co jsem Já řekl skrze 
něho: ‚Neboť nám se narodí Dítě, nám je dán Syn, na Jehož rameni spočine vláda a Jeho 
jméno bude zváno Divuplný, Rádce, Mocný Bůh, Věčný Otec, Vladař Pokoje‘ (Izaiáš 9:6). 
Nuže, proč by byl Syn současně mocným Bohem i Otcem věčnosti? Není zde rozpor ve 
slovech - být svým vlastním synem a současně i svým vlastním otcem? Jsem-li Synem, 
proč je tomu tak, že jsem též Svým vlastním Otcem? Z typického lidského hlediska 
tento výrok, jakož i výroky uvedené shora, nedávají žádný smysl. A nejenže postrádají 
veškerý smysl, ale jsou pro lidskou mysl naprosto matoucí. 

Proto křesťanští teoretici, teologové a filozofové museli přijít s ideou tří osob v jednom 
Bohu, nebo Jednoho Boha ve třech osobách - s příslovečnou křesťanskou Trojicí. A 
protože žádné z těchto pojímání Boha ve třech osobách nedává žádný smysl, museli 
vymyslet pojem slepé víry, že je to Boží tajemství a že ho nelze nikdy pochopit 
racionální, logickou myslí čili rozumovým procesem. Proto se musí slepě věřit. Aby byl 
pojem slepé víry opodstatněn, zašel Luther v tomto ohledu tak daleko, že prohlásil 
rozum a logiku za vynález ďábla. 

S podobnými lidmi je ten problém, že termíny ‚Otec‘ a ‚Syn‘ interpretují z typického 
lidského hlediska, ne podle duchovního chápání toho, co tyto termíny znamenají. O 
pravém významu těchto termínů jsme již diskutovali v jednom z předešlých dialogů. 

Jak vidíš z výše uvedené interpretace a z interpretace v onom dialogu, termín ‚Otec‘ se 
rovná vaší esenci a termín ‚Syn‘ vaší substanci. A protože je esence tím, co dává zrod 
všemu ostatnímu včetně své substance, je pojímána jako otec a substance jako její syn. 
Nejsou dvěma, ale jednou entitou. 

Můžete říci, že se celý obsah Janova evangelia točí kolem této věci. Protože je tato 
záležitost jednou z nejzáhadnějších a nejvíce mystických ze všech, je jeho evangelium 
velmi filozofické a mystické v porovnání s ostatními třemi evangelii, která mají zcela 
jiný přístup k Mé Přirozenosti a Mému životu na planetě Nula. 

Jeho Evangelium klade proto větší důraz spíš na to, co jsem řekl, ne na to, co jsem 
vykonal. Současně se v porovnání s ostatními třemi evangelii zaměstnává více tím, Kdo 
skutečně jsem. 

Toto je funkcí východního hlediska. Východní hledisko znamená, že Otcem každého a 
všeho je Láska, která funguje a působí prostřednictvím své Moudrosti skrze své Slovo-
Pravdu-Ideu-Světlo. Láska-Otec posílá Svého Syna-Moudrost-Slovo-Pravdu-Ideu-Světlo 
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do světa, aby tam mohla dosáhnout svých cílů. V tomto nerodovém smyslu můžete dát 
slovo ‚Otec‘ na roveň se slovem ‚Rodič‘, které nemá takovou rodem vázanou konotaci. 
V hlubším smyslu se termín ‚Rodič‘ může rovnat termínu ‚Láska‘ a termín ‚Slovo-
Pravda-Idea-Světlo‘ termínu ‚Syn‘. 

Ústředním tématem tohoto příslušného evangelia je proto Láska a to, jak jsem miloval 
svět a každého v něm. Toto je Janovou reprezentací. Má velmi silnou femininní 
konotaci. To je důvodem, proč má tuto konotaci nejen jeho evangelium. I jeho tři 
epištoly, které napsal, jsou plné odkazů na tuto Lásku. Správně vnímal, že pravý 
význam života je v Lásce. A řečeno logicky, jsem-li Původcem jakéhokoliv života vůbec, 
pak musím být Láskou Sám v Sobě, Sám o Sobě, Sám od Sebe a Sám ze Sebe. Takže 
žádný jiný zdroj Lásky a všeho, co se jí týká, neexistuje. 

V jiném smyslu můžete Janovo evangelium pro jeho podstatnou konotaci považovat za 
nejkomplexnější integraci všeho, co bylo o Mně zaznamenáno ve všech ostatních 
Evangeliích. 

Zatímco ostatní Evangelia se soustřeďují na ty aspekty Mého života na planetě Nula, 
které reprezentují jejich úhel pohledu - jih, západ a sever - na jehož základě omezily 
svůj popis těch faktů, zaujímá Janovo Evangelium o mnoho širší, všezahrnující 
stanovisko, které zdůrazňuje všechny aspekty Mé funkce a Mého působení ze všech 
úrovní Mé Absolutní Přirozenosti. 

Vezměme si nyní Matoušovu pozici neboli pozici z jihu. Pochází z pozice potřeby 
přebudovat anebo rekonstruovat něco, co bylo značně poškozeno a v mnoha případech 
úplně zničeno. Anebo abych to řekl jinak, bylo potřebné každého upozornit na něco, co 
se neuskutečnilo nebo nebylo náležitě aplikováno, anebo co bylo úplně nepochopeno a 
desinterpretováno, aby jim bylo umožněno napravit své cesty a v důsledku toho byli 
schopni uvést všechno do náležité duchovní perspektivy. 

Toto je funkcí Mé Absolutní Moudrosti, která z pozice své Absolutní Lásky poskytuje 
správný a účinný materiál na dosažení toho cíle. Toto je funkcí jihu. Celé Matoušovo 
evangelium má tuto zvláštní konotaci. V určitém smyslu ilustruje a současně poskytuje 
prostředky na to, jak napravit všechno, co bylo úplně pokažené. 

V Lukášově pozici čili v pozici západu si Dobrota Mého Srdce vyžaduje neustálé 
funkční udržování Mého Stvoření tak, aby v něm byly všem a všemu poskytovány 
všechny možné příležitosti pro jejich neustálý růst a progresi. V této konotaci, 
aplikovatelné konkrétně na planetu Nula a všeobecně na celý negativní stav, je to 
procesem léčení všeho, co je nemocné, nezdravé a umírající a co zoufale potřebuje 
opravu. 

Jak vidíš, lidé a jejich životní styl a všichni v negativním stavu jsou velmi choří, úplně a 
smrtelně nemocní a jsou v procesu umírání. Účelem Mého příchodu do tohoto světa - 
z Dobroty Mého Srdce - bylo poskytnout všechny prostředky a způsoby na jejich 
uzdravení. Zde jsem ve funkci a v roli lékaře. 

V žádném případě není náhodou, že Lukáš byl sám lékařem. Potřeboval jsem ho v té 
roli, aby navenek zpříkladňoval Mou roli jediného Absolutního Lékaře, který je 
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schopen vyléčit všechny ze všech jejich chorob, ať by byly, anebo ať by se zdály být 
jakkoliv nevyléčitelnými a smrtelnými. 

Toto je pozicí Mého Soucitu, který vyvěrá z Dobroty Mého Srdce, aby se poskytla 
každému příležitost být uzdraven.  Toto je pozice a význam západu. Říká vám to, že Já 
jsem Jediný, Který/Která může opravit všechno, co je pokažené, a vrátit všechno, co 
bylo zničeno, do své správné a užitečné funkčnosti, čili učinit všechno v absolutním 
smyslu novým a jiným. 

V Markově pozici, anebo v pozici severu, vytváří Absolutní Pravda Víry v největším 
vnějšku vnímání každého rozpoložení, které umožňuje přijmout Moje Skutky jako čistě 
Božské. 

Primární důraz zde není kladen na to, co jsem řekl, ale co jsem vykonal. Moje Činy 
vybudovaly základ, na kterém by se víra každého v pozitivní skutky, s následným 
závazkem konat takové pozitivní skutky s pozitivním a dobrým úmyslem, mohla stát 
realitou života všech. 

Takže z této pozice jsou pozitivní skutky anebo dobré činy každého jediným účinným 
potvrzujícím svědectvím, že jedinec správně pochopil a aplikoval Mé Principy. 

Proto je podle Markovy pozice či pozice severu všechno, co řeknu nebo vyslovím, 
okamžitě na místě potvrzeno nebo doloženo Mými Pozitivními Skutky anebo Dobrými 
Činy. Ukazuje však také, že zdroj a náležité motivační a intenční faktory úsilí každého 
konat takové pozitivní skutky neboli činy, pramení ze Mne jako z Jediného, 
Který/Která může ze Svého Absolutního Stavu správně každého motivovat k tomu, aby 
byl takovým, protože Já jsem Konečným Zdrojem všeho pozitivního a dobrého. Víra 
v tento rozhodující fakt vám umožňuje být takovými jako Já, v tomto konkrétním 
ohledu být relativními vůči Mému Absolutnímu Stavu. A v tom spočívá pravda věci. 
Toto je v naší současné konotaci, jen pokud se jedná o tohle téma, pozice severu. 

Samozřejmě, Petře, jak dobře víš, toto označení - z východu, jihu, západu a severu - 
platí ve svém doslovném významu jen pro planetu Nula. 

V pozitivním stavu existuje jen východ, podobně jako tak existuje jen pravá strana (viz 
Dialog 77). V pozitivním stavu existují duchovní souvztažnosti těchto pojmů výše 
popsaným způsobem. 

Tento faktor upozorňuje na fakt, že Já jsem Jediný/Jediná, Kdo je ‚JÁ JSEM‘ 
v Absolutním smyslu. Toto ‚JÁ JSEM‘ je vnímáno jako východ díky faktu, že Já neustále 
vycházím a svítím v životě každého. 

V pozitivním stavu je tedy každý obrácen k východu, ať se otočí kterýmkoliv směrem. 

Proto také, tím, že v pozitivním stavu neexistuje žádné vlevo, tak stejně tam není ani 
žádné vzadu anebo za. Jen negativní stav se nachází vzadu nebo za. 



   DIALOG 78. 

-559- 
 

Toto je jedním z důvodů, proč jsem řekl Satanovi či ďáblovi „Odejdi za Mne, Satane!“ 
Tím, že jsem to pověděl, jsem velmi jasně naznačil, že v pozitivním stavu neexistuje 
vůbec žádné místo nebo stav či rozpoložení, které by mělo negativní konotaci. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto neobvyklé vysvětlení. Nikdy by mne nenapadlo, že 
by význam čtyř evangelií mohl být takto interpretován. Mohli bychom pokračovat 
s odpovědí na mou druhou otázku? 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Ano, můžeme pokračovat. 

Peter: Dovol mi znovu formulovat otázku. Citoval jsem Lukáše 8:10 a Izaiáše 6:9. 
Otázkou je, proč bys hovořil úmyslně v podobenstvích, a tak přinutil lidi a tvory 
v negativním stavu, aby hleděli, ale neviděli, slyšeli, ale nerozuměli? Toto nedává žádný 
smysl? 

Pán Ježíš Kristus: Než vysvětlím důvod takového výroku, nejdříve tě zmatu ještě víc. 
Jak vyslovil tato slova Izaiáš a jakým způsobem jsem je citoval Já? Dovol Mi citovat 
nejdříve Izaiáše, verš 9: ‚A On pověděl, „Jdi a řekni tomuto lidu: ‚Naslouchejte, ale nic 
nechápejte; dívejte se, ale nic nevnímejte.‘“‘ A nyní Moje chování v Lukášovi: ‚Hledíce 
nevidí a slyšíce nerozumí.‘ Vidíš rozdíl v posloupnosti v těchto dvou citátech? Obrátil 
jsem pořadí. Proč? - mohli byste se zeptat. V době, kdy jsem tyto věci vyslovil skrze 
Izaiáše, nebyl jsem ještě vtělen na planetě Nula. Jen jsem o tom uvažoval a o tom 
mluvil. Ale Moje mluvení o tom se nezaznamenalo a do mysli nikoho na této planetě 
nevešlo, že Já osobně sestoupím k nim a budu s nimi. Toto je tedy důvod, proč jsem 
v Izaiášovi hovořil nejdříve o poslouchání a nerozumění. Potom jsem prorokoval, že 
jen co Mne spatří, ať Mne budou vidět jakkoliv často, nebudou vnímat, Kdo jsem. 

Na druhé straně jsem musel v Lukášovi tento výrok obrátit, protože jsem teď byl 
s nimi zde dole a oni Mne viděli den co den, a přece ať bylo jakkoliv, neviděli Mne 
takového, Jakým Jsem skutečně byl anebo Kým jsem skutečně byl. Z toho důvodu 
‚hledíce nevidí‘. Současně, jak jsem k nim hovořil z jejich vlastní pozice, jsa mezi nimi 
fyzicky a doslovně, a jak Mi naslouchali, protože nepoznali, Kdo jsem, nemohli rozumět 
tomu, co jim říkám. 

Dovol Mi, Petře, abych tvou zevní mysl zmátl ještě víc. Jak jdou dál slova v proroku 
Izaiášovi po verši 9 v kapitole 6? Verše 10 až 13? ‚Učiň srdce toho lidu necitlivé a jejich 
uši unavené a zastři jejich oči, aby svýma očima neviděli a svýma ušima neslyšeli a aby 
svým srdcem nepochopili a neobrátili se a nebyli uzdraveni.‘ Toto zní ještě krutěji, než o 
čem povídá verš, který jsem citoval v Lukášovi. Izaiáš 6:11-13: ‚Tu jsem řekl: „Jak 
dlouho, Pane?“ On odpověděl: „Dokud nezpustnou města a nebudou bez obyvatel a domy 
bez lidí a role se nepromění v poušť, Hospodin odvede ty lidi daleko a v zemi bude mnoho 
míst opuštěno. Ale přesto tam bude desetina, a navrátí se a bude zajata a přijde vniveč 
jako posvátný strom, jako dub, po jehož skácení zbude hen pahýl. Tento pahýl bude símě 
svaté.“‘ 

Podívej se, z jaké pozice jsem k nim hovořil a co to bylo za pozici, ve které Mne viděli a 
slyšeli. Já jsem sestoupil z úplného nitra nebo niterného stavu do stavu úplného 
vnějšku či zevního stavu. A nejen to, ale zaujal jsem pozici v zevnějšnosti samotného 
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vnějšku - což je samotný negativní stav a lidský život. Jinými slovy, sestoupil jsem do 
lidského života a do Zóny vymístění. Takto jsem byl na lidské úrovni a na úrovni 
negativního stavu. Jak navazuješ vztah s kýmkoliv z té úrovně a jak oni navazují vztah 
s tebou ze své vlastní úrovně? Z vnějšku anebo zevnějšností do vnějšku anebo 
zevnějšností. Jak víš, je toto rozpoložení jen rozpoložením zdánlivostí. Jestliže bych je 
měl nechat, aby mne viděli v tomto rozpoložení, které je rozpoložením iluze a 
nereality, kdo skutečně jsem, a chápat, o čem jsem skutečně hovořil, navěky bych je 
uvěznil ve stavu zevnějšnosti. V tom případě by zůstali ve zdánlivostech svých životů, 
a ne ve skutečné realitě svých životů. Věčně by tady zůstali v iluzi života, aniž by vůbec 
někdy věděli, o co v pravém smyslu jde. 

Takže prvním krokem v tomto ohledu bylo sestoupit na jejich úroveň a vštípit do jejich 
niternosti čili nitra Pravdu, kterou by ve svém vnějšku nechápali, takže by neměli 
žádnou šanci ji zkreslit a zfalšovat, a tak zabránit jakékoliv možnosti dostat se ven 
z iluze svého pseudoživota. Aby se to nikdy nestalo, mluvil jsem v podobenstvích a 
souvztažnostech čili v jazyce jejich nitra. Toto je ‚pahýl‘, který zůstal čili ‚símě svaté‘, 
které použiji, abych jim otevřel nitro a nechal je poznat a přijmout Pravdu, a na základě 
toho je přivedl zpět do pozitivního stavu - jak jsem to tak pěkně a symbolicky popsal 
v citovaných verších proroka Izaiáše. 

Musíš zde velmi jasně pochopit, že pokud toho všeho máš dosáhnout, musíš nejdříve 
sestoupit na jejich úroveň. Na této úrovni nemají žádnou Pravdu. Ani v jejich niternosti 
není zasazeno nic, co má takovou povahu. Jejich nitro je uzavřeno a kompletně 
zablokováno. Klíčem k jeho otevření je zasazení pravdy o Mé Přirozenosti a o pravém 
významu Mého Slova. Pokud nejdříve nezasadíš tento fakt, nejsi vůbec schopen ničeho 
dosáhnout. Jen co je to zasazeno do jejich nevědomé mysli, necháš to tam klíčit, dokud 
nenastane čas, aby to vypučelo a rozkvetlo do nového stromu správného a pravého 
poznání o všem, co se týká jejich pseudoživota a pravého významu a účelu 
pseudojsoucna a pseudobytí negativního stavu; a proč bylo dovoleno, aby vůbec dospěl 
do své nepříjemné zralosti. Mezitím, jak to klíčí, zatemníš jejich mysl, učiníš je slepými 
a hluchými, uděláš všechno, co je naznačeno v Izaiášovi, aby se toho nechopili a 
nevytnuli to ani nevytrhli ze své mysli, a tak zabránili tomu, aby byli někdy spaseni, a 
tím se dostali do věčné záhuby. Takže cokoliv, co jsem řekl, i to, jak jsem to řekl, bylo 
v jejich vlastním zájmu. Podíváš-li se na to tímto způsobem, uvidíš, že to v žádném 
případě nebylo kruté, ale namísto toho to bylo znamením Mého Absolutního 
Milosrdenství a Soucitu. A toto je to, co skutečně znamená a označuje citovaný výrok. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto smysluplné a inspirující vysvětlení. Je ještě něco, 
čím bys chtěl dnes přispět, 

Pán Ježíš Kristus: Velmi rádo se stalo, Petře. Ne, myslím, že všechno ostatní, o čem by 
bylo užitečné hovořit, odložíme na nějakou jinou dobu. Na jeden den je toho dost. Přeji 
ti příjemné odpoledne, Petře. 
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Dialog 79 

Sedmdesátý devátý dialog 

 

6. května 1999 

 

Peter: Jak se očekávalo, měli jsme nějaké předběžné reakce na obsah Sedmdesátého 
sedmého dialogu. A přicházejí jen od lidí, kteří mají e-mail. Ostatní, kteří dostávají naše 
dialogy obyčejnou poštou, tento konkrétní dialog ještě nedostali (odeslal jsem ho 
včera). Jsem zvědav, jaký druh reakcí budeme od nich dostávat. Každopádně zde máme 
prosbu od tří různých lidí o nějaké bližší upřesnění a vysvětlení toho, čeho jsme se 
v tom dialogu letmo dotkli. Jedna je z Východního pobřeží, jedna ze Západního pobřeží 
a jedna z České republiky. Prosba z České republiky se obsahu Sedmdesátého sedmého 
dialogu netýká. Než se však pustím do formulování jejich otázek, chtěl bych se Tě 
zeptat, zda bys nechtěl dnes ráno něco oznámit. 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, reakce na obsah zmíněného dialogu, které přicházejí a 
přijdou, jsou pochopitelné kvůli faktu, že se v něm silně zdůrazňuje osobní 
zodpovědnost každého určit, jaký druh otázek klást a zda mají takové otázky skutečně 
multiverzální význam. Toto není snadný úkol. Nezapomínej, že přirozenost lidského 
života byla v podstatě zfabrikována takovým způsobem, aby měla vrozeně a přirozeně 
sklon očekávat, že všechno přijde nebo všechno bude navrženo někým jiným, tudíž ze 
zevnějšku, a ne z jejich vlastního nitra. Toto uspořádání vyvolává v některých lidech 
téměř záchvat paniky, když mají přijít se svými vlastními odpověďmi ze svého 
vlastního nitra a na základě svého vlastního úsilí, a tak převzít zodpovědnost za 
výsledek takového úsilí. pro lidi je mnohem jednodušší fungovat ve svých životech 
tehdy, kdy je jim řečeno, co mají dělat a jak to mají dělat, anebo když dostanou 
odpovědi na své otázky od někoho, kdo k tomu má pravomoc, než aby byli donuceni 
hledat svou vlastní odpověď ve svém vlastním nitru. Jak víš, takové tendence jsou 
typické pro celou přirozenost negativního stavu. Takže nebuď překvapen, jestliže nám 
v tomto ohledu přijde více otázek. Na druhé straně jsi měl přece jen nějakou pozitivní 
zpětnou vazbu ohledně obsahu toho dialogu. 

Je třeba komentovat něco, co bylo naznačeno na předposlední a poslední straně 
Sedmdesátého šestého dialogu. Týká se to záležitosti pravé (right) strany a strany 
levé (left) a výrazu mít ohledně něčeho pravdu (be right) a být vynechán (be left out) 
z něčeho. Dan vyjádřil ohledně jazykových omezení určité starosti. Jak víš, v tomto 
století byl na přenos Nového zjevení Pána Ježíše Krista zvolen anglický jazyk. 
Struktura tohoto jazyka umožňuje oznamování některých velmi důležitých duchovních 
idejí, které se nedají vyjádřit žádným jiným jazykem. Proto není náhodou, že byl 
anglický jazyk ustanoven za běžný mezinárodní jazyk, kterým a pomocí kterého lidé 
různých národů a jazyků spolu komunikují. Z tohoto vidíš, proč byl tento jazyk zvolen 
pro přenos Mého Nového zjevení. Jsou samozřejmě některé další duchovní důvody pro 
tuto volbu, nemohou však být kvůli rozhodujícím bezpečnostním důvodům odhaleny. 
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Problémem některých anglických výrazů je to, že pro ně neexistují v některých jiných 
jazycích žádné ekvivalenty. Takže každý, kdo překládá Moje Nové zjevení, čelí 
impozantní úloze najít nejvhodnější slova, která by se mohla správně přiblížit k smyslu 
anglických výrazů. Avšak v některých případech, jako například při výše uvedených 
výrazech (zvýrazněných tučně), nelze takové ekvivalenty najít. Proto se navrhuje 
každému případnému překladateli Mého Nového zjevení, a zejména těchto Dialogů, 
aby použil opisných forem, jejichž pomocí může vysvětlit, co ty výrazy v angličtině 
skutečně znamenají. 

Než se pustíme do tvých otázek, Petře, chtěl bych učinit ještě jeden stručný komentář. 
Týká se určitého přísloví, které používají lidé a které je třeba uvést do náležité 
perspektivy. Toto přísloví zní asi takto: „Cesta do pekel je vydlážděna dobrými 
úmysly.“ Podíváš-li se důkladně na význam tohoto rčení, všimneš si, jak je zkreslené. 
Toto přísloví bylo zformulováno silami negativního stavu a následně implantováno do 
lidských myslí. Jeho skrytým úmyslem bylo zabránit lidem, aby měli jakékoliv dobré 
úmysly. Konec konců, jestliže vedou dobré úmysly do pekel, proč se potom v tom 
případě o ně vůbec pokoušet? Je lepší zůstat pasivním a neaktivním bez jakýchkoliv 
motivačních impulsů pro konání něčeho dobrého čili pozitivního, protože tak či onak 
skončíte v jednom z pekel. 

Tak jsou lidé klamáni a vedeni k tomu, aby smýšleli o dobrých úmyslech tímto 
způsobem. Jak bylo při několika příležitostech v Mém Novém zjevení naznačeno, 
z pravého duchovního hlediska se činy jedince neposuzují podle jejich následků, ale 
podle úmyslů, se kterými je realizoval či vykonal. Byly-li jeho úmysly dobré a pozitivní, 
v žádném případě ho nemohou přivést do pekel. Současně, byly-li jeho záměry jak 
niterně, tak i navenek ve všech svých aspektech skutečně dobré a pozitivní, nemohou 
vést k negativním následkům a výsledkům. Dobré a pozitivní úmysly vedou buď 
k dobrým a pozitivním výsledkům, anebo k neutrálním v tom případě, kdy nebylo 
příhodné či vhodné z nějakých důležitých duchovních důvodů takové skutky vykonat. 
Avšak nikdy nemohou vést k negativním nebo dokonce ke zlým výsledkům. Proto 
nemohou dobré a pozitivní úmysly logicky nikdy nikoho dostat do pekel, ani do nich 
dláždit cestu. Dojde-li k takovému negativnímu výsledku, pak to znamená jen to, že 
úmysly byly pouze zdánlivě dobré, posuzované ze zevní pozice, ale niterně takovými 
nebyly. V tom případě můžete na základě svých zevnějších pozorování a závěrů nabýt 
dojmu, že ‚dobré a pozitivní‘ úmysly vedou do pekel. A toto je vše, čím jsem chtěl dnes 
ráno přispět. 

Peter: Dovol, abych začal s jednou prosbou o objasnění, které se určitým způsobem 
týká toho, o čem jsme hovořili v Sedmdesátém sedmém dialogu a co je zaznamenáno 
na jeho předposlední a poslední straně. Týká se to záležitostí sexuality, ale z úplně jiné 
perspektivy. Je dost zajímavé, že tato záležitost nebyla do tohoto okamžiku nikdy 
uvedena v žádné knize Tvého Nového zjevení. Týká se to pojmu a významu incestu. Je 
to pohlavní styk, ke kterému dochází mezi rodiči a jejich dětmi, nebo mezi sourozenci 
anebo blízkými příbuznými. Jak dobře víš, byly takové sexuální praktiky z historické 
perspektivy během celých dějin lidstva zakázány. Je aktuální, aby se toto objasnilo? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, je to velmi aktuální. Týká se to přímo povahy 
probíhajícího posunu a ilustrace, jakožto i demonstrace konečné, nejodpornější tváře 
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pravé přirozenosti negativního stavu. Na záležitost incestu můžeš aplikovat i všechno 
to, co bylo řečeno v Sedmdesátém sedmém dialogu. Ano, incest je nejzazším a 
nejzevnějším - do největší možné krajnosti - vyjádřením nevhodného chápání, 
pojímání a praktikování sexuality v lidském životě. Abychom si to zopakovali ještě 
jednou - je-li každý vztah vůbec založen na sexuálních energiích a odvozen ze 
sexuálních energií a omezuje-li se podle lidského chápání sexualita jen na pohlavní 
styk, milování se a koitus dvou jedinců, jak potom navazovat vztah s někým ve své 
vlastní rodině a mezi příbuznými? Pomocí a prostřednictvím pohlavního styku s nimi. 
Prostřednictvím takových praktik ilustruje a demonstruje tento faktor to, co se stane, 
ujme-li se taková mylná představa, desinterpretace a nepochopení pojmu sexuality a 
jestliže se zredukuje jen na doslovný, fyzický pohlavní styk. 

Krom toho všeho je incest nástrojem pachatele, používaným jako prostředku, jehož 
pomocí a prostřednictvím manipuluje a ovládá svou oběť a ukazuje jí, kdo má nárok a 
moc. Tato tendence pochází ze snahy negativního stavu dělit lidi na pasivní, podřízené 
a poslušné tvory na jedné straně a dominantní, kontrolující, autoritativní a majetnické 
na straně druhé. V tomto případě se předpokládá, že moje děti či moji příbuzní anebo 
členové mé rodiny jsou mým majetkem a já si s nimi mohu dělat, co chci. A protože je 
sexualita jedním z nejmocnějších nástrojů na vytvoření a uvedení důsledků takového 
rozdělení a - na základě toho - vzájemných vztahů, je to sexualita, která je využita 
k tomuto účelu. 

Ohledně této záležitosti je však toho víc, než doposud bylo o ní uvedeno. Týká se to 
výlučně přirozenosti samotného negativního stavu. Jak víš, je život negativního stavu 
založen na masách, skupinách, společnostech a podobných entitách. Účelem jejich 
vytvoření bylo potlačení jakékoliv představy jedinečnosti, zosobnění a individualizace 
jakýchkoliv členů negativního stavu a lidských tvorů. Toto uspořádání je pěkně 
vyobrazeno v politice a filozofiích komunistických zemí, kde jedinec není ničím a masy 
jsou vším a kde malá skupina lidí, ba dokonce jedinec tvoří vládu a má nad nimi moc, 
využívá je, manipuluje s nimi a svévolně je ovládá. Díky tomuto uspořádání můžete 
snadno a bez žádné viny či výčitek svědomí obětovat kteréhokoliv jedince pro potřeby 
skupiny nebo mas. Rodinná struktura ne planetě Nula je založena na stejném 
předpokladu. A ještě jednou řekněme: protože je sexualita nejlepším možným 
nástrojem, jehož pomocí a prostřednictvím můžete ukázat, kdo má moc, využívá se jí 
pro tento účel. 

Podívejme se však na to, co se v tomto procesu odehrává. Oběť této struktury skončí 
obvykle neschopností vytvořit si svou pravou identitu. Cílem krvesmilstva, tak jak ho 
vynalezly síly negativního stavu a promítly do lidského života, je zničit anebo rozbít či 
úplně zablokovat cestu k tomu, aby se vytvořila jedinečná, zosobněná a individuální 
vlastní identita. Negativní stav netoleruje žádnou takovou jedinečnost a 
individualizovaný a zosobněný životní styl nebo vlastní identitu. Konečné vyjádření 
této tendence se objevuje ve formě ilustrace a demonstrace tohoto faktu a přirozenosti 
negativního stavu, totiž v praktikách incestu, jenž vede k takovému strašnému 
důsledku pro jakoukoliv oběť tohoto sexuálního aktu. Toto je jedním z důvodů, proč je 
incest mezi všemi lidmi na planetě Nula tak rozšířen. 
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Jak víš, Petře, incest má na vaší planetě dlouhou historii. Incestní vztah je dokonce 
zaznamenán v křesťanské Bibli. Vezmi si například případ Abrahámova příbuzného 
Lota a jeho dvou dcer (Genesis 19:30-38). Poté, co unikli před zničením Sodomy a 
Gomory, kdy přišla Lotova žena o život tak, že se z ní stal solný sloup, ocitli se v izolaci 
od všech ostatních. Když Lotovy dcery viděly, že není jiná možnost, jak získat manžela 
a mít děti, než opít otce, přiměly ho v alkoholickém opojení k pohlavnímu styku, 
otěhotněly, a tak si zabezpečily potomstvo. I když se význam tohoto příběhu z hlediska 
jeho duchovní souvztažnosti týká zcela něčeho jiného než toho, o čem se zde hovoří, 
ilustruje to, jak je sex využíván na dosažení svého cíle, ať je jakýkoliv. V našem případě 
negativní stav využíval, využívá a bude využívat sexualitu - pokud se jedná o osud 
lidstva - k dosažení svého cíle. V této konkrétní konotaci je jeho cílem úplně a totálně 
vykořenit z lidstva jakýkoliv pojem a pocit jakékoliv potřeby individuality, zosobnění a 
jedinečnosti a jejich imprese, exprese a manifestace. 

To je jediný způsob, jak může negativní stav zvítězit na planetě Nula. pokud vzrostou i 
ty nejnepatrnější pozůstatky individualit, jedinečností a zosobnění, nemá negativní 
stav plnou moc a nadvládu. Proč je tomu tak? Jak víš, celá přirozenost pozitivního 
stavu je založena a vybudována na jedinečnosti, individualizaci a personalizaci všech 
jeho členů. Být takovým je samotnou přirozeností pozitivního stavu. Ve své relativní 
kondici plně odráží Mou Přirozenost, která je zakotvena v Absolutní Individualitě, 
Jedinečnosti a Zosobnění. V tomto smyslu můžeš říci, že Já Jsem Absolutně Jedinečným, 
Absolutně Individualizovaným a Absolutně Zosobněným Absolutním Jedincem. A 
protože Moje Stvoření a všechny Moje sentientní entity odrážejí a nosí tuto Mou 
Přirozenost ve své vlastní relativní kondici, jsou tak stejně úplně a kompletně 
individualizovány, zosobněny a zcela jedinečnými. 

Takže jak byste si počínali při aktivaci negativního stavu, je-li přirozenost pozitivního 
stavu i všech jeho obyvatel taková? Zřeknete se tohoto uspořádání. Nemůžete dost 
dobře budovat úplně odlišný životní styl, pokud se přidržujete těchto principů. Aby se 
zavedl takový zvrácený životní styl, potřebujete zničit funkčnost těchto principů a 
uvést jejich opaky. Incest je v tomto pojímání extrémní ilustrací a manifestací tohoto 
faktoru. Toto je ten příklad, který poskytuje hmatatelnou, konkrétní a doslovnou 
manifestaci těchto pseudoprincipů, které velmi účinně a úspěšně vedou ke zničení, 
rozbití či zablokování schopnosti oběti získat svou jedinečnou, individualizovanou a 
zosobněnou sebeidentitu. Nemá-li dotyčný jedinec vlastní identitu, může s ním být 
manipulováno dle libosti. 

Jak víš, ve vaší psychiatrické diagnostické příručce jsou tito jedinci diagnostikováni 
jako trpící mezní poruchou osobnosti. Ze své bývalé klinické praxe, Petře, velmi dobře 
víš, jaké nesmírné obtíže představují tyto případy pro každého terapeuta, pracujícího 
s těmito jedinci. Tyto těžkosti pramení z následujícího faktu: jak můžete pracovat 
s někým, kdo nikdy nebyl schopen získat žádnou pozitivní, ba dokonce ani negativní 
vlastní identitu? Jestliže jsi ve svém nitru prázdný, je možné se nějak s touto 
prázdnotou spojit? Abyste to mohli udělat, museli byste nejdříve vybudovat náležitou a 
přijatelnou sebeidentitu pro toho jedince. Jinak by celá vaše snaha pomoci jemu/jí 
(většinou jí) skončila úplným selháním - jak tomu v mnoha případech je. 
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Aby se ještě výrazněji ilustrovala tato rozdělení, byli někteří incestem zneužití jedinci 
postiženi poruchou rozštěpu osobnosti, což vedlo k vytvoření početných nepravých 
osobností v tomtéž jedinci. Jiní začínají trpět psychózami čili zešílí, aby tak plně unikli 
před uvědoměním si fyzické reality, která je obklopuje. Tato fakta opět ilustrují to, že 
negativní stav nemá žádnou pevně stanovenou jedinečnou, zosobněnou a 
individualizovanou identitu, je úplně a kompletně šílený a nemá vůbec žádnou 
představu o tom, jaká je pravá realita života. 

Zde je tedy definitivní ilustrace a demonstrace přirozenosti negativního stavu, který 
nemá žádnou individualitu, žádnou jedinečnost, žádné zosobnění, žádnou sebeidentitu, 
ale je prázdný a bez jakéhokoliv skutečného života. A důsledky krvesmilných vztahů 
ilustrují tato fakta o negativním stavu v nejextrémnější míře. Toto je důvod, proč bylo 
dovoleno, aby vzkvétaly a proč jsou mezi lidmi tak rozšířeny. To vám říká, jak nikdy 
nepraktikovat svou sexualitu v žádném z jejích aspektů. 

Díky faktu, že v průběhu současného posunu renegáti právě manifestují nejodpornější, 
nejohavnější a nejvíc opovrženíhodnou přirozenost negativního stavu; toto je doba, 
kdy je do vaší pozornosti uváděn jeden z jeho nejoblíbenějších nástrojů - sexualita 
v incestu. 

Dalším aspektem této záležitosti je to, že v ohromné většině případů, jak víte, je obětí 
incestu žena. Tento fakt ilustruje a demonstruje krajní a nanejvýš negativní a zlé 
důsledky separace, izolace a oddělení femininity od maskulinity a maskulinity od 
femininity. Mimo to, jakmile dostanete ženu do podřízeného postavení a pozice služby 
dominantnímu muži, pak ji můžete používat, využívat, zneužívat a manipulovat s ní, 
jak se vám zlíbí. Incest je konečným vyjádřením tohoto faktu. Tak daleko může zajít 
separace, izolace a rozštěpení. A to je všechno, co si přeji o této záležitosti odhalit. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto poučné vysvětlení. Další otázka přichází od 
Michaela Maldonada. Cituji: ‚Je účelem kladení otázek multiverzálního významu to (i 
když jsme dostali i měli dostat odpovědi od Tebe osobně), abychom zařídili, že budeš 
sdílet odpovědi (které jsme už dostali od Tebe osobně) s ostatními členy Tvého 
Nového zjevení - s Tvými ostatními představiteli? Mám tedy za to, že jestliže položím 
otázku přímo a dostanu odpověď od Tebe ze svého vlastního nitra, ještě stále mám 
žádat odpověď přes Petra, aby mohli mít ostatní z toho prospěch? Je tomu tak?‘ 

Pán Ježíš Kristus: Odpověď na tuto otázku by měla být jasně dedukovatelná z obsahu 
Druhého dialogu. Naléhavě bych radil opětovně si důkladně přečíst ten dialog, aby se 
získalo náležité chápání pozice a role každého. Jak bylo v tom dialogu uvedeno, každý 
přichází z určitého světa v určité dimenzi a je spojen s určitým světem, ba někdy 
s několika světy a s několika dimenzemi, ze kterých působí a ze kterých přijímá i 
kterým posílá informace, jež jsou v každé příslušné době potřebné. V tomto ohledu je 
omezen jen a jen na ty dimenze a světy. Proto jiné dimenze a jiné světy nemají přístup 
k informacím, které přijal ze své vlastní sféry fungování a komunikace. Ony mají 
odlišné potřeby a odlišné způsoby komunikace a přijímání jakýchkoliv informací. 
V této konkrétní době je tomu tak. Tato struktura bude nadále takovou tak dlouho, 
dokud bude existoval negativní stav a lidský život ve svých negativních aspektech. 
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Z hlediska těchto faktů, kvůli jedinečnosti každé dimenze a jejich světů a kvůli vašemu 
spojení jen s nimi a s ničím jiným, je tak trochu nepodstatné hovořit o multiverzálních 
odpovědích, které při své vlastní zosobněné a individualizované komunikaci se Mnou a 
ode Mne dostáváte a budete dostávat. Vše, co v tomto ohledu ode Mne dostanete, se 
týká jen vás a světů, se kterými jste spojeni. Petrova role je v tomto ohledu od vás 
všech odlišná v tom smyslu, že on je v pozici, ze které je spojen s multiverzální oblastí a 
atmosférou jsoucna a bytí a pseudojsoucna a pseudobytí, takže všechno, co skrze něho 
oznamuji, je k dispozici všem dimenzím a jejich světům, jakož i všem pseudodimenzím 
a jejich pseudosvětům všezahrnujícím způsobem. Celý jeho život a všechny jeho 
životní zážitky byly strukturovány tak, aby mohl být v té roli. V této příslušné době 
nikdo jiný v té roli není. Dokonce i když ve svém vlastním nitru dostáváte ode Mne 
stejné odpovědi, jaké dostáváte přímo přes Petra, moje odpovědi přes Petra se přece 
jen týkají všech a všeho a slyší je každý, zatímco odpovědi, které dostáváte vy, slyší jen 
ti, kteří jsou spojeni s vámi osobně. Samozřejmě toto uspořádání v žádném případě 
neznamená (a to opakuji znovu a znovu), že je vaše pozice méně hodnotná, méně 
důležitá a méně potřebná než Petrova; anebo že Petrova pozice je hodnotnější, 
důležitější a potřebnější než vaše. Jednoduše to znamená, že se vaše pozice od Petrovy 
liší a že obě pozice jsou stejně potřebné, stejně důležité a stejně hodnotné. A tak tomu 
teď má být. 

To, zda máte sdílet svoje osobní odpovědi, přijímané přímo ode Mne, závisí na povaze 
a obsahu položených otázek a přijatých odpovědí. Toto by mělo být stanoveno ve 
vašem vlastním nitru během vaší komunikace se Mnou. Některé z nich mohou a smí 
být sdíleny. Některé z nich sdílet by bylo duchovně nevhodné, ba dokonce nebezpečné. 
Opakuji: tento faktor musíte určit vy sami spolu se Mnou, a s nikým jiným. Mějte však 
velmi jasně na paměti, že všechny odpovědi, které dávám skrze Petra, jsou velmi 
aktuální a je potřeba je oznámit každému, neboť je má slyšet každý, všude v ostatních 
dimenzích a světech spolu s vámi, Mými pravými představiteli. Jsou určité aspekty 
těchto typů odpovědí, jejichž význam vaše zevní lidská mysl nemůže vnímat či 
pochopit, ale které vnímají a chápou všichni ostatní, kteří nejsou v pozici lidského 
života. Tyto aspekty Mých odpovědí se týkají stylu a způsobu, jakým je Petr ze Mne a 
Mým Jménem formuluje. Vaše styly a způsoby jsou v tomto ohledu zcela jiné a nebyly 
by schopny oznámit tytéž potřebné věci a významy, jak je tomu v případě Petra. Proto 
jsem zvolil Petrův styl vyjadřování a oznamování, způsob jeho mluvy, navazování 
vztahů, psaní atd. Být takovým a dělat to, to je integrální součástí jeho schopnosti. 
Nepokoušejte se napodobit ho, ani nečekejte, že budete mít na základě vašeho 
vlastního vztahu se Mnou tytéž výsledky, jaké má on. To by odporovalo vaší vlastní 
jedinečnosti i tomu, jak se projevuji a vyjadřuji skrze vás. Pamatujte si to, prosím. Je to 
důležité. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za tuto připomínku. Michaelova další otázka je následující: 
‚Jestli máme klást otázky a dostávat odpovědi ze svého vlastního nitra, zřejmě to má 
být všechno posilovacím cvičením, které nám má ukázat, zda už známe odpovědi na 
otázky, které klademe, a abychom tak rozhodně „věděli“, že jsme na správné koleji. Je 
to jakýmsi nevyhnutelným vzpružením anebo potvrzením, abychom měli důvěru 
v poznání, že to, co cítíme, jsi skutečně Ty a že odpovědi, které osobně dostáváme, 
skutečně přicházejí od Tebe?‘ 
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Pán Ježíš Kristus: I když to můžete takto vidět, jako Moji praví představitelé byste 
neměli vyhledávat anebo byste neměli interpretovat Mé odpovědi jako vzpruhu a 
posílení vaší jistoty, že jsem to Já, Kdo s vámi rozmlouvá, a že jste na správné koleji. 
Celé Moje Nové zjevení je založeno na nevyvratitelné logice svých idejí a principů, 
které nepotřebují žádné takové potvrzování či posilování. Pokud k vám však i 
navzdory tomu přicházejí, můžete na ně s díky reagovat; nezdržujte se však jimi, 
nevyhledávejte je a nezakládejte na nich přijímání Mě a Mého Nového zjevení. Namísto 
toho, jak bylo upozorněno mnoho, mnoho, mnohokrát, se spoléhejte na svou intuici, 
která vám řekne, zda je něco tak, nebo že tak tomu není. Je velmi důležité a rozhodující, 
abyste se na tomto rozcestí svého života ujistili, že se jako Moji praví představitelé 
spoléháte výlučně na faktor své intuice, logiku a na rozumový proces své mysli. 
Všechno ostatní je nadbytečné. Všechno to ostatní není s to poskytnout členům 
negativního stavu žádné správné poučení. Opak jejich pozici jen posiluje. O této 
záležitosti jsme již diskutovali v některém z předcházejících dialogů. 

Peter: Jeho poslední otázka zní nějak takto: ‚Měli bychom se vyhýbat, anebo váhat 
s kladením jakýchkoliv otázek ohledně souvztažností, které se přímo netýkají něčeho 
konkrétního, dokonce předtím, než je položíme přímo Tobě ze svého vlastního nitra?‘ 

Pán Ježíš Kristus: Zde jde o užitečnost a skutečnou potřebu vědět něco, co může, ale 
nemusí být pro vás prospěšné, anebo co může být dokonce pro vás duchovně 
nebezpečné. Můžete se Mne zeptat na cokoliv, co chcete. V tomto ohledu neexistují 
žádné restrikce či omezení. Je to výhradně mezi Mnou a vámi. Avšak při kladení vašich 
otázek jste odpovědni za určení, zda by měly být položeny i skrze Petra, protože 
odpovědi na ně by mohly mít multiverzální význam. Řečeno jednoduše, akt takového 
určování by neměl být nikdy Petrovi vnucován, aby se Mne zeptal, zda vaše otázka má 
či nemá takový charakter. Tuto zodpovědnost máte nést na svých vlastních bedrech. 
Ano, dejte se do toho a zeptejte se Mně na cokoliv, co chcete. Je náležité to učinit. Avšak 
jen otázky multiverzálního významu mohou být položeny na fóru anebo na 
platformě těchto Dialogů. Také když kladete otázky, které se konkrétně netýkají 
nikoho a ničeho ve smyslu souvztažností, jste instruováni k tomu, abyste přezkoumali, 
jakému užitku mohou sloužit, aby přinesly prospěch vašemu osobnímu životu a 
vašemu duchovnímu pokroku. A toto je všechno, co může být v této době o této věci 
řečeno. 

Peter: Velice Ti děkuji za tyto odpovědi. Moje poslední otázka je od Martiny 
Kamradové z České republiky. Ve skutečnosti to ani tak není otázka, jako spíš prosba o 
objasnění. Týká se to záležitosti modlení se za jiné a formulace Tvé Nové Modlitby, 
diskutované v Sedmém dialogu. Ta modlitba začíná slovy ‚Náš Pane Ježíši Kriste‘. Vždy 
je to ‚náš‘, ‚nás‘ atd. Jak to vyhovuje požadavku nemodlit se za jiné? 

Pán Ježíš Kristus: Ne, to neznamená modlení se za jiné. Pamatujte, prosím, že jste 
obklopeni členy své duchovní rodiny, členy Nového vesmíru a mnohými dalšími z vaší 
domovské základny i odjinud. Vždy, když říkáte ‚Náš Pane Ježíši Kriste‘, evokujete 
jejich přítomnost ve svém vědomém životě a modlíte se s nimi a ne za ně. Vidíte ten 
rozdíl? Kromě toho vám bylo na úplném konci Doplnění 18 v Korolariích... jasně 
naznačeno, že pokud chcete, můžete formulaci ‚Náš Pane Ježíši Kriste‘ nahradit slovy 
‚Můj Pane Ježíši Kriste‘. Toto nahrazení bylo navrženo, aby vás dostalo blíže 
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k zosobnění a individualizování svého vlastního života. Modlíte-li se v přítomnosti 
všech, kteří jsou s vámi ve stavu vašeho nitra, evokujete velmi důležité multiverzální 
duchovní souvztažnosti, týkající se konečné eliminace negativního stavu a budování 
života pozitivního stavu v jeho plnosti a kompletnosti. Kvůli tomuto důležitému 
významu a souvztažnosti se všichni, kteří jsou s vámi, modlí s vámi; z týchž důvodů a 
kvůli posílení svého vlastního rozhodnutí sloužit Mi pro tento vznešený účel. 
Pamatujte si to. V tomto bodě, Petře, bych doporučoval, abychom pro dnešek skončili. 
Přeji ti příjemné odpoledne. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za odpovědi na naše někdy problematické otázky. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. A Já děkuji všem těm, kteří položili všechny 
tyto otázky. Jestliže jsem se rozhodl na ně odpovědět, zřejmě se Mé odpovědi týkají 
všech a všude. Běž v pokoji s Mou láskou a díky. 



 

-569- 
 

Dialog 80 

Osmdesátý dialog 

 

10. května 1999 

 

Peter: Dnes ráno přece jen musíme položit nějaké otázky. Avšak, než je uvedeme, chtěl 
bych Ti nyní nabídnout - jako vždy - abys promluvil první. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, za tvou laskavou nabídku. I když skutečně mám 
něco na mysli, s čím bych se chtěl podělit, tentokrát bych raději mluvil formou 
závěrečných poznámek jako poslední. Je třeba oznámit určité věci, jejichž povaha si 
vyžaduje, aby byly vyjádřeny na závěr tohoto dialogu. Takže se proto dej hned do toho, 
prosím, a uveď své otázky. 

Peter: První otázku položila Dr. Beth Ann Voienová. Dovol mi doslovně citovat její 
otázku: „Je nám řečeno, že pseudotvůrci ‚spatřili‘ něco odlišného ohledně způsobu, 
jakým agenti pozitivního stavu, kteří jsou čtenáři Nového zjevení, žijí a existují na této 
planetě. Moje otázka zní: Co spatřili? Zřejmě má většina z ‚nás‘, ne-li všichni, velmi 
typické lidské slabé stránky, nedostatky atd. Spatřili naše ‚nitro‘, naše úmysly, snahy, 
víru, týkající se Pána Ježíše Krista, a/nebo viděli možné spojení našich životů s jinými 
dimenzemi, anebo...?“ 

Pán Ježíš Kristus: Beth Ann si v určitém smyslu svou otázku zodpověděla sama. Ano, 
je to všechno tak a ještě víc. To ‚víc‘ je v jejím posledním slově ‚anebo...‘. Jak si 
pamatuješ z Doplnění 15 v Korolariích..., bylo vám ukázáno, že v porovnání s jinými 
lidskými tvory jste byli z milosti Pána Ježíše Krista okrajově propojeni tak trochu 
odlišným způsobem. Je zde dán důraz na slovo ‚okrajově‘. Proč? Jakýkoliv jiný typ 
propojení by vás učinil také příliš ne-lidskými. V tom případě by pro vás bylo nemožné 
uskutečnit své poslání být překladateli ve věci povahy typického lidského života a 
života negativního stavu vůbec. Za těchto podmínek by také bylo pro vás obtížné 
přežít. V určitém smyslu můžete říci, že kdybyste byli propojeni více než okrajově, 
pravděpodobně byste byli úkladně zavražděni. Ostatní lidští tvorové a agenti 
negativního stavu na planetě Nula by nemohli vystát, že jste příliš odlišní, anebo že 
vůbec nejste jako oni. V tom případě by vaše poslání ode Mne úspěšně zmařili. 

Na druhé straně bylo nesmírně důležité dát do vás něco, co ostatní lidští tvorové a 
agenti negativního stavu neměli, aby se tak zachovalo vaše přímé, i když 
neuvědomělé spojení s pozitivním stavem vůbec a se Mnou zvlášť. Jinak byste byli 
prostě takoví jako ostatní lidští tvorové, bez jakékoliv schopnosti rozlišovat mezi tím, 
co je duchovně důležité a správné, a tím, co takovým není. Tak či onak byste ve svém 
poslání selhali. A toto nás přivádí k tomu, abychom odpověděli na otázku Beth Ann. 
Vaše periferní propojení spočívá v Mnou přímo vštípené zvláštní schopnosti zjistit, 
rozlišit, pochopit, porozumět, vnímat, intuitivně chápat a přijmout Pravdu o Mně, o 
Mých Duchovních Principech, o duchovnosti vůbec, o pravdivosti a kráse Mého Nového 
zjevení a o pravé realitě pozitivního stavu. Tato příslušná schopnost, kterou 
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v současnosti ohromná většina lidských tvorů postrádá, vás dostává do pozice, kterou 
jsem naznačil Mým učedníkům během Mého života na planetě Nula, jak je to 
zaznamenáno u Lukáše 8:10, a znovu cituji: ‚Vám je dáno znát tajemství království 
Božího, ale jiným je dáno v podobenstvích, aby „Hledíce neviděli a slyšíce nerozuměli“.‘ 
O této záležitosti a jejích příčinách jsme již zeširoka diskutovali v Sedmdesátém 
osmém dialogu. Vůbec není potřebné to zde opakovat. Pokud si to přejete, prosím, 
můžete si znovu přečíst ten dialog. Takže v podstatě jste během svého života ve 
stejném postavení, v jakém byli v té době Moji učedníci. Oni byli také okrajově 
propojeni, aby byli schopni pochopit a přijmout Mne a Mé Slovo. 

Jak víte, v té době pseudotvůrci plně ovládali zónu vymístění. Soustřeďovali se na své 
úsilí setrvat v tom postavení. Uvědomovali si nebezpečí Mé inkarnace na planetě Nula, 
i když později, během procesu Mého umírání na kříži, si nebyli stoprocentně jisti, zda 
jsem skutečně tím, Kým jsem. Ve skutečnosti však tušili, že jsem Jediný Svatý. Toto je 
jasné z výkřiků démonů a tak zvaných nečistých duchů ve chvíli, kdy jsem je vyháněl 
z lidských tvorů. Tehdy obvykle zvolávali ‚My víme, Kdo jsi, Jediný Svatý, Syn 
Nejvyššího! Přišel jsi nás mučit?‘ Kvůli tomu počátečnímu poznání byly všechny snahy 
pseudotvůrců nasměrovány k podkopání Mého poslání. To jim neposkytlo žádný čas 
k tomu, aby přezkoumali propojení Mých učedníků. Samozřejmě, okrajové propojení 
Mých učedníků se od vašeho vlastního podstatně liší. Jejich postavení bylo úplně jiné. 
Nezapomínejte, že jsem byl v té době stále ještě oddělen od Mé Esence-Otce, a proto 
Mne Moji učedníci vnímali jako Osobu odlišnou od Mého Otce-Esence. V té době také 
neexistovala Moje Nová Přirozenost. Takže jejich propojení bylo nasměrováno k jejich 
schopnosti přijmout Mne jako jednorozeného Syna Božího než jako Jednoho Jediného 
Nedělitelného Boha. Pseudotvůrci toto věděli a také předpokládali, že je tomu tak, a 
tudíž z této pozice na ně propojení Mých učedníků nemělo žádný vliv, protože byli 
přesně v téže pozici ohledně vnímání a chápání toho, Kým jsem skutečně byl. Ani 
pseudotvůrci, ani Moji učedníci, ani nikdo kdekoliv jinde neměl potuchy o tom, že se 
Má Přirozenost podstatně změní a že získám úplně Novou Přirozenost, která do toho 
okamžiku v jsoucnu a bytí nebyla, a že tato Nová Přirozenost od základu změní 
všechno v celém jsoucnu a bytí a pseudojsoucnu a pseudobytí, jakožto i v životě všech 
ostatních i v jejich vlastních přirozenostech. 

Vaše okrajové propojení je však strukturováno tak, aby vám umožnilo vnímat, 
zjišťovat, chápat a přijmout všechno ohledně Mé Nové Přirozenosti a všechno 
obsažené v Mém Novém zjevení. Pseudotvůrci předpokládali, že zfabrikovali lidskou 
mysl či lidskou přirozenost tak, že ani jedna lidská bytost nebude nikdy schopna, díky 
tomu, jak udělali její mysl a dispozici, nahlédnout do čehokoliv z těchto faktů, ani to 
pochopit nebo to vůbec přijmout. Jak víš, lidská mysl, ponechaná sama sobě, není se 
svými schopnostmi vnímání a chápání ve své esenci a substanci, tak jak byla úmyslně 
zfabrikována původními pseudotvůrci, schopna náležitě pochopit pravou duchovní 
realitu ani nic z toho, co se týká Mé Pravé Přirozenosti. Může to udělat jen zkresleným 
a nepravdivým způsobem. Toto bylo nutným uspořádáním ve schématu aktivace 
negativního stavu a fabrikace lidí kvůli tomu, aby byl negativní stav uveden do 
dominantního postavení. Jinak by negativní stav neměl žádnou šanci ujmout se 
v životě kohokoliv. Jen se podívej na ta početná náboženství a jejich příslušné sekty, 
anebo na všechny ty vědecké poskoky negativního stavu a na ateisty. V porovnání 
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s tím, co je obsaženo v Novém zjevení, se nikdo z nich ani nepřiblížil k realitě 
pozitivního stavu a Mé Pravé Přirozenosti. Všechny informace, které mají nebo 
obsahují, jsou buď úplně falešné, anebo zcela zkreslené. Jistě, ve zkreslených aspektech 
jejich pojímání těchto faktů můžete vzdáleně rozpoznat některé matné a nejasné rysy 
pravé duchovní reality stejně, jak jste ve vyobrazení karikatury nějaké osoby schopni 
rozeznat její originální rysy. V podstatě však nikdo nevěnuje pozornost těm rysům, ale 
jen celkovým zkresleninám. Přesně takto pseudotvůrci zfabrikovali lidskou mysl 
v jejím původním uspořádání. 

Za takových podmínek, s takovým genetickým a jiným typem fabrikace, pseudotvůrci 
předpokládali, že nikdo, kdo v sobě obsahuje takovou mysl, by se nemohl nikdy byť jen 
trochu přiblížit k něčemu pravdivému a pravému, pokud se jedná o Mou Novou 
Přirozenost, Mé Nové zjevení a Můj pozitivní stav. Takže, když se vrátili po svém 
propuštění, všimli si náhle velmi malé skupinky lidí, jež prokazovala velmi zřetelně 
jakýsi druh schopnosti, jakou nevlastnili lidé - schopnost intuitivně chápat, poznávat, 
rozumět, přijímat a praktikovat všechno, co se týká Mé Nové Přirozenosti, Mého 
Nového zjevení a Mého pozitivního stavu. 

Jak si pamatuješ z Doplnění 20 v Korolariích..., bylo tam uvedeno, že pseudotvůrci 
nemohli pochopit, jak je možné, aby někdo, kdo má typickou lidskou mysl anebo lidské 
zapojení či lidskou dispozici, jejíž plány měli a jejíž pomocí zfabrikovali lidské tvory, 
byl schopen dospět k tak důležitému poznání a uvědomění. Takže tím, že jsou 
nejzvědavějšími vědci všech dob, jak víš, rozhodli se odložit destrukci lidstva, a 
namísto toho se soustředili na studium toho, co tu velmi malou, malinkatou skupinu - 
vás - odlišovalo od všech ostatních na planetě Nula. Během svých studií objevili 
zvláštní okrajové propojení v lidské psychice a s tím souvztažící tak trochu odlišnou 
funkci mozku - v tom smyslu, že v porovnání s ostatními lidmi a agenty negativního 
stavu byly v aktivní modalitě odlišné oblasti mozku. U ostatních byly jejich příslušné 
oblasti mozku v dřímající a nečinné modalitě, bez jakékoliv schopnosti je probudit 
nebo stimulovat. 

Jak si z jednoho z předešlých dialogů pamatujete, obsahuje vaše periferní propojení 
mnoho různých schopností. Ne všechny byly ve své počáteční funkci spuštěny. Některé 
z nich byly v pozadí vaší mysli a života a některé v jejich popředí. V souladu s povahou 
a funkcí vašich rolí a poslání ode Mne byly aktivovány různé oblasti propojení. Když 
jste byli v pozici Mých agentů na planetě Nula, byl v popředí jiný soubor schopností, 
týkajících se této příslušné role. Avšak v této době, kdy jste přecházeli do vaší nové 
role, role Mých představitelů, byly tyto schopnosti uvedeny do pozadí vaší mysli a 
aktivován byl jiný soubor, který vám právě začíná umožňovat vaše fungování v této 
nové roli. Tato nová role je většinou spojena se vším tím, co je zaznamenáno v těchto 
Dialozích - třetím to důležitém zdroji Mého Nového zjevení. Mohu vás ujistit, že 
kdybyste toto příslušné propojení neměli, nejenže byste nebyli schopni pochopit, o 
čem se zde jedná - co je napsáno anebo zaznamenáno ve třech zdrojích Mého Nového 
zjevení a ve všech předcházejících knihách - ale nebyli byste schopni nic z toho 
přijmout a všechno byste považovali, stejně jako drtivá většina lidstva - pokud by měla 
mít přístup k Mému Novému zjevení - za výsledek jakéhosi poblouznění chorobné 
mysli. 
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Mohu vás ujistit, že kdyby měla většina lidí číst knihy Mého Nového zjevení, docela a 
rezolutně by odmítla jakékoliv jejich ideje a odsoudila by tě k věčnému trestu v jednom 
z pekel. Jen se podívej, kolik knih bylo rozeslaných od doby, kdy jsi uvedl Nadaci TNR 
na internet, kde jsi měl svou webovou stránku. Nikdo z těch lidí ti neposkytl žádnou 
zpětnou vazbu - zatím. Nečekej, že to příliš mnoho lidí udělá, pokud vůbec k tomu 
dojde. Pokud by neměli mít propojení velmi podobné tomu vašemu, bude naprosto 
nemožné, aby pochopili ideje Mého Nového zjevení. Důvod této situace byl vysvětlen 
v těchto Dialozích.  

Takže jakmile se pseudotvůrci vrátili, byli šokováni, když zjistili, že někdo, kdo má 
primárně a dominantně lidský typ mysli, byl schopen ocitnout se v pozici logicky a 
racionálně, na základě svých vlastních deduktivních a induktivních schopností dospět 
k závěru, že něco takového jako Moje Nové zjevení obsahuje Pravdu v její nezkreslené 
přirozenosti a nezfalšovaném stavu. Co musíte v tomto ohledu pochopit, je to, že 
počáteční fabrikování typické lidské mysli bylo z hlediska jejích rozumových, 
logických, deduktivních a induktivních schopností geneticky a jinak strukturováno tak, 
aby umožňovalo dospět jen ke zkresleným a falešným závěrům o čemkoliv duchovním. 

Jedním z nejvýznamnějších důvodů, proč jste byli periferně propojeni jinak než všichni 
ostatní, bylo to, aby pseudotvůrci dostali příležitost zjistit fakt, že je možné dospět ke 
správným závěrům o všech duchovních faktech a záležitostech, a zejména o Mé Nové 
Přirozenosti a obsahu Mého Nového zjevení, které všechny tyto věci zjevuje pomocí 
čisté logiky, racionality, rozumového procesu, deduktivních a induktivních metod, 
přitom se řídí intelektuálně, intuitivně a emocionálně při zjišťování, zda je něco 
pravdou, anebo není. Jednalo se zde o schopnost odlišit to, co je pravda, od toho, co je 
zkreslené či lživé - s vyloučením neslavné slepé víry. Určitým pozměněním této 
schopnosti ve vás, anebo abych byl přesnější, umožněním toho, abyste využili logiky, 
rozumu, intelektu, intuice a všech jejich atributů trochu odlišným způsobem a 
z poněkud odlišné perspektivy, vám bylo umožněno, abyste spatřovali věci a 
rozeznávali události tak, jak skutečně jsou, a nikoli tak, jak se jeví být. Toto vám 
umožní, abyste věděli bez jakéhokoliv stínu pochybnosti, že Moje Nové zjevení a to, co 
obsahuje, je Mým Pravým Slovem a že není ničím jiným než ryzí Pravdou bez 
jakýchkoliv zkreslenin a falzifikací. Takže v určitém smyslu zde využíváme metod, jaké 
vyvinuli pseudotvůrci s cílem znemožnit takové vidění všeho. 

Proto byli tak šokováni a proto se rozhodli experimentovat v tomto ohledu s vámi a 
s vašimi schopnostmi. Toto byl ten faktor, který většinu pseudotvůrců přesvědčil, že ať 
by zfabrikovali cokoliv, nebo ať by vytvořili a použili jakékoliv metody výzkumu, 
pokud by je použili se správnými a náležitými úmysly a pokud by k nim přistupovali ze 
správné perspektivy, také by mohly vést ke správným závěrům o čemkoliv, včetně 
přirozenosti pozitivního stavu a Mojí Nové Přirozenosti a všeho toho, co se týká 
duchovních záležitostí. Tento rozhodující objev z jejich strany vedl mnohé z nich 
k tomu, že chtěli být konvertováni do pozitivního stavu. V něm našli odpovědi na svou 
existenciální otázku o možnosti existence Absolutní Pravdy. Tento faktor můžeš 
pojímat následujícím způsobem: Ať děláš cokoliv, ať použiješ jakékoliv množství 
metod k tomu, abys dokázal, že nic takového neexistuje, ať přijdeš s jakýmkoliv 
množstvím argumentů, abys vyvrátil realitu Absolutní Pravdy - Mne, ve svých 
konečných a definitivních důsledcích a výsledcích tě přivedou k nevyhnutelnému 
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závěru, že Absolutní Pravdou Jsem Já a že žádný jiný zdroj života nemůže anebo nesmí 
existovat, a že proto všechen život pochází z Mého Absolutního Života. A o tohle 
všechno vlastně jde. 

V tomto smyslu jste se dohodli o tom, že se inkarnujete na planetu Nula. A na základě 
svých specifických schopností učinit takové závěry, založené na metodách 
pseudotvůrců a pramenící z vašeho periferního propojení, pomáháte pseudotvůrcům 
konvertovat do pozitivního stavu, čímž napomáháte procesu eliminace negativního 
stavu a nastolování plnosti a kompletnosti života pozitivního stavu. Kdybych měl 
vyjádřit jednou větou, o co všechno při vašem propojení jde, řekl bych, že je to vaše 
neobvyklá schopnost okamžitě vědět, zda něco v duchovních záležitostech je pravdou, 
či není. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto vysvětlení. Druhá otázka Beth Ann se týká 
používání transplantátů zvířecích orgánů do lidských těl. Přiložila článek z časopisu, 
který se tuším jmenuje ‚O sporných otázkách‘, jenž zaujímá velmi kritický postoj 
k používání zvířecích orgánů k transplantaci do lidských těl, aby byl zachován život; 
jakož i ke genetické manipulaci v tomto ohledu, i vůbec za tímto účelem. Chtěl bys ve 
věci tohoto trendu učinit nějaké komentáře? 

Pán Ježíš Kristus: Všechno, co bylo v tomto ohledu odhaleno v jednom z dialogů, který 
se zabýval záležitostí transplantace lidských orgánů, plně platí i pro transplantace 
zvířecích orgánů do lidských těl. V tomto ohledu je však třeba se věnovat některým 
dodatečným bodům. Beth Ann správně usoudila, že je to práce renegátů a že jejich 
úmyslem je posunout rovnováhu v lidech zpět k animálnější, nesentientní dominanci. 
Hlavním cílem zde je vykořenit v lidech jakékoliv duchovní uvědomění. Není to ani tak 
posunutí lidí k dominanci nesentientního, jako spíše vykořenění jejich duchovního 
uvědomění, ať je jakékoliv a ať je jakkoliv zkreslené nebo falešné. Cílem renegátů je 
v tomto ohledu eliminace jakéhokoliv duchovního uvědomění v lidech a ve svých 
vlastních tvorech a pod-tvorech. 

Ohledně záměru renegátů je však toho mnohem více a je v něm mnohem víc deviací, 
než bylo právě uvedeno výše. Jak si pamatuješ z mnoha výroků v Mém Novém zjevení, 
jakož i v křesťanské Bibli, každá lidská bytost a každá sentientní entita v říši 
negativního stavu si osobně, v největších hlubinách své uvědomělé mysli, zachovala 
zbytky anebo ostatky něčeho pozitivního a dobrého. Tyto ostatky se nacházejí ve 
schopnosti každého volit a měnit se. Zopakujme si to opět: v té schopnosti se nachází 
Moje přítomnost. Z ní každý žije a je naživu. Avšak obsahuje ještě víc než to. V těch 
zbytcích je duchovní genetický kód, který nese Mou Podobu a Můj Obraz. Zavedl jsem 
to tam Já osobně, abych umožnil znovuvytvoření Mé Podoby a Mého Obrazu v každém 
na planetě Nula a v celé zóně vymístění, které ztratili a které postrádali během 
aktivace negativního stavu či během života v negativním stavu. Toto jsem učinil spolu 
s plánováním budoucí spásy. 

Jak víš, Petře, a všichni, kdo čtete tato slova, každý v pozitivním stavu byl stvořen k Mé 
Podobě a k Mému Obrazu - Absolutna v relativních, v jejich relativní kondici. Aby se 
však negativní stav ujal, bylo během fabrikace lidí a ostatních tvorů a pod-tvorů 
negativního stavu nutné eliminovat jakékoliv známky Mé Podoby a Mého Obrazu. Jinak 



DIALOGY S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM I.   

-574- 
 

by se každý zfabrikovaný takovým způsobem stal pozitivním. Dokonce i pseudotvůrci, 
kteří původně ti podobu a obraz měli, museli změnit svou vlastní duchovní, duševní a 
fyzickou strukturu, aby se v sobě Mé Podoby a Mého Obrazu zbavili. Ty však nebylo 
možné úplně a kompletně uničit. Důvodem je, že ty pramenily z Mé Absolutní Kondice. 
Cokoliv, co z takové kondice vzniklo, není možné úplně vykořenit. Ale je možné to 
potlačit, zatlačit, skrýt, izolovat, separovat, udělat to nedostupným. K tomu došlo u 
pseudotvůrců. A nyní, ve své snaze zfabrikovat různé tvory a lidi, museli použít svůj 
vlastní materiál. Jinými slovy, zfabrikovali je ke své vlastní podobě a svému obrazu. A 
protože oni obsahovali celý duchovní, duševní a fyzický genetický kód Mé Podoby a 
Mého Obrazu, ten se plně přenesl do všech tvorů a lidí jimi zfabrikovaných. Ať se 
pokoušeli jakkoliv nezahrnout tento kód do svých fabrikátů, nefungovalo to. Jakákoliv 
taková snaha skončila spontánním potratem. Proto museli ten kód ponechat zahrnutý 
s nadějí, že tím, že byl úplně izolován a nedostupný, nebude překážet jejich cíli, kvůli 
kterému zfabrikovali lidi a ostatní tvory. Tento faktor můžete pojímat jako další 
poruchu ve struktuře pseudotvůrců, jež by vedla k jejich totální porážce, ale současně i 
k jejich konverzi do pozitivního stavu. 

Hlavním záměrem renegátů při využívání zvířecích orgánů v lidském těle a při 
vykonávání všemožných genetických experimentů na zvířatech a lidech je v tomto 
ohledu odstranit kód obsahující Mou Podobu a Můj Obraz, a tak ve všech lidech a 
tvorech a pod-tvorech negativního stavu zničit všechny zbytky čehokoliv pozitivního a 
dobrého. Svou snahu zdůvodňují tím, že pokud by mohli s tímto záměrem uspět, pak 
by jakákoliv naděje kohokoliv v jejich říši na konverzi do pozitivního stavu byla navždy 
ztracená. Protože vědí, že v tom případě, na základě samotné Esence a Substance Mé 
Přirozenosti, bych nemohl zničit žádnou žijící a dýchající sentientní entitu, musel by 
negativní stav a stejně tak i samotní renegáti přetrvat navěky. Kdyby tomu bylo tak, ani 
pozitivní stav by nemohl nikdy dospět do své plné a úplné věčné plodné zralosti. Jak 
z toho scénáře vidíte, momentálně existující stav věcí by musel zůstat nadobro a 
navždy na svém místě. Každý by byl až na věčnost uzavřen ve stejném místě a 
postavení. O toto renegáti usilují.  

V jejich experimentování jde však ještě o něco jiného. Jak víte, je lidské tělo velmi 
křehké, slabé, pominutelné, podléhající rychlé zkáze, se sklonem k všemožným 
destruktivním procesům. Doba jeho přežití je v porovnání s ostatními typy těl 
nesmírně krátká. Renegáti se snaží tento stav lidského fyzického těla změnit. Nic by si 
nepřáli víc než dostat ho na úroveň ostatních typů těl, jež mohou žít mnoho tisíciletí 
nebo i miliony let, ba dokonce věčně. Chtějí dokázat, že je možné, aby tento typ 
lidského těla pokračoval ve svém životě bez jakýchkoliv niterných duchovních faktorů. 
Renegáti doufají, že na základě experimentů se zvířecími orgány a geny najdou nějaké 
tajemství prodlužování a neustálého omlazování všech buněk lidského těla a jeho 
mozku, a tím ho přinutit žít když ne navěky, tak aspoň několik století. Pokud by toho 
dosáhli, pak by byli s to dokázat něco, co nebyli schopni dokázat ani sami pseudotvůrci 
- že je život možný bez jakýchkoliv pozůstatků čehokoliv dobrého a pozitivního. Vidíš, 
Petře, toto je soutěživá povaha renegátů. Zoufale chtějí dokázat svým rodičům - 
pseudotvůrcům - že jsou lepší než oni. Současně by si na základě takového možného 
úspěchu mohli na neurčito zachovat svou moc a vládu. Přirozeně, pokud by mohli dát 
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lidem něco, co by způsobilo, že by fyzicky žili staletí, ba dokonce navěky, pak by získali 
v lidské rase velmi loajální následovníky a otroky. 

Jak tedy z této rozpravy vidíš, ohledně transplantace zvířecích orgánů do lidských těl je 
toho mnohem víc, než se na první pohled zdá. Také, jak víš, skutečné a podstatné 
genetické práce na planetě Nula započaly v tomto ohledu až po propuštění 
pseudotvůrců a až se na scéně objevili renegáti. V té době byli oni motivačními faktory, 
které daly podnět velmi rychlému rozvoji této oblasti spolu s mnohými dalšími 
oblastmi lidské vědy a lidského života. 

Toto úsilí renegátů má jen jednu závadu. Kód, který obsahuje Mou Podobu a Můj 
Obraz, nemůže být zničen bez anulování jakékoliv možnosti života v komkoliv či 
čemkoliv. V této chvíli samozřejmě nevěří, že tomu tak je. Proto podnikají nanejvýš 
neobvyklé experimenty, které zahrnují mezi mnohým jiným kombinování zvířecích a 
lidských genů a orgánů, aby mohli objevit něco, co by vyvrátilo tento fundamentální 
předpoklad, který tvoří základ možnosti jakéhokoliv života vůbec. Nebuďte proto 
překvapeni až uslyšíte o ještě bizarnějších a nepředstavitelnějších experimentech, 
které by mohli renegáti a jejich lidské protějšky - genetici - provádět. A to je všechno, 
co je možné v této chvíli říci k otázce Beth Ann. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto zjevení. Je ještě něco, o čem jsi dnes chtěl hovořit? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, je. Jak víš, dosud jsme spolu ty a Já zaznamenali 80 
dialogů. Obsahují nesmírně důležitý materiál, který potřebují všichni jejich čtenáři 
studovat a vstřebávat. To znamená, že pokud nebudou nějaké naléhavé otázky, na něž 
bude potřebné okamžitě odpovědět, zaznamenávání, anebo abych byl přesnější, 
zasílání našich dialogů na určitou dobu ustane. 

Dovol, abych ti něco významného řekl. V této chvíli stojíme na křižovatce procesu 
postupujícího posunu, což si vyžaduje od vás všech, spolu se všemi ostatními ve 
jsoucnu a bytí a pseudojsoucnu a pseudobytí, učinit některé důležité volby, založené na 
poznání materiálu předloženého vám v těchto Dialozích. Abyste učinili správné volby, 
týkající se obsahu těchto Dialogů, potřebujete je studovat a zvážit všechny aspekty 
jejich idejí. Na to potřebujete čas. Také ti z vás potřebují čas, kteří překládají tyto 
Dialogy do jiných jazyků, aby i všichni ostatní, kteří neumí anglicky, byli schopni učinit 
své vlastní volby. Je velmi důležité, aby i to vykonali. Jak jejich překlad, tak ani jejich 
studium není lehký úkol. Ve svém lidském životě, kde máte tolik povinností a 
zodpovědností, na to potřebujete určitý čas. 

Kromě toho, Petře, ty potřebuješ podniknout dlouhou cestu do Evropy (do Ruska, na 
Slovensko a do České republiky, a možná dokonce i do některých dalších zemí), kde 
jsou Moji lidé, kteří s tebou potřebují být a rozprávět. Budeš pryč víc než tři měsíce. 
Během tohoto časového období bych doporučoval, abys už nikomu Dialogy neposílal, a 
tak jim poskytl výše zmíněnou příležitost k jejich studování a vykonání dalších 
důležitých voleb, založených na jejich studiu. I když je celkem představitelné a možné, 
že se Mnou povedeš dialogy a budeš je zaznamenávat na svém přenosném počítači, 
bude-li to potřebné a nutné, radil bych ti, aby ses jejich zasílání zdržel, dokud se 
nevrátíš do Santa Barbary (koncem srpna 1999). Tehdy může začít a začne druhé kolo 
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těchto dialogů - bude-li to nutné, uskutečnitelné a potřebné. Tehdy ti bude jasné, zda 
budou potřebné. Hned teď se připrav na svou cestu, Petře. 

Na závěr tohoto dialogu bych chtěl, abyste si uvědomili, že toto rozcestí nebo 
křižovatka, či jak to chcete nazvat, kde se v současnosti nacházíte, odráží velmi 
namáhavou dobu. Situace ve všech světech negativního stavu a na vaší planetě, kde se 
ta situace odráží, je velmi prchavá, nestabilní, nebezpečná a z hlediska vaší zevní 
vědomé mysli nepředvídatelná. Nikde a v ničem neexistuje žádná jistota. Svoji jedinou 
jistotu a bezpečnost, jakož i pokoj, klid a štěstí můžete najít v tom, že budete Mými 
představiteli, a v poznání, že jste pod Mou péčí a ochranou. Proto se nebojte a neděste, 
neboť jsem s vámi všemi a Moje bezpodmínečná Láska a Moudrost vás bude provázet 
všude, kam půjdete, a ve všem, co budete dělat, pokud vložíte všechnu svou naději a 
víru do Mne a Mého Nového zjevení. A to je pro tentokrát všechno. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za všechny tyto dialogy a za Tvou ochotu být tak blízko 
s námi jako Jeden z nás. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Mohu tě ubezpečit, že Mým největším 
potěšením je být takovým a něco takového dělat. Jdi v pokoji. 
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Dialog 81 

Osmdesátý první dialog 

 

23. května 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Dnes ráno bych Tě chtěl pozdravit, můj Pane Ježíši Kriste, a všechny přítomné, 
ze samotné bašty renegátů - z ruské Moskvy. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, za pozdrav. I my tě všichni zdravíme. 

Peter: Chtěl bych Ti předložit k diskusi několik záležitostí. Než se však do toho dám, 
smím se Tě zeptat, zda bys nejdříve něčím nechtěl přispět Ty? 

Pán Ježíš Kristus: S tímto dialogem dochází k vytvoření odlišného umístění jak všech 
sil negativního stavu, tak i všech členů pozitivního stavu, všech lidí na planetě Nula a 
všech představitelů Mého pozitivního stavu na planetě Nula. Tento fakt, Petře, se 
odráží ve tvém zaznamenávání tohoto příslušného dialogu, jak snad i některých 
dalších dialogů, ze středu bašty renegátů. Jak je zřejmé, fyzicky a zeměpisně si daleko 
od Santa Barbary. A nejen to, ale jsi na místě a ve stavu, které mají úplně jinou 
duchovní souvztažnost, napomáhající potřebám, jež si vyžaduje současná fáze nyní 
probíhajícího posunu, jenž se nyní utváří. 

Povaha tohoto zmíněného umísťování má dalekosáhlý dopad a význam, který uvádí 
každého do odlišného způsobu fungování a do odlišného úhlu vnímání reality a role 
celého Stvoření a pseudostvoření. Jak víš, Petře, Moje Absolutní Nová Přirozenost ve 
svém Absolutním progresivním působení a manifestaci je v procesu neustálého 
uvolňování něčeho odlišného a nového, co doposud ve jsoucnu a bytí nebylo. Vždy, 
když dochází k tomuto uvolňování, ovlivňuje to všechny sentientní entity v pozitivním 
stavu a má to dopad i na všechny přebývající v pseudojsoucnu a pseudobytí a na 
planetě Nula. Tento dopad a přijímání něčeho, co do tohoto okamžiku nebylo 
k dispozici, posouvá vnímání reality každého v celém Stvoření a pseudostvoření a 
poskytuje mu úplně odlišné chápání významu života vůbec, jakož i současné situace, ve 
které se každý nachází. Život Mého Stvoření a pseudoživot pseudostvoření má mnoho 
aspektů a způsobů manifestace a realizace. Aby byl každý vystaven těmto různým a 
nekonečně rozdílným a rozmanitým aspektům, musíte jim zpřístupnit rozličná 
postavení a úhly, ze kterých mohou zjistit a následně včlenit do svých vlastních 
soukromých životů tyto odlišné a rozmanité aspekty. Protože nejsou absolutní, nýbrž 
jen relativní, děje se toto vystavování v postupných krocích a vůči nim relevantních 
duchovních posunech. 

V současnosti se nacházíte uprostřed takového důležitého uvolňování a k němu 
relevantního umísťování či přemísťování všech a všeho tak, aby se životy a percepční 
smysly přizpůsobily tomuto důležitému jevu. I když není možné, aby vaše lidská mysl 
pochopila celý charakter této události i to, jak ovlivní vaše osobní životy na vědomé 
úrovni, přesto budiž vám známo, že nic nebude stejné, ani to nebude mít tentýž smysl a 
význam. Všechno, co jste až dosud věděli a chápali, se bude muset postupně a takřka 
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nepozorovatelně modifikovat, přehodnocovat a v mnohých případech se toho budete 
muset úplně vzdát neboli to nahradit. Nebude to lehký úkol, zejména pro vás, co ještě 
stále fungujete tak říkajíc v rámci své typické lidské kůže. Všimněte si však, že bude 
docházet k postupným změnám v tom, jak jste pohlíželi a chápali nejen všechny 
události odehrávající se na planetě Nula a jinde, i jak jste je hodnotili, ale i ve vašem 
vlastním osobním a individualizovaném životě a ve všem, co se ho týká. Bude se měnit 
a následně se bude muset modifikovat celý význam a účel vašeho života.  

Tvoje přítomnost, Petře, v Moskvě, v Rusku, a později na Slovensku a v České 
republice, se přímo týká těchto změn. Samozřejmě musíš velmi jasně pochopit, že tyto 
změny a tyto přeměny pozic každého v pozitivním stavu předcházely jakýmkoliv 
změnám a přeměnám pozic každého v negativním stavu a v lidském životě na planetě 
Nula. Aby se však aktivovaly v říši pseudojsoucna a pseudobytí a v lidském životě na 
této planetě, musí jim předcházet změny a přeměny pozic, týkající se všeho v osobních 
životech vás - Mých pravých představitelů. 

Uvážíte-li, že fungujete z pozice pozitivního stavu a z Mé Osobní pozice, pak je jasné a 
logicky to znamená, že jakékoliv takové změny se musí odrazit neboli uskutečnit 
nejdříve ve vašich životech, poté co byly provedeny a jak ovlivnily životy všech 
sentientních entit v pozitivním stavu. Protože jste ti, kteří odrážejí události a změny 
v pozitivním stavu, tím, že je odrážíte ve svých zosobněných a individualizovaných 
životech a svou vlastní změnou pozice, v souladu se změnou pozice každého a všeho 
v pozitivním stavu, vytváříte příklady svých vlastních osobních životů základ, na 
kterém dopad těchto změn ovlivní všechny a všechno v negativním stavu a na planetě 
Nula, čímž je uvedete do takového postavení, v jakém by mohli vykonat své vlastní 
změny a vlastní přeměnu pozic. 

Ve vašich současných životech na planetě Nula se tyto změny a tyto přeměny pozic 
nebudou odehrávat ani tolik na zevní úrovni vašeho každodenního života při zaobírání 
se vašimi všedními povinnostmi na planetě Nula, ale hlavně a zvláště na duchovní 
úrovni vaší mysli a na úrovni vaší účasti v jiných dimenzích, se kterými jste nepřetržitě 
spojeni. Na zevní úrovni se ty změny a přeměny pozic budou odehrávat velmi 
pomalým a téměř nepostřehnutelným způsobem, to proto, abyste byli chráněni před 
šokem z jejich náhlého a nečekaného objevení se, což by mohly způsobit a také by 
způsobily. Jak víš, lidská přirozenost je velmi křehká a náchylná k takovým osudovým 
šokům. Proto kdykoliv se něco tak monumentálního a povahou tak významného děje - 
pokud se to aplikuje na vnější aspekty lidského života - musí to být přizpůsobeno 
úrovni jeho schopnosti vnímat, přijímat a aplikovat, aniž by ho taková nečekaná, 
šokující událost zabila. 

Takže neočekávejte drastické změny a pocit přeměny pozic ve svých zevních životech 
a ve svém chování. Tyto změny a přeměny pozic budou postupné a téměř 
nepostřehnutelné. Přesto však budou přicházet. A již probíhá proces jejich realizování 
a ovlivňování vašich niterných životů. Jak víš, to, co se skutečně počítá, jsou změny na 
niterné, duchovní úrovni. 

Současně nová fáze probíhajícího posunu má ohromný dopad na situaci pseudotvůrců 
a renegátů a všech, kdo jsou zapojeni do jejich věci a podporují je. Toto působí pocit 
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zrychlení všeho, co se týká jejich funkce a účelu, kvůli kterému jim bylo dovoleno být 
tam, kde v současnosti jsou. Ty to, Petře, nepociťuješ. Avšak kvůli své úloze přenašeče 
Mého Nového zjevení, a kvůli své pozici a svou přítomností v baště a samotném centru 
renegátů v Moskvě, v Rusku - aktivuješ nebo budeš aktivovat v jejich říši a ve sféře 
jejich vlivu něco, co je dostane do postavení změny a přeměny pozic energií, které jim 
umožňují fungovat a dělat to, co dělali doposud. Co to bude, je předčasné vědět či 
odhalit. Většina z toho, tedy ne všechno, se bude odehrávat po tvém odchodu z Moskvy 
na Slovensko. Kromě toho by bylo z bezpečnostních důvodů nebezpečné zjevit to v této 
době. Stačí říci, že ani v jejich doméně nebude nic takové jako dříve. 

Jediné, co je možné v tomto ohledu říci, je to, že renegáti budou vystaveni něčemu, co 
nemohli vůbec předvídat anebo co nemohli očekávat a co je dostane do odlišného 
způsobu a pozice fungování a chování. Výsledek toho bude i pro vás překvapující. 

Dalším momentem tvé návštěvy v Moskvě, v Rusku, Petře, a tvého pobytu s Ludmilou, 
Viktorem a jejich synem Dimitrijem, je živá ilustrace faktu, že ať jsi fyzicky kdekoliv, 
dokonce i v nejhlubších peklech a v samotném centru renegátů na planetě Nula, když 
působíš z pozice pozitivního stavu, a tím pádem jsi pozitivním stavem, pak jsi ve 
skutečnosti v pozitivním stavu. To, kde se nacházíš, je určeno stavem tvého nitra čili 
tvé celkové mysli, nikoliv fyzickým místem samým o sobě. Jak si pamatuješ, Petře, 
v minulosti, když jsi působil v roli Mého agenta, býval jsi na taková negativní fyzická 
místa velmi citlivý. Silně jsi pociťoval na těch místech přítomnost negativních a zlých 
duchů a byl jsi jimi nepříznivě ovlivňován. V té době jsi byl ještě stále pod vlivem 
falešného předpokladu, že zevní fyzická místa, mající negativní duchovní konotaci, 
mohou a smí ovlivňovat niterný stav tvé mysli. Protože jsi věřil, že je tomu tak, na 
základě faktoru té víry jsi umožňoval přítomným negativním entitám, aby tě 
nepříznivě ovlivňovaly. Tehdy jsi právě procházel procesem poznávání, co se stane, 
pokud zevnějšku přisoudíš jakoukoliv hodnotu a pokud jakoukoliv sílu připíšeš povaze 
fyzických míst, která jsou pod vládou negativního stavu, než bys raději pohlížel dovnitř 
a nacházel jakékoliv řešení v niterných stavech, které nejsou časoprostorově vázány. 

S tímto faktorem je ten problém, že pokud připíšeš zevnímu fyzickému místu jakýkoliv 
smysl a význam, dovolujíc mu, aby měl moc jakýmkoliv způsobem či stylem tě 
ovlivňovat na základě faktoru, že to tvá mysl do něho promítá, a tím mu dává 
schopnosti uplatnit na tebe svůj vliv, bezděčně v sobě aktivuješ negativní stav, a tím se 
stáváš na danou chvíli negativním stavem. Pak se cítíš bídně, nejsi ve své kůži a 
spěcháš dostat se z toho místa pryč. V takových případech jsi svým nesprávným 
postojem poskytl negativnímu stavu moc a vzdal ses účinně pozitivního vlivu Mého 
pozitivního stavu na sebe. 

Je velmi důležité, abyste si všichni uvědomili, že vy jste těmi, kdo určují svým 
postojem, v jaké budete situaci a jak budete ovlivňováni jakýmikoliv činiteli zevních 
fyzických lokalit. Sama o sobě a samostatně jsou jakákoliv taková zeměpisná místa 
neutrální. To, zda takové místo bude mít na vás pozitivní, nebo negativní dopad a vliv, 
je určeno postojem sentientní mysli. Jak bylo uvedeno mnohokrát dříve, jestliže jste 
v tomto ohledu pozitivním stavem a v pozitivním stavu a jestliže jste v konečném 
důsledku ve Mně a Já ve vás, ať je nebo ať bude vaše fyzická či zeměpisná poloha 
jakákoliv, dokonce i kdyby to mělo být v nejhlubších peklech nebo, jak je to v tvém 
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případě, Petře, uprostřed fyzické bašty renegátů, bez ohledu na cokoliv, jste 
v pozitivním stavu, aniž byste byli negativně ovlivňováni čímkoliv, co se odehrává 
v jejich doméně, a tak se budete cítit pozitivně a dobře. A nejen to, ale promítnutím 
vašeho pozitivního postoje, pocitem, že Já ovládám všechny faktory jakéhokoliv života, 
budete pozitivně a prospěšně působit na to místo, na každého a na všechno, co se na 
něm nachází. 

Proto vás prosím, nedovolte, aby vás jakákoliv, dle vašeho názoru, taková negativní 
místa ovlivňovala na základě vašich nesprávných postojů či očekávání. Pokud 
očekáváte, že vás budou ovlivňovat negativně, určitě se na nich budete cítit bídně a 
krajně nepohodlně. Na druhé straně, pokud přijdete na takové místo se Mnou v sobě a 
s Mým pozitivním stavem v sobě a pokud řídíte všechny své vjemy z Mé pozice a 
z pozice pozitivního stavu, pak budete v takovém případě prožívat jen všechno 
pozitivní a dobré. Nezapomínej, prosím, že ani to nejhorší, nejvíce negativní a 
nejzkaženější místo anebo stav nemohou být takové v absolutním smyslu. Pamatuješ, 
co jsem sdělil Mému prorokovi Eliášovi, když si Mi stěžoval, že mezi dětmi Izraele 
nezůstal nikdo, kdo by nesloužil nějakým jiným bohům a kdo by nebyl zkažený jejich 
zlými skutky; pročež Mne prosil, abych vzal jeho život, neboť byl otráven a unaven 
z toho, jak se musí po celý život ukrývat před lidmi, usilující o jeho život? Řekl jsem mu, 
že jsem mezi nimi ponechal určitý počet lidí, kteří nepodlehli negativnímu stavu a 
nadále uctívají jenom Mne. Tento příklad velmi jasně ilustruje fakt, že nic takového 
jako něco absolutně zlého či negativního neexistuje. Ať je jakkoliv a ať je to kdekoliv, 
skutečně mám Své vlastní lidi, kteří neustále zabezpečují to, aby byla Moje přítomnost 
v jejich negativní lokalitě plně zachována a všem k dispozici. 

Jen se podívej na rodinu, u které v Moskvě pobýváš, Petře. Vždy od seznámení s jejími 
členy tě udivovalo, jak je možné najít takovou pozitivní, láskyplnou, pečující, 
ohleduplnou, laskavou, jemnou, moudrou, chápavou, pokornou, skromnou a 
akceptující rodinu na místě, které je tak zlé, negativní a chaotické; na místě, kde 
vládnou renegáti a jejich negativní stav vůbec. A přece jsi zde, bydlíš u nich a nesmírně 
se těšíš z jejich společnosti a laskavosti a dobroty jejich srdce, sdílíš s nimi a dostáváš 
od nich úplnou podporu Mému Novému zjevení a jejich úspěšnou snahu žít v souladu 
s jeho principy na místě a ve stavu, na kterém je zdánlivě nemožné takovým být nebo 
se tak chovat. To je důkazem toho, že někdo jako Ludmila a Viktor může díky svému 
čistě pozitivnímu a dobrému inklinování, úmyslu a motivaci, které mají ode Mne, žít a 
fungovat na místě, jako je Moskva v Rusku, a přece zůstat pozitivními a dobrými. A ať 
by byly jejich zevní problémy jakékoliv, ať by zažívali bezpočet fyzických a duševních 
zápasů, ať by se negativní stav z jejich fyzické lokality jakkoliv pokoušel je ovlivnit a 
podkopat nebo zotročit jejich životy, přesto přese všechno zůstali pozitivními a 
dobrými, sloužíce svým dobrým příkladem Mému pozitivnímu stavu a poskytujíce 
pozitivní energie své zeměpisné lokalitě za účelem naplnění jejího vlastního osudu a 
cíle, kvůli kterým bylo především dovoleno je zřídit. 

Jak z tohoto zajímavého příkladu vidíš, jakékoliv místo a jeho přežití závisí na 
přítomnosti někoho, jako jsou Ludmila a Viktor, aby bylo tím, čím je, a aby splnilo svůj 
účel, kvůli kterému bylo na prvním místě zřízeno. Mohu tě, Petře, a každého, kdo čte 
tato slova, ujistit, že bez lidí, jako jsou Ludmila a Viktor, by taková místa, jakož i celá 
planeta, nemohly přežít či fungovat ani zlomek vteřiny. Pozitivní energie životní síly, 
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které jejich prostřednictvím přenáším ze Sebe na taková místa, jim umožňují zachovat 
jejich jsoucno a bytí, neboli v tomto případě jejich pseudojsoucno a pseudobytí. Tento 
fakt vám jasně naznačuje, že vůbec všechno, ať je to cokoliv, je úplně a kompletně 
závislé na sentientní mysli a v absolutním smyslu na Mé Absolutní Sentientní Mysli. 
z Mé Absolutní Sentientní Mysli jsou neustále do všech sentientních myslí vyzařovány 
Mé Absolutní Energie a procesem důležité titrace jsou tyto energie přerozdělovány po 
celém jsoucnu a bytí, jakož i pseudojsoucnu a pseudobytí, čímž je udržují v jejich 
vlastním jsoucnu a bytí, stejně jako v pseudojsoucnu a pseudobytí. Toto je důvodem, 
proč umísťuji lidi, jako jsou Ludmila a Viktor - přirozeně na základě předchozí 
vzájemné dohody - dokonce i na taková místa, jako je to jejich. Bez nich by takové 
lokality nemohly nikdy fungovat a udržet v sobě nějaký život. A tento fakt Mi dává 
velkou příležitost vyjádřit Své osobní poděkování Ludmile a Viktorovi za jejich 
dobrovolný souhlas s pobytem na místě a v lokalitě, ve které jsou, a za to, že Mi skrze 
sebe umožnili vytvářet Moje velmi specifické energie, potřebné k udržování 
jakéhokoliv života a všeho ostatního v jejich lokalitě; a také za to, že se tak dobře 
postarali o tebe, Petře. Jak vidíš, jejich poloha si vyžaduje velmi zvláštní a velmi 
jedinečné energie, které by umožňovaly, aby takové místo, stav a kondice vůbec byly a 
existovaly. 

Kvůli tomuto důležitému faktu vás prosím, abyste nikdy zevnímu prostředí 
nepřipisovali něco, co ve skutečnosti a fakticky nemá. Jako Moji praví představitelé se 
potřebujete cvičit v pohlížení na všechno, co se děje ve vašem prostředí, jako na 
výsledek činností sentientní mysli - ať už pozitivních, anebo negativních. Kdekoliv jste, 
ať se nacházíte na kterémkoliv fyzickém či zeměpisném místě na planetě Nula 
v každém jednotlivém čase, ať žijete kdekoliv, je vás v té lokalitě zapotřebí. Skrze vás 
udržuji tu lokalitu v jejím funkčním módu. I kdybyste tu lokalitu ze svého pohledu 
považovali za samotné ztělesnění samotného negativního stavu - jelikož ve svém 
konečném důsledku slouží nějaké pozitivní funkci - je potřebná přesně taková, jaká je 
v každém příslušném čase a na každém patřičném místě. Vaše přítomnost v ní a vaše 
pozitivní energie, které ze Mne neustále přenášíte a poskytujete této lokalitě, nejenže 
této lokalitě umožňují, aby splnila svůj vlastní účel, kvůli kterému jsem dovolil, aby 
tam byla, aby byla tam, kde je, a aby byla taková, jaká je, ale - což je nejdůležitější - 
připravují pro všechny v ní žijící velmi důležitý předpoklad, jehož pomocí budou 
nakonec konvertováni do pozitivního stavu. Vědomí toho je velmi důležité. Pamatujte 
si to! 

Existuje jen jeden aspekt vašeho obdaření, který není celkem podřízen přímému vlivu 
sentientní mysli, a který je proto obtížné přizpůsobit tomuto požadavku. Je to vaše 
fyzické tělo. I když to tělo je ve většině případů pod kontrolou vaší mysli, i když na 
nevědomé - a vzácně též na vědomé - úrovni, přesto bylo geneticky strukturováno tak, 
aby bylo závislé na prostředí a atmosférických podmínkách. Takže ať je jakkoliv, ať 
jste jakkoliv duchovně pokročilí, má vaše tělo tendenci reagovat na své fyzikální a 
atmosférické prostředí v souladu s jakýmikoliv podmínkami, v jakých se v kterémkoliv 
příslušném čase nachází. Takže, na příklad, za špatného počasí a při nízkém 
atmosférickém tlaku se můžete cítit ne ve své kůži, může se vám točit hlava, můžete se 
cítit ospalí a unavení, váš krevní tlak může kolísat, můžete pociťovat všemožné fyzické 
symptomy, které nejsou v souladu s tím, že jste Mými pravými představiteli čili 
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s přirozeností pozitivního stavu vůbec. V takových situacích si buďte vědomi toho, že 
je pro vaše tělo nevyhnutelné takto reagovat, a protože víte, že je to situace dočasná, 
nepodlehněte zápornému ovlivňování negativního stavu, který se k vám snaží dostat 
prostřednictvím fyzických reakcí vašeho těla. 

Jedním z hlavních důvodů, proč bylo lidské fyzické tělo zfabrikováno tak, aby bylo 
nástrojem citlivým na vliv fyzického vnějšího prostředí, bylo využít ho jako 
prostředku, který by vás držel v negativním stavu. Je tedy skrz naskrz subjektem 
negativního stavu. Pamatuješ si, že vám bylo v Mém Novém zjevení naznačeno, že váš 
duch a vaše duše jsou pozitivní, ale že jsou uvězněni ve fyzickém těle, které bylo 
zfabrikováno výhradně u prvků negativního stavu? Díky tomuto uspořádání existuje 
neustálé napětí a tlak mezi těmito dvěma silami, jež vás potenciálně udržují 
v negativním stavu. Jakýkoliv stav napětí a tlaku, který zažíváte jako nepříjemný, 
prospívá jen negativnímu stavu. V pozitivním stavu nic takového neexistuje. Toto je 
důvodem, proč bylo řečeno, že vás vaše fyzické tělo svou opačnou přirozeností vůči 
všemu, co si žádají nebo promítají jeho duch a duše, drží potenciálně v negativním 
stavu. Důvodem toho, proč používáme výraz ‚potenciálně‘, a nikoliv ‚skutečně‘, je to, že 
ti z vás, kteří jsou ve svém duchu a ve své duši umístěni v pozitivním stavu, jsou Mými 
reprezentanty, kteří nepodlehnou negativním stavům svého těla, ani reakcím na jeho 
fyzické prostředí. 

Mějte však na paměti jeden důležitý faktor. Výše uvedený výrok o fyzickém prostředí a 
jeho vlivu na vaše fyzické tělo je potřebné brát s určitou rezervou. Proč je tomu tak? 
Protože v konečném smyslu je ve svých globálních a vesmírných aspektech jakékoliv 
prostředí a jakékoliv jeho přetrvávající podnebí, rozpoložení, stav a proces, ať je to 
cokoliv a ať je to jakékoliv, vždy ovlivňováno celkovým stavem a rozpoložením 
globální a univerzální sentientní mysli. Jestliže je všeobecné rozpoložení globální 
sentientní mysli negativní, jak je to v případě pseudojsoucna a pseudobytí a na planetě 
Nula, pak fyzické, klimatické, atmosférické a jakékoliv jiné podmínky fyzické 
zeměpisné polohy a prostředí budou tyto podmínky odrážet a následně vytvoří velmi 
turbulentní, bouřlivý a chaotický stav, který bude zase nepříznivě ovlivňovat stav 
vašeho fyzického těla a stav vaší mysli vůbec. 

Máte zde tedy určitou kruhovou smyčku, která neustále cirkuluje, napájejíc sama sebe 
z jednoho konce na druhý: sentientní mysl-fyzické tělo-fyzické prostředí-fyzické tělo-
sentientní mysl. Z pozice fyzického těla a jeho autonomní nervové soustavy však 
primární faktor závislosti na podmínkách a stavech sentientní mysli není vnímatelný či 
rozlišitelný. Ze své vlastní perspektivy jen zdánlivě reagujete na podmínky a stavy 
fyzického zevního prostředí, a na nic jiného. Tuto situaci záměrně navodili fabrikátoři 
negativního stavu, aby si lidé stále udržovali falešný dojem, že jsou vždy ovlivňováni 
jen zevními činiteli, bez jakéhokoliv zapojení čehokoliv niterného anebo sentientní 
mysli vůbec. Pokud neustále reagujete na něco mimo vás, v tomto případě na 
podmínky vašeho prostředí, a pokud se to jeví tak a onak a pokud se zdá, že je to mimo 
vaši vědomou kontrolu; a pokud neznáte žádný způsob, jak svému tělu nařídit, aby 
nereagovalo na ty zevní podněty tak negativním a velmi často nezdravým způsobem, 
pak nemáte žádné jiné východisko než usoudit, že všechny působící síly jsou mimo vás, 
nezávislé na vás či na sentientní mysli vůbec. V tom případě musí být logickým 
závěrem to, že pravá realita jsoucna a bytí sídlí mimo vás, nikoliv ve vás. Takto byla 
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nastavena past negativním stavem. Je to přesvědčivá iluze, považovaná za samozřejmý, 
skutečný stav záležitostí většiny lidí a obyvatel negativního stavu všude a v každé 
době. A díky zkušenostním činitelům jasně viditelných reakcí lidského fyzického těla 
na podmínky a stavy externího prostředí je tato iluze považována za pravou realitu. 

Buďte si tohoto faktu vědomi a přizpůsobujte tomu svoje vnímání a chápání. Jak bylo 
uvedeno v posledním dialogu (80.), který byl zaznamenán pár dnů před tvým 
odchodem ze Santa Barbary, Petře, nacházíte se na velmi důležité křižovatce a snad 
v nejdůležitější a nejvýznamnější době v celé historii planety Nula, jakož i v historii 
negativního stavu se všemi jeho pekly vůbec. Jak bylo uvedeno na začátku tohoto 
dialogu, tato situace si od vás vyžaduje, anebo abych byl přesnější, dostává vás do 
postavení, v němž máte přehodnotit způsob svého vnímání, chápání, pohlížení na 
všechny události kolem vás i na své vlastní životy. Do této chvíle bylo v tomto ohledu 
trendem posuzovat všechno dění kolem sebe a v sobě z pozice zevních faktorů a 
z pozice vaší typické lidské přirozenosti. Jinými slovy, abych to zas a znovu zopakoval, 
váš úsudek byl založen na tom, co bylo vidět na scéně, a nikoliv za ní. Na scéně se 
všechny věci jeví tak, jako by měly své vlastní jsoucno a bytí, nezávislé na ničem, co se 
byť i jen vzdáleně týká stavu a rozpoložení sentientní mysli. Vypadají, jako by měly 
život samostatně a samy o sobě, mimo jakoukoliv kontrolu ze strany sentientní mysli. 
Díky tomuto falešnému vjemu jste dokonce i vy, kteří jste spojeni s Mým Novým 
zjevením, učinili mnoho nesprávných, dokonce vyloženě falešných čili zkreslených 
závěrů. Setrvávání na těchto falešných, zkreslených a nesprávných názorech vás 
nadále bude držet pod vlivem negativního stavu. 

Abychom se této nepříznivé situaci vyhnuli, prosím vás ve vší skromnosti, pokoře a 
poníženosti, abyste přestali věci posuzovat na základě zevního zdání a začali na ně 
pohlížet tak, jak vypadají za scénou. I když někteří z vás nebudou schopni zjistit, co se 
odehrává za scénou, a i když bude velmi těžké pochopit, anebo bude nemožné vědět, co 
se skutečně děje za scénou, přece jen nepodlehněte pokušení posuzovat je typicky 
lidským způsobem, jakým se jeví na scéně. Věřte Mi, je lepší nemít v tomto ohledu 
žádné poznání než mít poznání falešné, nesprávné či zkreslené. Pokud se spoléháte na 
neoddiskutovatelný fakt, že Já vím v absolutním smyslu, co se za scénou odehrává, a 
pokud to poznání zůstává z nějakých důležitých duchovních důvodů a na určitou 
dohlednou dobu jen u Mne, pak vaší pozicí bude za každou cenu se vyhýbat posuzování 
věcí podle toho, jak se jeví, než jaké ve skutečnosti jsou. Prostě řečeno, vložíte všechno 
do Mých rukou, ježto vlastníte jedno z nejdůležitějších poznání, že všechno, co se děje, 
a to, jak se to děje, ať je to cokoliv a ať je to jakkoliv, je na základě Mé Vůle a Mého 
Absolutního Vědění všech následků a důsledků, které jakékoliv takové události 
vyvolávají. A co je nejdůležitější, ať všechno vypadá nebo se zdá být jakkoliv špatné, ve 
svém konečném důsledku to slouží nějakému dobrému účelu. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto zjevení. Měli bychom pro dnešek skončit, anebo 
budeme pokračovat kladením otázek uvedených na začátku našeho dialogu? 

Pán Ježíš Kristus: Tentokrát bych doporučoval, abychom pro dnešek skončili a tvými 
otázkami se zabývali zítra, nebo kdykoliv budeš mít chuť. Zatím se měj příjemně 
s Mými báječnými lidmi - Ludmilou a Viktorem. 
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Dialog 82 

Osmdesátý druhý dialog 

 

25. května, Moskva, Rusko 

 

Peter: Je dnes ráno vhodné pokračovat otázkami, které jsem plánoval položit Ti včera 
jménem Viktora a dalších? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, jeto vhodné. Dej se do toho a formuluj své otázky. 

Peter: Jelikož jsem v Moskvě, v baště renegátů, otázky se týkají záležitosti chování 
někoho, kdo je Tvým reprezentantem, kdo však pobývá na místě a v podmínkách 
převážně negativních a z hlediska politické a ekonomické situace zcela chaotických a 
zoufalých. Jak by se Tvůj představitel měl chovat nebo co dělat či jak postupovat, 
stane-li se svědkem trestného činu jako vnější pozorovatel - krádeže v obchodě anebo 
například nějakého oloupení někým, s kým nemá žádné spojení anebo koho nezná 
anebo s ním není seznámen? V této situaci jsou v podstatě možné dva scénáře. Jedním 
je to, je-li dotyčný svědkem takového trestného činu jako nezasvěcený pozorovatel. 
Druhým je to, je-li najat k tomu, aby dával pozor na takové kriminální aktivity a hlásil 
je příslušným úřadům. Domnívám se, že ve vztahu k takovým situacím se zde jedná o 
aplikaci principů milosrdenství, odpuštění, soucitu, empatie, pochopení a akceptování. 
Jaké jsou v takových případech správné postupy a jak se v nich z pozice pozitivního 
stavu mají manifestovat anebo aplikovat tyto atributy pozitivního stavu? Jak vidíš, je to 
tak trochu praktická záležitost. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, je praktická. Do určité míry je však i individualizovaná a 
zosobněná a závislá na situaci, rozpoložení a uspořádání, při kterých k takovému 
zločinnému chování dochází. Proto je jasné, že nelze dát či formulovat žádné 
všeobecné směrnice, aplikovatelné na všechny situace. Vezmi si například situaci 
v Rusku v porovnání s některou další velmi rozvinutou zemí. V Rusku je situace 
zoufalá. Mnoho lidí je bez zaměstnání nebo mzdy. Jejich poměry jsou takové, že jsou 
kvůli přežití často nuceni krást. Samozřejmě i ve velmi rozvinutých a ekonomicky 
prosperujících zemích existují zločiny této povahy. Avšak motivační faktory, které jsou 
základem těchto potřeb páchat takové typy trestných činů, mohou být velmi rozdílné. 
Takže jak z tohoto rozdílu vidíš, v tomto ohledu je žádoucí zaujmout jiný přístup. První 
záležitostí je, samozřejmě, určit motivační a intenční faktory u každé osoby a všechny 
důvody, se kterými ke svému kriminálnímu činu přistupuje. Problémem v této situaci 
je, že jako nezúčastněný divák a vnější pozorovatel nemáš absolutně možnosti, jak 
určit tyto motivační a intenční faktory a důvody potřeby jakékoliv osoby páchat takové 
zločiny. Jak v těchto situacích postupovat? V některých případech, jako například 
v Rusku, být svědkem zločinu a něco s tím dělat může ohrozit váš život. Jak tedy 
z tohoto možného scénáře vidíš, situace není tak jednoduchá, jak se na první pohled 
zdá. Normálně, za jakýchkoliv jiných okolností, jsou-li motivační a intenční faktory 
známé a jasné a nezpůsobují-li pro pozorovatele žádné nebezpečí, pak duchovní 
povinností vás, jako Mých pravých představitelů, by bylo přijít k takovému jedinci a 
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poskytnout mu příležitost napravit své cesty vrácením ukradeného zboží 
oprávněnému majiteli a napomenout ho, aby to již víckrát nedělal. V takových 
situacích, kdy jsou úmysl, motivace a důvod takového chování známy a pro vás osobně 
neexistuje žádné nebezpečí, se plně uplatní zákon milosrdenství, odpuštění, soucitu, 
empatie, pochopení a akceptování. 

V ostatních případech, kdy jsou takové faktory úplně neznámé a nelze vydedukovat 
neboli určit z momentální situace, ve které se nacházíte, jakož i ve všech situacích 
vůbec, je nejlepší způsob, jak postupovat, obrátit se hned do svého nitra a poprosit 
Mne o inspiraci, osvětlení a osvícení, jak postupovat a co dělat. Vaše docela první 
myšlenka, pocit či impuls, jaké následují po vaší prosbě ke Mně, by v tomto ohledu byly 
těmi, které by bylo moudré přijmout a použít. Mohly by být situace, ve kterých byste 
cítili velmi zřetelně, že by bylo nevhodné do procesu páchání takových zločinů 
zasahovat. Zde hovoříme o faktoru důležitých voleb, že jak jedinec páchající zločin, tak 
i okradený majitel, učinili dohodu před svou inkarnací na planetě Nula. Z nějakých 
jejich vlastních důležitých duchovních důvodů a z důvodů ilustrace a demonstrace 
některých specifických aspektů přirozenosti pseudoživota negativního stavu potřebují 
odehrát tento scénář zloděje a oběti jeho zločinu. Vaše předčasné zasahování do tohoto 
procesu by mohlo celkem nevhodně narušit a anulovat toto odehrání se. V tomto 
případě byste nejen té situaci nepomohli, ale svým zasahováním byste ji 
zkomplikovali. 

Prvním impulsem u vás, Mých pravých představitelů, by samozřejmě bylo zabránit 
zločinu. Vy vůbec netoužíte po tom, abyste komukoliv na té či oné straně ubližovali.  
Být přispívajícím činitelem při uvržení nějakého kriminálníka do vězení, obzvláště 
v tak hrozných vězeních, jako jsou v Rusku nebo v některých dalších zemích, je něco, co 
nechcete. Na druhé straně nechcete ani to, aby byla druhá strana v této situaci 
poškozena ztrátami, které může krádeží utrpět. Jedná se zde o problém, o němž jsme 
obšírně diskutovali v předcházejících dialozích, a zejména v posledním (81.), abyste se 
naučili vidět věci za scénou, a ne jak se odehrávají na scéně. To, co jako zevní 
pozorovatelé nebo jako příležitostní kolemjdoucí vidíte, není tím, co se skutečně a 
fakticky za scénou odehrává. Nemáte ani ponětí, co způsobuje interakci, skutky, činy, či 
cokoliv, co se odehrává před vašima očima. Vaše posuzování této situace, založené na 
zevním pozorování, může proto být velmi nesprávné a nenáležité. A na základě toho by 
mohl být váš zásah nejen nesprávný a předčasný, ale mohl by ublížit a snad by i ublížil 
všem angažovaným, i vám osobně. V takové situaci někdy neudělat nic znamená udělat 
všechno. Na druhé straně, někdy ohlášení takových zločinů příslušným úřadům 
znamená prokázat skutečné milosrdenství, soucit, odpuštění, empatii, pochopení a 
akceptování. A někdy přistoupit k zločinci, který právě páchá zločin, a požádat ho/ji, 
aby s tím přestal, znamená zachránit toho jedince od strašných důsledků jeho 
případného zločinu. 

V tomto ohledu máte tedy tři možnosti volby: Nedělat nic a nechat situaci, ať se 
odehraje, jak je potřeba a jak se všichni angažovaní dohodli; oznámit zločin příslušným 
úřadům; anebo přistoupit k dotyčnému jedinci a poskytnout mu příležitost, aby přestal 
dále páchat loupežný čin anebo, pokud ho již spáchal, aby vrátil ukradené zboží. Při 
těchto třech možnostech volby, anebo při jakýchkoliv jiných možnostech volby, ať na 
ně pohlížíte jakkoliv, se plně uplatňuje a realizuje zákon milosrdenství, soucitu, 
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empatie, pochopení, akceptování a odpuštění. Aplikování tohoto důležitého 
duchovního zákona, tak velice zdůrazňovaného v těchto Dialozích, který je rozhodující 
pro povahu současného postupujícího posunu, má daleko širší význam, než jednoduše 
ponechat někoho či něco jen tak. Jak vidíte z těchto tří možností volby, váš postoj a 
následný akt chování není omezen jen na jeden způsob, jak to udělat nebo jak ho 
aplikovat. Na příklad prokázat milosrdenství a odpustit nutně neznamená, že máte 
zabránit trestu, který si případný jedinec, chystající se krást, tak spravedlivě zaslouží. 
Váš přiměřený skutek, kdy v některých případech pomáháte, pokud k tomu situace 
opravňuje, odradit a dopadnout takového jedince a umožnit mu jít do vězení, by 
opravdu mohl být vaším činem milosrdenství a odpuštění. V takových situacích 
bezděky zabráníte tomu, aby se stalo něco mnohem horšího, než by tomu bylo jinak. 
Avšak opak je též pravdou. Pokud byl váš skutek nevhodný a vy jste napomáhali 
zadržet někoho při takovém činu, může to vést k mnohem větší újmě všech 
angažovaných. 

Jak z této diskuse o této věci vidíš, situace je mnohem komplikovanější, než byste 
chtěli. Jak by to bylo pro vás všechny jednoduché, kdyby existovala jen jedna prostá 
odpověď, použitelná v tomto ohledu na všechny situace. Naneštěstí pro vás žádná 
taková jedna prostá odpověď neexistuje. Toto je důvodem, proč bylo výše zdůrazněno, 
že se potřebujete obrátit na Mne a na svoji intuici, kterou máte ode Mne, abyste byli 
schopni učinit správné rozhodnutí ve všech situacích vašeho života, a nejen v té, o 
které diskutujeme. Vy, Moji praví představitelé, jste obdařeni mnohem větší mírou 
intuice a přístupu ke Mně než kdokoliv jiný, abyste byli schopni naslouchat a podle 
toho konat ze stavu svého nitra a v konečném důsledku ze Mne ve vás. Vaše spoléhání 
se na tento faktor vám umožní vždy učinit správné rozhodnutí, nezávisle na vašem 
vnějším pocitu. 

Pokud jde o druhý scénář, v němž je druhem vaší práce ochraňovat před jakoukoliv 
krádeží, což od vás vyžaduje nahlásit anebo někoho zatknout při jakémkoliv zločinu, 
loupežném či jiném činu, pak je vaší povinností se za každých okolností řídit vašimi 
pracovními předpisy a dohodou, na jejímž základě jste v tomto ohledu přijali své 
postavení. Samozřejmě, i v podobných případech, když chytíte nějakého zloděje a tento 
zloděj je připraven a ochoten ukradené zboží vrátit a jestliže projeví za svůj čin zjevné 
výčitky svědomí a jestliže vás prosí o milosrdenství a soucit a jestliže nebyla 
způsobena žádná další evidentní škoda, pak by bylo prozíravé a moudré nechat ho jít, 
aniž byste ho vydali příslušným úřadům, s důraznou a přísnou připomínkou, aby už 
více nic takového nedělal. A toto je všechno, co je možné o této věci v této době říci. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto objasnění. Další otázka, která přišla od několika 
čtenářů Tvého Nového zjevení, se také týká záležitosti chování Tvých představitelů na 
planetě Nula. Avšak tentokrát se to týká sexuálního chování. Jak víš, ve Svém Novém 
zjevení jsi uvedl, že jakýkoliv bezpečný sexuální vztah Tvých představitelů je možný, 
pokud vůbec má být, jen s někým, kdo je na stejné anebo podobné duchovní úrovni a 
kdo je následovníkem a praktikantem Tvého Nového zjevení. Jinak, jestliže neexistuje 
taková příležitost, bylo doporučeno vůbec nemít sexuální poměr, ale raději počkat, až 
budeme odvoláni z planety Nula a vstoupíme do duchovního světa. Otázkou v tomto 
ohledu bylo následující: Je tento požadavek z hlediska přítomného postupujícího 
posunu a z hlediska jeho specifické povahy v současnosti stále ještě platný a 
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použitelný? Co když někdo potká případného sexuálního partnera, který projevuje 
velmi nezávislé chování a který se zdá být vyrovnaný, spolehlivý, upřímný a 
nenárokující si a který není žárlivý, závistivý, majetnický a manipulující, který však 
není spojený s Tvým Novým zjevením a není následovníkem a praktikantem jeho 
principů, je pak vhodné pro Tvé představitele mít sexuální poměr s takovou osobou, 
pokud existuje vzájemná přitažlivost a souhlas? Důvodem pro tuto otázku, jak ji chápu 
já, je fakt, že není dostatek jedinců spojených s Tvým Novým zjevením, se kterými by 
bylo možné navázat takový sexuální vztah. Vlastně kolik je mužů a žen tohoto druhu, 
se kterými by bylo možné mít takový vztah? 

Pán Ježíš Kristus: I tato otázka má především zosobněnou a individualizovanou 
povahu. Proto neexistuje žádné všezahrnující pravidlo, na jehož základě by každý mohl 
navázat vztah tohoto druhu. Vše závisí na úmyslu a motivaci, se kterými se k takovému 
sexuálnímu poměru přistupuje. Rozdílní lidé a rozdílné situace si budou vyžadovat 
odlišný přístup. Vcelku vzato, to, co bylo navrženo ve 20. kapitole Nového zjevení 
Pána Ježíše Krista, nadále platí dokonce i během tohoto posunu a v situaci, která 
v současnosti existuje. V určitém smyslu, díky extrémní kondenzaci negativního stavu 
a jeho dopadu na všechny a na všechno, je tento požadavek ještě použitelnější nežli 
předtím. Charakterové rysy, které jsi, Petře, jménem tazatele výše vyjmenoval, by - 
celkem vzato - mohly být pozorovány z venku, z pozice nezúčastněného pozorovatele, 
jako povrchní. I když se ta osoba zpočátku může takovým způsobem chovat, mohla by 
to být nebezpečná past, nastavená negativním stavem, aby vás polapil do svých drápů 
a způsobil vám ohromné problémy a strašné dozvuky. V dnešní době je docela možné, 
že se s takovými situacemi budete setkávat často, přesně za tímto účelem - aby vás 
polapil a odklonil tak, že byste přestali být Mými představiteli. Nezáleží na tom, jak 
pěkně vypadá nebo jak se taková osoba chová, nezáleží na tom, nakolik ta osoba 
navenek splňuje výše uvedené požadavky, pokud ta osoba není pravým následovníkem 
a praktikantem Mého Nového zjevení nebo tajným agentem Mého pozitivního stavu, 
pak jsou takové charakterové rysy jen povrchní a vnucené zvenčí bez jakýchkoliv 
kořenů v pravé realitě pozitivního stavu. Nezapomínej na jeden důležitý fakt: 
v současnosti získali agenti negativního stavu schopnost projevovat na své zevní 
úrovni všechny dobré a pozitivní charakteristické rysy, aby oklamali pokud možno 
dokonce i Mé pravé představitele na planetě Nula. 

V jednom z předešlých dialogů jsme již diskutovali o věci negativního stavu neboli o 
ďáblu a Satanovi, který se jeví krásným, přitažlivým a pozitivním. Jinak by se do jeho 
pasti nikdo nechytil. Podívej se však, jaká slova zde používáme. Jeví se tak. Vzhled 
neznamená, že je to i pravá realita. Ve většině případů je vzhled právě jen tím - 
zdánlivostí. Co víte o tom, co se za tím zdáním skrývá? Velmi často, což není 
překvapením, můžete za ním najít přesný opak toho, co se jeví vašemu zevnímu 
pozorování. Naneštěstí, než tento fakt objevíte, je příliš pozdě. Už jste se chytili do 
pasti, kterou vám nastavil negativní stav prostřednictvím vašich sexuálních tužeb a 
sexuálních potřeb mít poměr s někým takovým. Nedejte se tedy oklamat žádným 
podobným zdáním a nevěřte ani na okamžik, že by někdo mohl být pozitivní, dobrý, 
svobodný, nezávislý, klidný, vyrovnaný, nemanipulující, nemajetnický, nežárlivý, 
nezávistivý atd. beze Mne či Mého Nového zjevení. 
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Vezmi si například některé situace, které v současnosti existují u některých 
manželských a mužských/ženských partnerů, kteří jsou zdánlivě jak následovníky, tak 
i praktikanty Mého Nového zjevení. Aspoň tvrdí, že jsou. Jak harmonický a naplňující je 
jejich sexuální poměr? Pokud hledají nějaký další vztah, znamená to jen to, že nejsou 
šťastní či spokojení se svým současným sexuálním uspořádáním. Vyhledávají tedy 
někoho jiného, s kým se mohou sexuálně angažovat. Jak však na takové počínání 
reaguje druhý partner? Začne být žárlivý, majetnický, chtivý, manipulativní, 
bezohledný, sobecký, závistivý a skoro násilnický. Tohle má být charakteristické pro 
Mé pravé představitele? Ať jste v jakékoliv situaci, ať někdo jakkoliv cítí, že má právo 
takhle se chovat, pro Mého reprezentanta je velmi nevhodné, aby projevoval takové 
negativní vlastnosti. A jestliže to on nebo ona dělá, pak to znamená jen tolik, že Moje 
Nové zjevení a jeho principy nikdy jeho/jejím zevnějškem nepronikly, a proto nebyly 
nikdy zvnitřněny. V tomto případě se taková osoba jen jeví být následovníkem a 
praktikantem Mého Nového zjevení, zatímco ve skutečnosti ním není. Jak byste se 
chtěli s podobnou osobou sexuálně zaplétat? Chápete, co tím myslím? I když samo 
sebou a samo o sobě takové angažování se, pokud z vaší strany k němu přistupujete 
s pozitivním a dobrým úmyslem, není nutně tím, co se nazývá hříchem, přesto se 
vystavujete velmi nepříjemnému důsledku. Mohlo by to nesmírně zkomplikovat váš 
život. Nakonec byste velice litovali, že jste se vůbec sexuálně zapletli. 

Kvůli konečné individualizované a zosobněné povaze této situace by bylo moudré a 
prozíravé, abyste se obrátili ke svému nitru a zeptali se Mne, než se budete podílet 
nebo plánovat takový sexuální vztah, zda je vhodné, bezpečné a zda to schvaluji a zda 
by to bylo prospěšné a užitečné pro oba zúčastněné, jakož i pro všechny, kteří jsou 
s vámi spojeni v ostatních dimenzích, abyste takové sexuální vztahy pěstovali. Jak vidíš 
z této rady, vaše sexuální vztahy s kýmkoliv nějakým způsobem či stylem nejen 
ovlivňují vás oba, ale mají i značnou odezvu a dopad na ostatní, kteří jsou s vámi 
spojeni. A je tomu tak, ať už si to vědomě uvědomujete, nebo ne. Nezapomínejte, že 
v každé době působíte na mnoha úrovních jsoucna a bytí a pseudojsoucna a 
pseudobytí. Kvůli tomu vaše činy, chování a podnikání, ať je to cokoliv, mají velmi silný 
dopad na ně na všechny. A toto platí zejména o sexuálních aktivitách. Protože je 
sexualita tím, čím je, a znamená to, co znamená, jako nástroj všezahrnujícího sdílení a 
jako prostředek vytváření energií životní síly, jakékoliv podobné angažování se z vaší 
strany by mělo mnohem významnější dopad na každého a na vše s vámi spojené nežli 
cokoliv jiného. S ohledem na tuto situaci tedy musíte být velmi opatrní. Nedovolte, aby 
vás oslepil váš silný pohlavní pud a abyste podlehli své žádostivosti natolik, že byste se 
nevybíravě sexuálně zaplétali s každým, kdo vám přijde do cesty, bez ohledu na to, jak 
se ta osoba zdá být připravená a ochotná a vhodná, dokonce i kdyby byla 
následovníkem a praktikantem Mého Nového zjevení. Nezapomínejte, že jsou 
nekonečně rozdílné úrovně a stupně angažování se v tomto ohledu. 

Nikdy se nespletete, jestliže Mne poprosíte, abych vám naznačil nějakým způsobem 
nebo vám dostupnými prostředky, jak v takových případech pokračovat. Doporučuje 
se, abyste Mne poprosili zejména o zesílení vaší intuice a abych nedovolil, aby byla 
potlačena, ovládnuta nebo oslepena vaším silným sexuálním pudem. Někdy je mnohem 
prospěšnější zdržet se jakýchkoliv sexuálních eskapád, než se chytit do pasti 
negativního stavu, který nechce nic víc, než využít váš sexuální pud za účelem vašeho 
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zkorumpování a učinit váš život bídným. Pamatujte si, prosím, že sexualita je jedním 
z nejoblíbenějších nástrojů v rukou negativního stavu na dosažení tohoto cíle na 
planetě Nula. Toto platí zejména během současného postupujícího posunu. Připravte 
se na mnoho pokušení prostřednictvím vaší sexuality. Síly negativního stavu plánují 
mohutný útok proti čemukoliv pozitivnímu, co zůstává na vaší planetě. Sexualita bude 
hrát při tomto útoku významnou roli. Bude také použita k tomu, aby některé z vás žen 
nečekaně a zbytečně dostala do jiného stavu, a tím zkomplikovala váš život. Pokud by 
se něco takového stalo, doporučuji vám, abyste ten plod potratily. Samozřejmě, jako 
vždy, volba je vaše. A toto je všechno, co je možné v této době říci o této věci. 
Doporučoval bych, Petře, abychom pro dnešek skončili. Běž a odpočiň si, bav se a užij 
si svého pobytu u Mých lidí - Ludmily a Viktora. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za Tvoje přispění a za Tvou radu. Rád to učiním. 
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Dialog 83 

Osmdesátý třetí dialog 

 

27. května 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Než se dnes ráno pustím do svých vlastních otázek, chtěl bych se Tě, můj Pane 
Ježíši Kriste, zeptat, zda bys nechtěl něčím ohledně čehokoliv přispět. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že mi ochotně dáváš příležitost hovořit jako první. 
V současné době se odvíjí a odehrává mnoho věcí. V rámci současného postupujícího 
posunu se zahajují anebo, abych byl přesnější, uvádějí do pohybu různé progresivní 
fáze, které významně pozmění směr vývoje v říši negativního stavu a na planetě Nula. 

Včera se například stalo něco významného, což umožnilo spuštění jedné z těchto fází. 
Charakter této fáze i to, co vytváří, je v této době předčasné odhalit nebo vědět, neboť 
se stále ještě odvíjí. Pokud se odvíjí, takové poznání by tím, že by bylo poskytnuto 
lidskému aspektu vaší vědomé mysli, mohlo překážet jejímu vhodnému uvádění do 
chodu, jakož i manifestaci jejich důsledků.  

Důvod, proč tento fakt uvádíme, je v tom, že tvoje snaha spolupracovat s Ludmilou 
spolu s Viktorem, Petře, vaše diskuse a procházky ulicemi Moskvy, a hlavně vaše 
specifické duchovní, duševní a fyzické energie, vytvářené vašimi včerejšími aktivitami, 
byly potřebné a byly efektivně využity na tuto fázi a k jejímu rozvoji. 

Jak z tohoto faktu vidíš, tím, že jste Mými oblíbenými reprezentanty na planetě Nula, a 
protože jste souhlasili, že se Mnou budete pracovat na všem potřebném a na všem, co 
považuji za vhodné k naplnění všech aspektů Mého Plánu Spásy, všechno, co děláte, 
prožíváte, o čem uvažujete, co podnikáte, ať je to cokoliv, Já využívám v rámci Své 
Práce, kterou vykonávám za účelem konečného cíle. 

Nejsou to ani tak vaše specifické aktivity, které podnikáte, nebo zážitky, které máte, co 
se využívá pro tento vznešený účel, ale jsou to vaše velmi zvláštní energie, které se 
během takových aktivit a zážitků vytvářejí. Tento činitel se týká vás všech, kteří jste 
souhlasili s tím, že budete Mými pravými představiteli na planetě Nula. Vaše rozmanitě 
zvláštní a jedinečné aktivity, vaše zážitky, všechno, s čím jste se setkali od doby, kdy 
jste souhlasili anebo se rozhodli na základě Mé prosby, že se stanete Mými pravými 
reprezentanty, až do doby naplnění vašeho poslání na planetě Nula, ať jste kdekoliv, ať 
děláte nebo zažíváte cokoliv; duchovní, duševní a fyzické energie, vytvořené během 
této doby, Mi slouží v tomto ohledu jako důležité prostředky na dosažení Mých cílů. 

Nuže, je jasné, že vaše lidská vědomá mysl si tento fakt absolutně neuvědomuje, 
vědomě nemáte ponětí ani necítíte, že tomu tak je. Avšak na ostatních úrovních vaší 
mysli, bez jakéhokoliv vědomého zapojení, si tento fakt plně uvědomujete a vaše 
spoluúčast je v tomto ohledu registrována a rozpoznána. 
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Důvod toho, proč v této chvíli potřebujete znát tato fakta, je v tom, že fáze současného 
postupujícího posunu, který je v procesu odvíjení se, vyžaduje vaše vědomé poznání, 
týkající se vašeho angažování se v této důležité práci. I když je celkem představitelné, 
že navenek snad v tomto ohledu vůbec nic konkrétního nezjišťujete nebo nezažíváte, 
to, že si začínáte vědomě uvědomovat, že je tomu tak, a že si uvědomujete, že nezáleží 
na tom, co děláte anebo zažíváte, a že se k tomuto účelu využívají vaše duchovní, 
duševní a fyzické energie, tento proces značně posílí a učiní ho efektivnějším, 
vykonatelnějším a úspěšněji ustanoveným.  

Tento proces obsahuje důležitý faktor časového rámce. 

Jak víš, rozliční čtenáři těchto Dialogů, a zvláště těch dialogů, které následují po 
Osmdesátém dialogu, je budou číst v různých obdobích. Tato různá období budou 
značně rozložena zvláště u těch, kteří očekávají jejich překlady do jiných jazyků. 

Tento faktor časového rozložení není náhodný. V časovém rámci, potřebném k tomu, 
aby se tato fáze současně probíhajícího posunu plně uvedla do pohybu, anebo aby se 
vykonala a ustanovila, budou potřebné specifické duchovní, duševní a fyzické energie, 
které budou zajišťovány v době, kdy se budou číst tyto dialogy (ty, které následují po 
80. dialogu). Toto je efekt rozložení. 

Při pohledu na naše Dialogy z této perspektivy můžeš jasně zjistit, že mezi prvními 
osmdesáti dialogy a těmi, které následují, se nachází bod zlomu. 

V době, kdy byl dokončen Osmdesátý dialog, a ty, Petře, jsi započal svou důležitou a 
rozhodující cestu do ciziny, byl na všech úrovních jsoucna a bytí a pseudojsoucna a 
pseudobytí, jakož i na planetě Nula, dosažen a pevně ustanoven důležitý duchovní a 
multiverzální milník. 

Následně po tomto dialogu je na místě nový počátek v procesu eliminace negativního 
stavu a všech negativních aspektů lidské přirozenosti, jakož i v přípravě na aktivaci 
plnosti a úplnosti života pozitivního stavu. Povaha tohoto nového začátku od tebe, 
Petře, vyžaduje, abys přicestoval do bašty renegátů v ruské Moskvě a aby ses velmi 
intenzivně a smysluplně zapojil při spolupráci s Ludmilou a Viktorem. Jejich podílení 
se s tebou, Petře, na tomto procesu, na této křižovatce zmíněného nového začátku, je 
velmi důležité; a vaše kombinované duchovní, duševní a fyzické energie, které jsou 
tvořeny prostřednictvím vašich různých aktivit a velmi často také zdánlivou nečinností 
(během vašeho odpočinku a/nebo spánku), jsou velmi závažnými přispívajícími 
činiteli k tomu, aby byl tento nový začátek pevně zakotven a uveden do pohybu. 

Současně, na základě tohoto faktoru, budujete pevný základ a předpoklad, na kterém 
všichni ostatní moji reprezentanti během svého vlastního čtení těchto Dialogů a 
následně během svých vlastních aktivit budou přispívat svými vlastními duchovními, 
duševními a fyzickými energiemi, které budou využity na úspěšnou realizaci a 
ustanovení všeho, co se týká tohoto nového začátku i způsobu, jakým se bude odvíjet. 

Samozřejmě, kvůli bezpečnostním zřetelům, nemůže být v této době charakter a obsah 
tohoto nového začátku odhalen. Renegáty nesmírně zneklidňuje a nic by nechtěli víc, 
než se dozvědět o povaze a obsahu této nové fáze, aby mohli její dopad vůči sobě 
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blokovat, anebo aspoň její zavedení a její proces oddálit. Protože nemají žádnou 
možnost dozvědět se o těchto faktech, stávají se ve svých aktivitách zuřivějšími a 
zmatenějšími. 

Můžete tedy očekávat, že se na vaší planetě odehrají některé další nepředvídatelné, 
chaotické a matoucí události, které jsou reakcemi renegátů na tento nový začátek. 
V určitém smyslu mohou takové události někdy a dočasně ovlivnit vaše zevní životy 
tím, že vám připraví vyvolání všemožných neočekávaných a iritujících symptomů na 
vaší zevní, duševní a/nebo fyzické úrovni. Avšak kdykoliv by se vám snad něco 
takového přihodilo, nepoddávejte se panice a nebuďte vyděšení nebo rozzlobení, 
protože jsou jen povrchními a život neohrožujícími jevy, které pominou, aniž by vám a 
vašemu celkovému blahu jakkoliv ublížily. Jak víš, Petře, něco takového se už stalo 
Ludmile a Viktorovi. 

Chci, abyste si uvědomili, že cokoliv, co se vám, Mým pravým reprezentantům, děje a 
bude dít, ať to je anebo bude jakkoliv zdánlivě těžké, hrozivé, zlé, nepříjemné a 
neočekávané, změní se to na něco pozitivního a dobrého; a duchovní, duševní a fyzické 
energie, vytvořené během toho, Já účinně a úspěšně využiji na dosažení Svých cílů a 
plánů. A toto je všechno, Petře, čím jsem chtěl dnes přispět. Můžeš pokračovat 
v kladení svých otázek. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát ze Tvůj smysluplný příspěvek. Moje první otázka se týká 
něčeho, co jsi pronesl ve Svém Zjevení (Apokalypse) ve Svaté Bibli, v kapitole 3, ve 
verši 19, cituji: ‚Kolik miluji, tolik kárám a napravuji. Proto buďte horliví a čiňte pokání.‘ 
Ruský překlad v tomto ohledu zní trochu přísněji. Naznačuje, že každému, koho 
miluješ, sejmeš masku a potrestáš ho/ji. Anglický překlad, zde citovaný, nemá takovou 
trestající konotaci, jakou má ruský text. Tento výrok a některé výroky Pavla a krále 
Šalamouna o nešetření hole při trestání dětí a lidských tvorů vůbec (například rčení: 
‚Škoda každé rány, která padne vedle‘), vedly mnoho společností na této planetě 
k vytvoření někdy velmi přísných forem trestu a disciplíny. A nejen to - a v tom je ten 
problém - dělají to Tvým jménem, citujíce Tebe a Tvoji trestající povahu, a tak 
ospravedlňují své vlastní trestání a přísné chování vůči svým dětem a ostatním 
lidským tvorům. Nakonec, jestliže nás Ty trestáš a káráš a napravuješ a jestliže nám 
doporučuješ, abychom tak činili druhým, pak je zbožné, správné a náležité takovými 
být. 

Podobné chápání Tvého výroku se jaksi nehodí k tomu, jak pojímá Tvou Pravou 
Přirozenost Nové zjevení. Chtěl bys uvést k této záležitosti nějaký komentář? Také, 
proč je tomu tak, že se to dostalo do mé pozornosti v této konkrétní chvíli? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, chtěl bych okomentovat tento Můj výrok, zaznamenaný 
v Apokalypse. A důvod, proč se to dostalo do tvé pozornosti v této chvíli, je ten, že je to 
spojeno s výše zmíněným novým začátkem a s fází, která je v procesu objevování se 
právě teď, v rámci současného probíhajícího posunu. 

Síly negativního stavu, zejména renegáti, ale i pseudotvůrci, jsou v procesu spuštění, 
vlastně již zavedli všemožné, vzájemně se trestající aktivity a destrukci, jak je to vidět, 
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například, ve válce mezi NATO a Jugoslávií a v bojích, které probíhají mezi různými 
frakcemi renegátů (etnické čistky, nenávistná intolerance atd.). 

Tato neobvyklá situace spouští v lidských tvorech tendence - mnohem silnějším 
způsobem než předtím - pokusit se řešit problémy svých životů, ať už ve svých 
vlastních rodinách se svými vlastními dětmi, anebo na pracovišti či na ulici vůbec, nebo 
ve vztazích mezi sebou, násilným a trestajícím způsobem. V poslední době jste svědky 
odehrávání se mnohých takových událostí kolem sebe. A budete svědky mnohých 
dalších. 

Aby se ospravedlnilo takové násilné a trestající počínání, v některých společnostech se 
velmi často prohlašuje, že Já jsem právě Ten, kdo to činí prostřednictvím lidských 
tvorů. Dle jejich pojímání jsem právě Ten, kdo lidi trestá a Kdo dovoluje, aby docházelo 
ke všem těm ukrutnostem a ohavnostem, co jsou páchány neustále ve všech koutech 
vaší planety. Jak víš, tvrdí se například, že tak zvané přírodní katastrofy, k nimž 
dochází velmi často na vaší planetě, jsou považovány za boží skutky, jako bych to byl 
Já, kdo je způsobuje. Pro toto falešné vnímání a nesprávné chápání a protože dochází 
stále k častějšímu výskytu těch negativních, trestajících a násilných jevů, je nutné se 
věnovat této záležitosti a uvést ji do náležité perspektivy. 

Proto tohle bylo v této chvíli uvedeno do tvé pozornosti. Navazuje to také na výše 
zmíněnou fázi a na nový začátek. 

Je-li Přirozenost Boha - Moje Přirozenost - zakořeněna a zakotvena v Absolutní Božské 
Lásce a Absolutní Božské Moudrosti, v Absolutním Božském Dobru a Absolutní Božské 
Pravdě, v Absolutních Božských Pozitivních Skutcích a Absolutní Božské Víře, pak je, 
logicky řečeno, jakékoliv represivní či trestající nebo násilné chování v rozporu s tou 
Přirozeností. Avšak jaký bych měl důvod k tomu, abych něco tak vyjadřoval (a v celé 
Bibli je mnoho takových výroků), jestliže opravdu odporují tomu, kým ve skutečnosti 
jsem? 

Jak z této diskuse vidíš, opět jde o to, že se vše, co jsem kdy řekl nebo uvedl, bere 
doslovně, a ne duchovně. S touto situací je ten problém, že všechno, co oznámím na 
duchovní úrovni a co se týká výlučně napravení a korekce jedincových cest a způsobu 
života, pak když se to vysloví v termínech důsledků a následků jakýchkoliv aktivit 
a/nebo chování negativní povahy a když se to aplikuje na zevní neduchovní schopnosti 
chápání lidské mysli, zní to a je to vnímáno a chápáno jako represivní čili trestající, ba 
dokonce násilné. 

Uvažte tento důležitý fakt: Jaká je přirozenost pozitivního stavu vůbec - ve vztahu 
k diskutovanému? Ve své esenci a substanci odráží Mou Absolutní Přirozenost ve své 
relativní kondici. Povahou této přirozenosti, tautologicky řečeno, je to, aby byla 
pozitivní, tedy aby byla laskavá, něžná, ohleduplná, chápavá, trpělivá či shovívavá; aby 
byla milující, moudrá, otevřená, milosrdná a odpouštějící; aby byla soucitná, 
empatická, chápající, akceptující; a aby byla nenásilná, netrestající a nemstící se. V tom 
případě, pokud zavedete životní styl, shodný s těmito pozitivními charakteristikami, 
ustanovíte samotný život pozitivního stavu. pokud prodléváte v takovém životě, jste ve 
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Mně a Já jsem ve vás, neboť jen z Mé samotné Přirozenosti lze ustanovit vše, co má 
takovou povahu. 

Takže co byste udělali, kdybyste chtěli iniciovat a zavést životní styl, který je totálně 
odlišný? Do takového života nemůžete zjevně zahrnout nic, co má ty charakteristiky. 
Musíte k nim objevit něco naprosto opačného. v tomto případě se uskutečňuje životní 
styl, který obsahuje jen to, co není v pozitivním stavu a/nebo v Mé Přirozenosti. Budete 
iniciovat násilí, trestnost, nemilosrdnost, potrestání, pokárání, bezohlednost, 
netrpělivost, odmítání a všechny podobné charakteristiky, které se stanou způsobem 
vašeho života. Odtud tedy negativní stav. 

Je však několik faktorů, ze kterých a pomocí kterých lze ustanovit takový život. 
Především, jak víš, tím, že tento životní styl neobsahuje nic, co by bylo z Mé 
Přirozenosti či z Přirozenosti Mého pozitivního stavu, nemůže mít trvalé či věčné 
pokračování. Jinak byste museli uznat, že v multivesmíru působí dvě nezávislé 
absolutní síly; jedna pozitivní a druhá negativní. Pokud by tomu tak bylo, ani jedna síla 
by nemohla být navěky eliminována. Tato situace by byla pravdivá, kdyby byly obě síly 
iniciovány v Absolutním Zdroji - ve Mně. Podle logické konstrukce, pokud je něco 
Absolutní v jednom ze svých fundamentálních charakteristických rysů, nemůže to být 
současně absolutní v něčem, co je k tomuto charakteristickému rysu opačné. 

Jsem-li absolutně dobrý, laskavý, milující, moudrý atd., nemohu být současně 
absolutně zkažený, zlý, negativní, nenávistný, netolerantní, pošetilý, bezohledný atd. 
Takže, jak bylo řečeno mnohokrát předtím, koexistence dvou absolutních entit 
s opačnými charakteristickými rysy nemůže přicházet v úvahu. Navzájem se vylučují. 

Na základě těchto faktorů jsem uvedl velmi zvláštní uspořádání, než jsem dovolil, aby 
došlo k tomuto opačnému životnímu stylu. Ve skutečnosti bylo vyjádřeno několik 
podmínek a uvedeno do života negativního stavu. 

Jak víš, první bylo to, že negativní stav nesmí zůstat navěky, nýbrž potrvá jen během 
jednoho časového cyklu - současného. 

Druhou bylo to, že každý, kdo se podílí na jeho životě, tam bude na základě 
dobrovolnosti s plně zachovanou schopností se měnit a volit. 

Třetí bylo, že nebudou zachovány žádné vědomé vzpomínky na to, že toto je jen 
dobrovolný a dočasný status jejich pseudojsoucna a pseudobytí. 

Čtvrtou bylo, že každý zúčastněný v negativním stavu ponese plně důsledky svých 
negativních a zlých skutků. 

Pátou bylo, že v samém životě negativního stavu bude existovat neustálé vědomí 
kárání a trestání zloby a negativity jejich členů, aby tak bylo komukoliv v negativním 
stavu umožněno vzdát se svého pseudoživotního stylu. Konec konců, jestliže se 
rozhodnete být negativní nebo zlí, volíte si pseudoživot negativního stavu. Jakmile si 
zvolíte tento pseudoživot, volíte si všechny podmínky, za kterých bylo negativnímu 
stavu dovoleno, aby se aktivoval. V tom případě si volíte život trestu či represe, jakož i 
kárání a trestu. 
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Díky faktu, že Já jsem Absolutní Láska, a protože jsem ve Své Lásce absolutní, miluji 
každého bez výjimky či vyloučení, ať je takový jedinec jakkoliv zlý nebo negativní. Díky 
Své Absolutní Lásce stále nabádám každého v negativním stavu a v lidském životě, aby 
se odvrátil od svého negativního životního stylu, neboť je už svou samotnou 
přirozeností stavem utrpení, kárání, trestání, mizérie, zmatku, bláznovství a 
podobných prohnilých charakteristických rysů. Moje Absolutní Láska netouží po tom, 
aby byl kdokoliv v podobném strašném stavu. Z toho důvodu tím, že vás miluji, a 
pokud jste v takovém stavu, na základě toho faktoru a na základě jeho přirozenosti, 
vám neustále připomínám, abyste napravili své cesty, protože vás chci zpět 
v pozitivním stavu u Sebe. Moje Absolutní Láska poskytuje všechny tyto podmínky 
v negativním stavu, aby každému umožnila se navrátit zpět do pozitivního stavu. Umíš 
si představit, co by se stalo, kdyby nebyla učiněna žádná tak důležitá opatření a kdyby 
samotná esence a substance negativního stavu anebo, abych byl přesnější, nevědomá 
mysl každého, neměla být nasycena ničím, co má takovou přirozenost? Kdyby v jejich 
myslích nemělo existovat nic z podobné přirozenosti, bez ohledu na to, v jaké modalitě 
- vědomé nebo nevědomé, pak by pro nikoho neexistovaly absolutně žádné pohnutky 
dostat se ven z negativního stavu a vrátit se zpět do stavu pozitivního. 

Protože jsme všichni před aktivací negativního stavu měli vzájemnou dohodu, že 
ustanovíme všechny výše uvedené podmínky, za kterých bude dovoleno, aby se 
aktivoval negativní stav, a protože v konečném smyslu Já jsem právě ten, který má 
absolutní kontrolu nad všemi důsledky, výsledky a následky jakýchkoliv akcí a reakcí, 
každý to vnímá tak, a skutečně je potřebné, aby se to povědělo každému, že jsem to Já, 
kdo kárá a napravuje každého, koho miluji a ochraňuji. 

Toto je Absolutní Moudrost Mé Absolutní Lásky a Absolutní Láska Mé Moudrosti. 
Kdybych neměl milovat takovým absolutním způsobem, bylo by Mi jedno, co se vám 
stane nebo jaký bude výsledek negativního stavu. 

V tom případě byste mohli rovnou spáchat existenciální sebevraždu. Neexistoval by 
žádný účel, pro který by měl váš život, ať by to byl jakýkoliv život, za tak nemožných 
podmínek pokračovat. 

Já se však přece jen starám a skutečně se starám v absolutní míře. A protože se starám 
Absolutně, poskytuji všemožné příležitosti, zavádím všemožná opatření a vytvářím 
všemožné podmínky, za kterých je odchod z takového pseudoživota a návrat 
k pravému životu nejen možný, ale je absolutní nutností. 

Jak z tohoto vysvětlení vidíš, Petře, citovaný verš se musí interpretovat výše uvedeným 
způsobem. Není tomu tak, že bych Já osobně a přímo někoho káral anebo trestal anebo 
někomu spílal - to by bylo v rozporu s Mou Pravou Přirozeností - ale Moudrost Mé 
Lásky vyjmenovává všem v negativním stavu a v lidském životě všechny podmínky, za 
kterých bylo negativnímu stavu dovoleno, aby se aktivoval; a současně jim to 
poskytuje cestu z něho ven. 

Jak bylo na začátku této diskuse uvedeno, kdykoliv někomu uvedete ty podmínky čili 
jakékoliv jiné podmínky, tím, že jste to vy, kdo jim je vyjadřuje, jeví se to tak, že vy jste 
právě ten, kdo kárá a trestá. 
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V negativním stavu a v lidském životě není možné žádné jiné vnímání, neboť na 
základě jejich samotné přirozenosti se jim vždy zdá, že toto kárání a trestání přichází 
zvenčí, od někoho tam venku, a ne z jejich vlastního nitra; zatímco pravou realitou 
tohoto faktu je to, že takové kárání a trestání přichází z jejich vlastního nitra, kam bylo 
uloženo na základě původní dohody jako jedna z nejdůležitějších podmínek, za kterých 
bylo dovoleno, aby negativní stav vešel do svého pseudoživota. Avšak všichni členové 
negativního stavu a většina lidských tvorů své vlastní nitro odmítá - v jakém strašném 
stavu jsou! - a proto jediným způsobem, jakým je možné proniknout do jejich mysli na 
každé z jejích úrovní, je to, že jim ten výrok prezentuje, jako by nepřicházel z jejich 
vlastního nitra, ale z jejich zevnějšností - v tomto případě ode Mne. Odtud tedy ‚Kolik 
miluji, tolik kárám a napravuji. Proto buďte horliví a čiňte pokání!‘ Zodpovídá to tvou 
otázku, Petře? 

Peter: Úplně. A děkuji Ti mnohokrát za tuto odpověď. Sice mám ještě další otázku, ale 
zřejmě bych ji měl odložit na nějakou jinou dobu. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, je to dobrý nápad. Většinu tvých energií je zapotřebí pro 
jiné aktivity. 



 

-597- 
 

Dialog 84 

Osmdesátý čtvrtý dialog 

 

29. května 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: jak víš, z nějakého důvodu myslím neustále na knihu Zjevení, obsaženou v Bibli 
(Apokalypse). Otázkou ovšem je. obsahuje ta kniha vůbec něco, co by se týkalo 
současného a budoucího stavu věcí na planetě Nula, v lidském životě a ohledně 
výsledku negativního stavu? Anebo se vše, co bylo v té knize napsáno, naplnilo někde 
jinde, například ve Světě duchů (intermediálním světě), jak to tvrdil Swedenborg, 
pročež se to nijak netýká ničeho v lidském životě, ani v žádném jiném typu života? A 
pokud se to již naplnilo, proč potom na to tolik stále myslím a proč existuje a stále se 
objevuje mezi náboženskými horlivci na této planetě tak mnoho různých interpretací a 
vysvětlování obsahu té knihy? Něco mne na celé této věci vážně trápí. Myslíš, že by 
bylo vhodné o tom v této chvíli hovořit? Samozřejmě, než odpovíš na mou otázku, 
možná že bys chtěl nejdříve Ty o něčem mluvit. Rád bych Ti přenechal prostor, abys 
přispěl s čímkoliv, o čem víš, že je to aktuální a vhodné. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že mi umožňuješ, abych promluvil jako první. Jen 
jeden komentář ohledně něčeho, co jsi zažil včera. Jak ses procházel na své ranní 
procházce poté, co jsi zaznamenal náš Osmdesátý třetí dialog, na jednom místě na ulici, 
na jejím chodníku, seděl soucit vzbuzující muž ve velmi nepohodlné (z tvého hlediska), 
skrčené pozici. Byl zabrán do prohlížení svého ubohého majetku, pozůstávajícího 
z několika předmětů, probíral je jeden za druhým bez jakéhokoliv zjevného účelu nebo 
cíle. Byl vyhublý a špinavý, zanedbaný, páchnoucí, byl střapatý, nikomu a ničemu 
nevěnoval pozornost, nedíval se na nikoho ani na nic konkrétního. Připadal ti, Petře, 
tak ubohý a tak mimo sebe, že ti pokleslo srdce a pocítil jsi současně jak odpor, tak i 
soucit. Asi o 40 minut později, když ses vracel ze své procházky, byl dotyčný muž ještě 
stále na stejném místě, seděl či vlastně krčil se ve stejné poloze, dělal přesně totéž, bez 
jakékoliv viditelné změny co do pozice nebo co do svých nesmyslných aktivit, 
týkajících se té trochy jeho majetku. Když ses vrátil domů k Ludmile a Viktorovi, na 
toho muže jsi zapomněl. 

Potom ses během pozdního odpoledne, po vašem jídle, vydal na další procházku kolem 
téhož místa. K tvému překvapení byl na stejném tentýž muž, ale tentokrát ležel na 
chodníku a spal, zase ve velmi nepohodlné (z tvého pohledu), jakoby fetální pozici, a 
vedle sebe měl pohozené dva nebo tři francouzské rohlíky. Nyní jsi byl skutečně 
šokován celou tou scénou a myslel sis, že je snad v celém tom zvláštním setkání pro 
tebe obsaženo nějaké poselství. Znovu, až ses asi za hodinu vracel zpět kolem stejného 
místa, dotyčný muž stále spal ve stejné pozici, na stejném místě, s týmiž pohozenými 
francouzskými rohlíky. Jeho vzezření, vzhled a chování byly bizarní, chaotické, 
zmatené, vzbuzující soucit a nemající žádný smysl. Tvou první myšlenkou bylo, že je 
tento muž opilý nebo duševně chorý, či obojí. Avšak když ses na něj podíval ze své 
klinické perspektivy, i když mohlo jít o obě tyto klinické kategorie, bylo na něm a na 
jeho vzezření cosi víc, než by připomínalo duševní chorobu a/nebo alkoholismus. 
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Znova, jak jsi mimoděk procházel, cítil jsi takřka nekontrolovatelný odpor spolu se 
soucitem. Téměř jsi cítil, že bys s ním a jeho stavem měl něco udělat. Bylo dost 
zajímavé, že poblíž toho muže procházely zástupy lidí, ale nikdo mu nevěnoval 
pozornost, jako by byli přivyklí nebo jako by očekávali, že něco takového vidět je na 
denním pořádku. Uvážíme-li, že jsi v Moskvě, v Rusku, a vezmeme-li v úvahu strašnou 
ekonomickou situaci, kterou lidé této země prožívají, je jasné, že takové scény, jako je 
tato, jsou pro ně běžným jevem. Takže procházejí kolem nich, jako by se nic nestalo. 

Jak jsi uvažoval o osudu toho muže, Petře, začal jsi být zvědavý, proč bylo pro tebe 
potřební potkat takového podivného člověka a proč bylo umožněno, aby vůbec taková 
situace nastala, proč vůbec byla dána možnost, aby se děly ještě horší věci než ta, a jaké 
bylo/je pro tebe osobně, Petře, poučení z tohoto zážitku. 

Jak víš, tím, kdo jsi, Petře, nic není v tvém případě nahodilé. Na základě příkladu tohoto 
případu jsme tě chtěli upozornit na živé, konkrétní a skutečné vykreslení přirozenosti 
negativního stavu. Ten muž byl samotným ztělesněním, ilustrací a demonstrací toho, o 
co všechno se jedná v negativním stavu a jak vypadá ve své pravé esenci a substanci, 
zbavený všech svých falešných zdánlivostí. Proto ve vzezření dotyčného muže je něco 
víc, než představuje jen duševně nemocná osoba a/nebo alkoholik. Ve své klinické 
praxi v oblasti duševního zdraví, Petře, jsi byl zvyklý setkávat se s lidmi duševně 
nemocnými, s alkoholiky či s drogově závislými či se všemi dohromady. A přece v tobě 
nevzbuzovali tytéž pocity, jaké vyvolával dotyčný muž. Bylo ti jasné, že v případě toho 
muže se jedná a cosi víc než jen o duševně nemocnou osobu a/nebo alkoholika. Jeho 
účelem bylo dát žijící, živý, konkrétní a jasný příklad přirozenosti negativního stavu. 

Nezáleží na tom, jak se negativní stav jeví při pozorování zvenčí, jeho pravá 
přirozenost neobsahuje nic jiného než to, co jsi viděl ve stavu toho muže. Lidé jako on 
souhlasili s touto ilustrací a Já jsem dovolil výskyt takových konkrétních příkladů, aby 
mohla být pravá přirozenost negativního stavu odhalena a aby se všem ozřejmila. Tvé 
pocity odporu byly v tomto případě reakcí na zjevnou přirozenost negativního stavu. 
Tvé pocity soucitu byly reakcí na potřebu zachránit všechny z negativního stavu a dát 
jim příležitost vrátit se zpět do pozitivního stavu. Zároveň ses, Petře, divil, jak je 
možné, aby byl někdo takový, jakým byl tento muž ve svém celkovém rozpoložení, 
spasen z negativního stavu a konvertoval do pozitivního stavu. Konec konců vypadal 
jako prázdná schránka, bez jakékoliv jiskry něčeho rozumného a spasitelného. A ty sis 
řekl: Může být v takovém člověku přítomnost Pána Ježíše Krista? Je něco v tom muži, 
co by mu umožnilo, aby pochopil, o co všechno se v jeho kondici jedná, a aby mohl být 
transformován? Jak je možné, aby měl takový člověk něco, co by se byť jen vzdáleně 
podobalo svobodné vůli, svobodné volbě a schopnosti měnit se? 

Na základě těchto otázek jsi začal pochybovat, Petře, zda základní premisy Mého 
Nového zjevení byly správné a zda jsi špatně nepochopil něco z celé koncepce Nového 
zjevení a zda situace s ukončením negativního stavu a konverzí každého do pozitivního 
stavu byla vůbec správná a uskutečnitelná. Jak je možné, abych takového muže Já 
anebo kdokoliv z vás miloval a o něho pečoval? Nakonec ta část tvých pocitů, která se 
týkala odporu vůči lidem, jak byl ten, byla/je ohromující. Pocity odporu nejsou 
v souladu s pocity lásky a péče. 
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Tedy, opět se zde jedná o pohlížení na věci takovým způsobem, jakým se jeví na scéně, 
a nikoliv za ní. kromě toho jsi pohlížel na celou scénu z pozice své relativity, jakož i 
z pozice velmi malého - pokud vůbec nějakého - poznání, proč někdo takový, jako je 
ten muž, může vůbec existovat. 

Kdežto Já pohlížím na takové lidi z pozice Svého Absolutního Poznání všech důvodů, 
proč se něco takové vyskytuje v tom kterém typu života. Jinými slovy, Já je vždy vidím 
takovými, jakými skutečně jsou za scénou, ve své samotné esenci a substanci. Pokud 
někdo souhlasil, že bude ilustrovat dokonce i takové nepředstavitelné extrémy 
přirozenosti negativního stavu, jak je to v případě dotyčného muže, jak bych pak mohl 
z pozice Své Absolutní Lásky a její Absolutní Moudrosti nemilovat a nepečovat o 
takového člověka a nezachovat v něm ani jiskérku něčeho ze Mne, co bych využil k jeho 
spáse a opětovnému uvedení do pozitivního stavu? Ve skutečnosti jsme povděčný a 
děkuji takovým jedincům za to, že souhlasili, že budou živými, konkrétními, 
hmatatelnými a skutečnými ilustracemi přirozenosti negativního stavu i toho, k čemu 
pseudoživot negativního stavu ve svých důsledcích směřuje. 

Všimni si, prosím, francouzských rohlíků, které byly pohozeny kolem toho muže. Divil 
ses: kdepak se tam vzaly, když se ten muž vůbec nepohnul z místa? Kdo mu dal 
všechny ty rohlíky? Konec konců tam nebyly, když jsi ráno šel kolem toho muže. 
Zřejmě měl někdo s ním soucit a ty rohlíky mu dal. Co ti ty francouzské rohlíky říkají, 
Petře, S čím duchovně souvztaží? Jak dobře víš, duchovně řečeno, Já jsem Chléb Života, 
zde reprezentovaný francouzskými rohlíky. Já poskytuji každému prostředky na 
přežití, ať je to kdokoliv, anebo ať je kdekoliv, či ať by byl jakkoliv negativní a/nebo 
zlý. Bez ohledu na to, jaký je, každý je sycen Mým Životem. 

Francouzské rohlíky zároveň velmi jasně znázorňují, že dokonce ani tací lidé, jako je 
on, nejsou absolutně negativní nebo zlí. Dokonce i u takových lidí je kolem nich a v nich 
přítomné něco, co je ze Mne, z Mojí Absolutní Dobrotivosti, Lásky a Péče. Na základě té 
přítomnosti jsou schopni splnit svůj účel, kvůli kterému jim bylo dovoleno, aby byli 
takovými, jací jsou. Je zde velmi jasné znamení: nikdo a nic by nemohl dále dělat, 
reprezentovat, ilustrovat, demonstrovat a být takovým, jakým je podle dohody, 
kdybych ho neživil Svým Životem-Chlebem. To, že Můj Život-Chléb nesprávně 
používají, zneužívají a odhazují vždy, až dojedí, jak to představují francouzské rohlíky 
rozházené kolem dotyčného muže, je jiným příběhem. I přesto je jim vždy k dispozici a 
bude využit při konečném vyznění jejich účelu, kvůli kterému souhlasili se svým bytím 
v zájmu spásy z jejich strašného stavu. 

Poučení z tohoto zážitku ve všeobecném smyslu, Petře, je zcela jasné: takto dopadne 
negativní stav ve všech svých snahách, Petře, ať se jeví ve svém dočasném 
manifestování jakkoliv prospěšným a užitečným, nedospěje k ničemu jinému než 
k tomu, co vám demonstruje a ilustruje dotyčný muž. Skončí tedy v nicotě a v naprosté 
nesmyslnosti. Celé toto množství jedinců, kteří ze své vlastní svobodné vůle a volby 
dobrovolně souhlasili s podílením se na pseudoživotě negativního stavu, ilustrujíce 
všechny aspekty jeho pseudoživota, budou odměněni za svou snahu tím, že budou 
probuzeni ze svého stavu a následně spaseni. 
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Zároveň, jak jsi toho muže viděl v jedné poloze, bez jakékoliv zjevné změny, sedícího či 
ležícího na chodníku, začalo ti být jasné, že na základě reprezentování faktické a 
skutečné přirozenosti negativního stavu byl odrazem současného stavu záležitostí 
v negativním stavu vůbec a v lidském životě zvláště. V tomto smyslu bylo naznačeno, 
že negativní stav je stagnující, neprogresivní, nezměnitelný ve své pravé přirozenosti 
(nechce nic měnit) a nehybný. Nesměřuje nikam. Ve skutečnosti jediná cesta, po které 
kráčí, jak to bylo zjevné z polohy dotyčného muže, je cesta zpět; je zcela regresivní, 
nesmyslný a jde v ústrety své konečné záhubě a věčné smrti. Takový pohyb není vůbec 
žádným pohybem. Nic, co končí ve své definitivní smrti a nejsoucnu a neexistenci, 
nelze považovat za skutečně se pohybující. Jediným skutečným pohybem z duchovního 
hlediska je jen pohyb vpřed a dále, k vyšší, progresivnější úrovni jsoucna a bytí. 

Jestliže byl negativní stav vybudován na všem opačném ve srovnání s přirozeností 
pozitivního stavu, který je ve stavu neustálého, nepřetržitého pokroku, pak je jasné, že 
negativní stav bude založen na neustálé regresi a degradaci. Jinak by nebyl negativním 
stavem. Na základě tohoto faktoru, logicky řečeno, pokud je něco v procesu neustálé 
regrese a degradace, pak to skončí zhroucením ve všech aspektech svého života, čili 
v tomto případě pseudoživota, s totální ztrátou docela všech energií, které jsou s to 
podporovat jeho pseudojsoucno a pseudobytí. V tom případě, jak dochází k této regresi 
a degradaci, všechny energie se úplně a totálně vyčerpají a nezůstane nic, co by 
umožnilo pokračování tohoto pseudojsoucna a pseudobytí. V té chvíli i negativní stav 
přestane existovat díky jednoduchému faktu svého regresivního a hroutícího se 
způsobu života. 

Tento logický výsledek a toto uspořádání znovu naznačuje, že negativní stav díky své 
samotné pseudoesenciální a pseudosubstanciální přirozenosti nemůže pokračovat 
věčně. Jen něco, co se pohybuje vpřed a dále progresivním způsobem, může a smí 
tímto způsobem pokračovat, protože neustále expanduje a v procesu své expanze 
znásobuje své energie, které slouží věčnému udržování tohoto pokroku a této expanze. 
Jak víš, Petře, tato přirozenost pozitivního stavu pramení z Mé Absolutní Přirozenosti. 
Jasně ti to říká, že Já jsem Ten/Ta, kdo absolutním, věčným a nepřetržitým způsobem 
postupuje, pohybuje se, expanduje a manifestuje se. Proto cokoliv, co pochází ze Mne 
Osobně, je též takové. 

Protože, jak víš, negativní stav nevzešel ze Mne, ale z protikladu ke všemu, co je ve Mně 
a ze Mne, nemůže nic tvořit stejným způsobem. Proto je přesně takový, jaký je ten muž, 
kterého jsi viděl na tom chodníku - vlastně umírá v absolutním smyslu. 

A toto nás přivádí ke zodpovězení tvé otázky, Petře, ohledně obsahu knihy Zjevení ve 
Svaté Bibli. Ve skutečnosti, v pravé realitě jejího obsahu, v jednom z mnohých aspektů 
jejího vnitřního významu, ta kniha popisuje přirozenost negativního stavu, jeho 
konečný výsledek a proces jeho eliminace, jakožto i konec tohoto časového cyklu. 
Pokud důkladně posoudíš popis negativního stavu uvedený v té knize, potom negativní 
stav vypadá přesně jako muž, kterého jsme popsali či se o něm výše zmínili. Kromě 
toho všeho ta kniha také popisuje Přirozenost Boží a proces získávání Mé Nové 
Přirozenosti a jak tato Nová přirozenost ovlivní celé Stvoření a pseudostvoření a jaký 
bude pro všechny výsledek. Popisuje také ukončení lidské éry v intermediálním světě, 
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duchovní boj během toho ukončování, proces Posledního soudu vůbec a budování a 
nastolení plnosti a kompletnosti života pozitivního stavu. 

Jak víš, Petře, všechny knihy ve svaté Bibli, které obsahují niterným duchovní smysl 
(dohromady 35 knih) včetně knihy Zjevení (Apokalypsy), mají několikeré významy a 
mnohé úrovně výkladu. Díky faktu, že niterný, duchovní význam je z duchovního světa, 
který není časoprostorově vázán, vše, co je napsáno v těch knihách, a zejména ve 
Zjevení-Apokalypse, je tím či oním způsobem použitelné na všechny časy, na všechny 
kondice, na všechny stavy a na všechna místa v celém jsoucnu a bytí a pseudojsoucnu a 
pseudobytí. Když však jejich význam aplikuješ na nějaké místo a kondici, jako je 
například planeta Nula, která je časoprostorově vázána, existuje tendence 
interpretovat jejich obsah v rámci minulosti, přítomnosti a budoucnosti a s lokální 
omezenou aplikací jen na lidský osud. 

Podíváme-li se na obsah a význam Apokalypsy z typicky lidské perspektivy, 
v lineárním čase a prostoru, některé úrovně niterného, duchovního významu této 
knihy se téměř ve své celistvosti (nikoli zcela) před určitým časem naplnily. 
Problémem lidského chápání a interpretace obsahu této knihy je to, že její 
aplikovatelnost omezují jen na lidský život na planetě Nula. I když je správné 
předpokládat, že všechno, co je v té knize napsáno, má pro lidi nějaký důležitý význam, 
netýkalo se to ani tak lidí, žijících na planetě Nula, jako spíše jejich osudu 
v intermediálním světě. Můžeš tedy říci, že většina obsahu té knihy s ohledem na ten 
svět se již naplnila. 

Lidé jsou však ve většině případů schopni vidět a rozlišit jen jednu úroveň obsahu a 
významu té knihy, a to doslovnou úroveň, která jim nedává příliš velký smysl. 
Doslovná úroveň je pro ně příliš matoucí a tajemná. protože však nejsou schopni 
poznat žádnou jinou úroveň, během mnoha staletí - od doby, co byla napsána - se 
pokoušejí přijít na to, co skutečně znamená a představuje ve svém doslovném smyslu. 
Díky faktu, že doslovný smysl nemá žádný smysl, tak aby mu nějaký smysl dali, museli 
interpreti Apokalypsy přijít s mnoha odlišnými, často velmi vzájemně si odporujícími 
pojetími a interpretacemi jejího obsahu, jako by ho bylo možné použít jen na lidský 
život a jeho osud. Takže, ještě jednou, což opakujeme a připomínáme, vidí věci jen 
takové, jaké se jeví na scéně, a ne jaké jsou za scénou. Doslovná interpretace se rovná 
pohlížení na věci způsobem, jakým se jeví na scéně. Protože každý, kdo pohlíží na 
scénu, činí to ze své vlastní jedinečné, zosobněné a individualizované perspektivy, 
všichni připisují událostem, odehrávajícím se na scéně, různý význam a rozličnou 
konotaci. Odtud tedy pocházejí mnohé rozdílné a protichůdné interpretace obsahu 
takových knih, jako je Apokalypsa. 

Na duchovní úrovni jejího chápání a interpretace, která vidí věci za scénou, má 
všechno, co je obsaženo v knize Zjevení-Apokalypse, zcela odlišný význam a úplně 
jinou konotaci. Jak bylo uvedeno výše, týká se to všeho, co se dělo, děje a bude dít 
v tomto patřičném časovém cyklu. Jak víš, současný časový cyklus je tím cyklem, ve 
kterém bylo dovoleno, aby se negativní stav aktivoval, uvedl do pseudopohybu, přitom 
ilustroval a demonstroval svůj životní styl. Proto všechno, co je napsáno v Apokalypse, 
bude mít ve svém niterném duchovním smyslu nějaký význam až do úplného konce 
tohoto časového cyklu. Pohlížíme-li na události, popsané v té knize z této perspektivy, 
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můžeme s jistotou říci, že některé věci tam popsané se už naplnily, některé se právě 
naplňují a některé se naplní, jak bude tento časový cyklus pokračovat ke svému finále 
či konci. 

Pamatujte však - a toto vám opět připomínám - že jedním důležitým faktorem ve 
vztahu k Apokalypse je to, že všechno v ní napsané se ve většině svých aspektů 
odehrálo, odehrává a odehraje v některých jiných dimenzích, a ne tak doslovně na 
planetě Nula. Úplné naplnění všech aspektů a úrovní Apokalypsy se uskuteční někde 
jinde, se zjevnými důsledky - ve svém konečném smyslu - na život lidí na planetě Nula. 
Mnoho věcí se odrazí na niterné, duchovní úrovni lidské mysli a na jejich zvláštním 
životním stylu. Protože však vždy existují nějaké důležité důsledky, které tento 
specifický životní styl produkuje na zevních úrovních událost´, odehrávajících se na 
planetě Nula, vypadá to tak, jako by se všechny věci a události popsané v Apokalypse 
odvíjely a budou odvíjet a uskutečňovat doslovně na planetě Nula. 

Jak tedy z těchto faktů vidíš, všechno, co je v Apokalypse napsáno, se týká něčeho, co se 
odehrává buď v jiných dimenzích, anebo v niterné svatyni lidské duchovní mysli, 
anebo v obou současně. Ve své zevní použitelnosti vůči událostem na planetě Nula je 
takové dění jen důsledkem aktivit na těch dvou úrovních, aniž by měly kořeny a 
příčinné faktory v čemkoliv, co doslovně probíhá na planetě Nula. 

Je však ještě jedno pojímání obsahu Apokalypsy, o kterém je třeba se zmínit. Týká se 
něčeho, co se odráží ve vztahu existujícím mezi Absolutním Stavem a stavem 
relativním. Přenášení jakéhokoliv poznání z Absolutního do relativního je přidělováno 
v rozsahu schopnosti, jakou má cokoliv relativní ve své jedinečné přirozenosti. Toto je 
ten proces, proces titrace, ve kterém by se vlivem existujícího negativního stavu a jeho 
snahy mohlo toto poznání a tato aplikace jeho principů oslabit, zdeformovat, zkreslit a 
zfalšovat. Celý obsah Apokalypsy v tomto příslušném aspektu se zabývá důsledky, 
výsledky a následky této deformace, zkreslení a zfalšování. Všechno, co se zdeformuje, 
zkreslí anebo zfalšuje, přivádí na sebe díky své přirozenosti soud a odplatu. 
Apokalypsa obsahuje formy, způsoby, prostředky a procesy toho trestu a odplaty. 
Jinými slovy, na některých úrovních Apokalypsa slouží jako varování, co by se mohlo 
stát anebo jaký by byl následek toho, kdyby si měl někdo zvnitřnit toto zkomolení, 
zkreslení a zfalšování tak, že by se staly jedinou identitou jeho života. V určitém smyslu 
můžeš pojímat spisy Apokalypsy jako preventivní prostředek proti tomu, aby se něco 
takového nikdy nestalo. 

Jsou samozřejmě mnohé další aspekty obsahu Apokalypsy i toho, co znamená a čeho a 
koho se týká, kromě výše zmíněných. poznání těchto aspektů však není ani vám, ani 
nikomu v negativním stavu v této chvíli k dispozici. Týká se to buď něčeho, co není 
z lidského života, a proto by vám to nedávalo žádný smysl, anebo se to týká těch 
aspektů negativního stavu na jedné straně a pozitivního stavu a Skutků Mé Božské 
Prozřetelnosti na straně druhé, což by bylo zcela mimo schopnost lidské mysli 
pochopit či jim porozumět. Z toho důvodu nelze o této věci říci více. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto vysvětlení. Je ještě jedna otázka, kterou bych chtěl 
položit. Týká se něčeho, co je napsáno ve Zjevení-Apokalypse, kapitola 10, verš 4- 
Cituji. ‚Tu když sedmero zahřmění promluvilo svými hlasy, chtěl jsem to zapsat; ale 
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uslyšel jsem hlas z nebe mě říkající: „Zachovej v tajnosti to, co proneslo sedmero 
zahřmění, a nezapisuj to.“‘ Je vhodné a na místě, abychom věděli, co řeklo těch sedm 
hromů a kdo anebo co je těch sedm hromů? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, je. Protože všechno, co těch sedm hromů v té době řeklo, 
a to, čeho se to týkalo, se již stalo, je pro vás bezpečné to vědět. Duchovně řečeno, sedm 
hromů představuje a znamená, mimo jiné, Absolutní Všezahrnující Moc, Vládu, Panství, 
Vhled a Předvídavost Mé Božské Prozřetelnosti, pokud jde o průběh celého jsoucna a 
bytí Mého Stvoření a pseudojsoucna a pseudobytí pseudostvoření a lidského života. 
Z té pozice, a zejména z pozice Mého Absolutního Poznání a Předvídavosti, byla 
učiněna předpověď o něčem, k čemu se schylovalo, anebo, abych byl přesnější, co se 
právě dělo, co však nemělo skončit až do určitého času v budoucnosti. Tato nanejvýš 
důležitá a nanejvýš významná událost se týká něčeho, co přísahal anděl, stojící na moři 
i na zemi, že v den, kdy sedmý anděl zatroubí na svoji polnici, tajemství Boží se 
dokončí, jak to On/Ona předpověděl skrze Své proroky (verše 6-7 v kapitole 10).  

Sedm hromů, z pozice toho, co duchovně znamenají v současné konotaci svého 
významu, předpovědělo Absolutní změnu v Přirozenosti Boží. Hovořili o tom, že do své 
nesmírně toužebně očekávané plodné zralosti dospěje Nová přirozenost Boží a Bůh se 
do věčnosti stane ve Své plnosti a kompletnosti Pánem Ježíšem Kristem a že nebude 
žádný jiný Bůh ani žádná jiná Přirozenost Boží, ale jen a jen Pán Ježíš Kristus. Tyto 
informace byly v té době určeny jen a jen členům pozitivního stavu. Za tehdy 
existujících podmínek nebyly z důležitých bezpečnostních důvodů členům negativního 
stavu a lidem k dispozici. 

Protože negativní stav a lidé vnímají všechno ve své zevnější konotaci, vždy, když je 
něco v pozitivním stavu vysloveno, zní to členům negativního stavu, jak si pamatuješ, 
jako hieroglyfy. Avšak v okamžiku, kdy to zapíšeš, pak tím, že nástroj psaní je 
nástrojem zevnějšnosti, a protože je to naspáno formou zevních slov, pak díky faktoru 
externalizace se to stává dostupným a pochopitelným i členům negativního stavu a 
také lidem. Takové poznání by před završením předpovídaného procesu bylo pro 
všechny v negativním stavu a pro lidi škodlivé, přitom by vynaložili všemožné úsilí, 
aby tomu zabránili nebo alespoň překáželi tomu procesu všemožnými dostupnými 
prostředky. Takové překážení by vedlo k jejich anulování. Abych tomu zabránil, bylo 
nutné utajit do dnešního dne, co těch sedm hromů v té době předvídalo či 
předpovědělo. A toto je všechno, co potřebujete o této věci vědět, Petře. Běž, oddechni 
si a bav se. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto vysvětlení. Poslechnu Tvou radu. 
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Dialog 85 

Osmdesátý pátý dialog 

 

1. června 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Než uvedu vlastní otázky, chci se Tě jako obvykle zeptat, můj Pane Ježíši Kriste, 
zda si dnes ráno nepřeješ něco probrat? 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji Ti, Petře, že ses Mne zeptal, zda chci hovořit nejdříve Já. 
V této chvíli bych se chtěl formou opětovného zopakování věnovat některým Tvým 
vlastním pochybnostem a obavám, Petře, ohledně Mých častých výroků, že než byl 
aktivován negativní stav a než vešel do své pseudoreality lidský život, byla uzavřena 
dohoda, že nikdo na planetě Nula, ani nikde jinde v pseudojsoucnu a pseudobytí, si 
nebude pamatovat nic o této dohodě, ani o žádné dohodě, kterou uzavřel každý jedinec 
před inkarnací na tuto planetu či kdekoliv jinde v negativním stavu. Některé aspekty 
této dohody a způsob, jakým byly stanoveny, byly vymazány i z paměti členů 
pozitivního stavu. 

Tvoje pochybnosti a starosti v tomto ohledu, Petře, se týkají pravdivosti těchto tvrzení. 
Říkáš si, že když nejsi schopen si pamatovat dokonce ani jednu drobnou a možná 
bezvýznamnou událost či podrobnost, která se stala nebo která byla součástí tvého 
života před tvým vtělením se na planetu Nula, a ve tvém případě, Petře, zvlášť naši 
dohodu, že se staneš přenašečem Mého Nového zjevení, potom možná klameš sebe i 
ostatní. Někdy jsi téměř zděšen, budíš se v noci v záchvatech úzkosti a myslíš na to, 
jaký by byl tvůj trest a odplata po tvém příchodu do duchovního světa po tvém 
odvolání z planety Nula, kdyby ses mýlil nebo klamal ostatní i sebe. 

Pokud jde o tvůj typický lidský vědecký názor, kterému občas podlehneš, znepokojuje 
tě, že neexistují čili nejsou k dispozici nikomu žádná objektivní fakta, která by byla 
schopna tato tvrzení podložit důkazy. Jak si počínat při dokazování, že je tomu 
skutečně tak? Žádné takové důkazy neexistují. 

V určitém smyslu musíš brát tyto Mé výroky téměř na slepou víru. Jestliže to hovořím 
Já a jestliže jsi přesvědčen, že jsem to Já, kdo pronáší tyto věci nebo kdo činí takové 
výroky, čímž jsi si často nejistý - potom je musíš přijmout bez jakýchkoliv požadavků či 
možnosti objektivních a vědecky ověřitelných údajů. 

Sdělení o přijímání těchto tvrzení slepou vírou je v rozporu s principy Mého Nového 
zjevení. Jak víte, hlavním nástrojem, jehož pomocí lze dokázat, co se vám oznamuje 
v Mém Novém zjevení, je vaše intuice, prozíravost, logika, racionalita, rozum, intelekt a 
niterný smysl či vnímání nebo rozlišení, zda něco je pravdy, či není. Je to stav, kdy 
jednoduše víte, že něco tak je, a to bez jakékoliv potřeby objektivně ověřitelných 
důkazů. S objektivně ověřitelnými důkazy je ten problém, že přicházejí zvenčí.  

Jestliže důkladně přezkoumáte povahu takových důkazů, jak se to odráží ve vědeckých 
principech, které byly zpočátku a původně zformulovány za tím účelem pseudotvůrci a 
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pak přijaty vašimi vědci, pak dojdete nevyhnutelně k závěru, že takové důkazy jsou 
rovněž nespolehlivé a nikam nevedoucí, jako cokoliv jiného v lidském životě a 
v negativním stavu vůbec. Kolikrát ses setkal ve vědeckých kruzích s něčím, co bylo 
podle jejich názoru dokázáno téměř se stoprocentní jistotou, jen aby to bylo úplně 
vyvráceno během řady nových objevů? 

Co ti tento fakt říká, Petře? Že na žádné poznání, pramenící nebo přicházející zvenčí, se 
nedá vůbec natrvalo spolehnout. A nejen to, ale poznání, získané takovými metodami, 
je velmi často buď zkreslené, či zcela nesprávné a falešné. 

Důvod takové krajní nespolehlivosti jakéhokoliv poznání, získaného externími či 
zevními metodami, je ve faktu, že v tomto uspořádání na všechny fenomény života 
pohlížíš tak, jak vypadají na scéně. toto je objektivní, navenek ověřitelný pohled. Toto 
je pohled zdání, a ne pravé reality. proto podle tohoto pohledu či stanoviska můžeš mít 
jen to, co tak říkajíc vidíš svýma očima, a ne to, o co se skutečně jedná, viděno 
z perspektivy toho, co se skutečně děje. 

Jestliže například Já pozoruji tvé chování a jestliže nemám ohledně něho žádný jiný 
zdroj poznatků než to, co vidím ze své perspektivy a podle tvého zevnějšku, pak 
nakolik pravdivé a pravé poznání jsem mohl získat o čemkoliv, co se týká důvodů, 
způsobu a potřeb tvého konkrétního chování a toho, kdo skutečně jsi? Ne příliš moc, 
protože se držím jen zevního zdání, a ne reality tvých pravých niterných motivačních 
faktorů, které jsou základem všech tvých aktivit a tvého každodenního chování. 

Tento příklad vám velmi jasně říká, jak jsou jakékoliv vědecké metody nevhodné, 
povrchní a nespolehlivé. Uvážíte-li že všechno jejich poznání přichází zvenku, zvenčí 
pozorovatelných jevů, pak ohledně těchto metod nelze učinit žádné jiné závěry. 

Jak víš, Petře, z takové perspektivy či při takovém uspořádání nebo v takovém 
rozpoložení neexistuje žádné pravdivé a pravé poznání. Existuje tam zdání pravého 
poznání, ne však poznání samotné. 

Jak můžete v tomto ohledu použít něco z těchto tak zvaných lidských vědeckých či 
objektivních metod na něco duchovního nebo na něco, co je iniciováno z nitra anebo ve 
stavu niternosti, kde existuje pravá realita, Poněvadž tyto metody nejsou ani zdaleka 
vybaveny tak, aby se jejich pomocí rozlišilo či vnímalo cokoliv anebo vůbec bylo 
pochopeno, co se děje a co vzniká a je iniciováno v niterném stavu, pak nemají jiné 
východisko, než popřít existenci něčeho jiného, než co je pozorovatelné na scéně. 
Konec konců jsou takové metody sestaveny z prvků zevnějšnosti či z prvků zdánlivosti. 
Jestliže něco zkonstruuješ z takových elementů, bude ti to schopné vypovídat jen o 
něčem, co se týká té zevnějšnosti. v tom případě všechno, co se děje v pravé realitě 
niternosti, takovým metodám kompletně a docela unikne. 

Jak vidíš z tohoto popisu, všechny tak zvané objektivní metody jsou z negativního 
stavu. Jsou majetkem a metodologií negativního stavu. Co se týká skutečného chápání 
povahy těchto metod, můžeš si být jistý, že je původně vytvořili pseudotvůrci a svěřili 
je lidem. A to proto, aby je drželi ve zdánlivém poznání a chápání reality jsoucna a bytí, 
a ne v jejich pravém poznání a chápání.  
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Ještě jednou, a toto opakujeme: jestliže v pozitivním stavu všechno poznání pramení 
z nitra každého, tedy z Mé přítomnosti v tom nitru, pak kdybys inicioval a nastolil 
negativní stav, musel by ses těchto metod vzdát. jinak by ses nikdy ani zdaleka nemohl 
přiblížit k možnosti započetí a nastolení negativního stavu. 

Takže logickým závěrem v tomto ohledu bylo to, že jestliže takové pravé poznání 
pramení jen ze Mne uvnitř každého - nakonec, Já jsem Absolutním Poznáním 
Sám/Sama v Sobě, Sám/sama o Sobě, Sám/Sama od Sebe a Sám/Sama ze Sebe- -pak 
aby se v tom případě nastolil zcela jiný životní styl, odlišný od životního stylu 
pozitivního stavu, bylo nutné odvozovat všechno ze zevnějšnosti, bez jakékoliv účasti 
z Mé strany. Iniciátorům negativního stavu bylo zcela jasné, že při zapojení jakéhokoliv 
aspektu Mé účasti by se nemohlo vytvořit nic, co by se i jen vzdáleně podobalo něčemu 
nemajícímu pozitivní charakter. Protože věděli, že Já jsem Absolutně Pozitivní a že 
v takovém stavu nemůže být obsaženo nic negativního v absolutním smyslu, bylo 
nutné naprosto a úplně Mne vyloučit z procesu aktivace negativního stavu. 

Co dostanete v konečném důsledku jakéhokoliv tvořivého či pseudotvořivého úsilí, 
jestliže vyloučíte jediný, samotný zdroj poznání - Mne? Jediné, co dostanete, je zdánlivé 
poznání. Takové zdání nevede k ničemu jinému než buď k relativnímu poznání, anebo 
k úplnému zkreslení a lžím. 

Proto je na základě těchto faktorů jakékoliv poznání, dostupné každému v negativním 
stavu a lidem, buď relativní, použitelné jen na omezené, ohraničené a izolované jevy, 
anebo zkreslené či falešné. A o toto všechno v negativním stavu a v lidském životě jde. 

Vezmeme-li v úvahu tato fakta, je zcela jasné, že nic, co je obsaženo v Mém Novém 
zjevení, nemůže být za účelem ověření pravdivosti jeho výroků a/nebo tvrzení 
podrobeno metodám negativního stavu. Pokud byste je měli použít s takovým cílem, 
skončilo by to totálním popřením jejich pravdivosti, anebo jejich zkreslením či 
zfalšováním. Nakonec, přistupujete-li k čemukoliv z pozice metodologie, která je 
relativní, zkreslující anebo falšující, vaše závěry o čemkoliv nemohou být jiné než 
relativní, zkreslené nebo falešné. 

Proto bylo během přenosu a formulování všeho v Mém Novém zjevení vždy nutné 
pustit z hlavy jakékoliv použití jakýchkoliv metod, které byly k dispozici v negativním 
stavu a v lidském životě za účelem ověření a potvrzení těchto výroků a/nebo tvrzení. 
Namísto toho byla a je použita metodologie pozitivního stavu, což je niterné, intuitivní 
poznání, že něco je, či není tak, a co je perfektně smysluplné. Toto není metoda slepé 
víry, ale stav niterného, nevyvratitelného, logického, racionálního, do podstaty věcí 
pronikajícího a inteligentního poznání, které vám jasně říká, že žádné jiné vysvětlení, 
chápání či rozlišování není v této době možné a představitelné, jedině to, které vám 
uvádím Já, nebo které vám je uváděno ze Stavu Mého Absolutního Poznání 
prostřednictvím Mého nového zjevení. 

Kvůli své relativitě velmi často nemůže žádná sentientní mysl díky faktoru té relativity 
objevit správné odpovědi, ať by se snažila sebevíc. Aby byl dán impuls k uskutečnění 
každého tvořivého úsilí jakékoliv sentientní mysli, je občas nutné jí zjevit určité 
poznání ze zdroje Mého Absolutního Poznání k zajištění neustálého růstu schopnosti 
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získávat nové, vyšší a transcendentní poznání. Takové nové poznání je pro každou 
dobu a epochu obsaženo v Mém Novém zjevení. Kdykoliv je takové nové poznání 
zpřístupněno sentientní mysli, její také dáno k užívání. V okamžiku, kdy jsou všechny 
aspekty toho poznání plně využity a pevně zakotveny v sentientní mysli, Já poskytuji 
další Nové zjevení, které obsahuje nové, vyšší, transcendentnější a rozvinutější 
poznání, než jaké bylo k dispozici předtím. Obvykle buď nahrazuje předcházející 
poznání, anebo ve většině případů na něm staví. Řekněme to ještě jednou: proces 
ověřování pravdivosti tohoto nového poznání se uskutečňuje pomocí niterné intuice, 
logiky, rozumu, racionality, vhledu a inteligence každého. Protože jsou všechny tyto 
atributy stavem čisté niternosti, ověření vždy pramení z nitra každého. 

V konkrétním případě jste vy, Moji praví představitelé na planetě Nula, byli uvedeni do 
pozice ověřování všeho, co je obsaženo v Mém Novém zjevení, týmiž metodami - 
metodami pozitivního stavu. Proto hledat toto ověřování pomocí jakýchkoliv jiných 
metod by znamenalo hledat ho pomocí metod negativního stavu. V tom případě, což 
zas a znovu opakuji, kdybyste aplikovali jeho metody, skončili byste buď úplným 
popřením pravdivosti Mého Nového zjevení s jeho následným odmítnutím, nebo byste 
jednoduše nepochopili jeho pravý význam, a následně zkreslili a/nebo zfalšovali 
všechny jeho principy. V tom případě byste skončili v negativním stavu a přišli o roli 
Mých pravých představitelů. Proto tě, Petře, prosím, abys nehledal žádné tak zvané 
objektivní, vědecky ověřitelné důkazy o tom, zda jsou výroky, týkající se úplného 
vymazání vzpomínek každého, včetně tvých - jakožto i čehokoliv jiného obsaženého 
v Mém Novém zjevení pravdivé, či ne, a zda v tomto ohledu neklameš sám sebe i 
ostatní díky tomu, že si nedokážeš vzpomenout na nic ohledně naší dohody či ohledně 
jakýchkoliv jiných událostí nebo čehokoliv z doby před tvou inkarnací na planetě Nula. 
Neslouží to dobrému cíli. Jen to působí radost negativnímu stavu. 

V Mém Novém zjevení jsme již zevrubně prodiskutovali, proč bylo nutné vykonat tak 
nepříjemný úkol, jakým je vymazání všech vzpomínek, týkajících se naší předcházející 
dohody z doby před vaším vtělení se na planetu Nula, jakož i všech vzpomínek 
týkajících se vašeho života v jiných dimenzích předtím. Za prvé, jak si pamatuješ, 
učinilo by to váš život na této planetě a v lidském životě totálně a kompletně 
nesnesitelným. S takovými vzpomínkami a poznáním byste na planetě Nula a v lidském 
životě nemohli přežít. V tom případě byste ve svém poslání selhali. Vaše selhání 
v tomto ohledu by dalo negativnímu stavu větší šanci k tomu, aby trvale přežíval. Za 
druhé, s takovými vzpomínkami a poznáním by se platnost a výsledek experimentu 
v pseudoživotě negativního stavu anulovaly, protože by to bylo předstíraným 
podnikáním ve smyslu ‚jakoby‘, a ne jak to skutečně je anebo jak by to bylo. A za 
třetí, jestliže byste měli mít z hlediska členů negativního stavu výsadu mít k dispozici 
takové vědomé vzpomínky, považovali by vaši pozici za upřednostňování, stavící vás 
nade všechny a nade všechno, což by Mne vykreslilo jako diskriminujícího a současně 
zaujatého a předpojatého. V tom případě by se usoudilo, že mám negativní přirozenost. 
To by vedlo k velmi nebezpečnému závěru, že nakonec není žádný rozdíl mezi Mnou, 
Mým pozitivním stavem a jejich negativním stavem. 

Jak tedy z této rozpravy jasně vidíte, všechno má svůj účel a důvod. A bez ohledu na to, 
jak je pro vás někdy těžké být ve vaší situaci a pozici, pokud jde v tomto ohledu o 
totální postrádání jakýchkoliv vzpomínek, jakož i pokud jde o všechno ostatní ve 



DIALOGY S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM I.   

-608- 
 

vašem lidském životě, bylo přesto nutné takové uspořádání zavést a nastolit pro vaše 
vlastní dobro a ochranu. Jen za takových podmínek se mohlo pozitivně uskutečnit 
cokoliv reálného, platného, naučitelného a prospěšného pro všechny. Jakékoliv jiné 
podmínky by zrušily platnost celého procesu. V tom případě by nemohlo dojít 
k žádnému náležitému poučení o jiném životě, odlišném od života pozitivního stavu. A 
to je vše, co jsem chtěl ze Své vlastní perspektivy povědět, Petře. Můžeš pokračovat 
kladením svých vlastních otázek. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za Tvoje smysluplné upřesnění této záležitosti. Současně 
Tě prosím o odpuštění, že jsem měl takové pochybnosti a cítil potřebu vědecky si 
ověřovat pravdivost Tvých výroků a sdělení. 

Pán Ježíš Kristus: Je ti odpuštěno. Jelikož jsi v lidské kůži, nemůžeš se vyhnout mít 
takové pochybnosti a nejistotu. Je to věru nevyhnutelné. Jen se s nimi nezdržuj, ale 
vždy, když tě sužují, obrať svou pozornost na Mne s odevzdej je Mně. Já se o ně 
postarám nejvhodnějším způsobem. 

Peter: Děkuji Ti za tuto připomínku. A nyní k mé otázce. Už nějakou dobu se zamýšlím 
nad životem zvířat na planetě Nula a v lidském životě, nad jejich významem, místem a 
funkcí. Jsem si vědom všeho, co jsi doposud v tomto ohledu odhalil, zejména o 
domácích miláčcích a jejich funkci v životě lidí, a zejména v životech Tvých 
představitelů. Jak víš, některá zvířata, zejména domácí miláčkové, projevují téměř 
lidské city a chování, což vede některé lidi, jakož i některé Tvé představitele k závěru, 
že tato zvířata snad mají určitý stupeň vědomého uvědomění a rozumí mnohým věcem 
ve svém prostředí i některým emocionálním stavům svých lidských pánů. Některá 
z nich mají skoro jakousi předtuchu blížící se zkázy v přírodě anebo selhání v oblasti 
lidských fyzických či neurologických stavů (například záchvatů epilepsie). Řečeno 
opět: tyto schopnosti vedli mnohé k závěru, že zvířata nebo alespoň některá z nich, 
jsou inteligentní a snad i rozumná. Obzvláště jsem znepokojen značným zaměřením se 
některých Tvých představitelů na vztah ke svým domácím miláčkům a tím, jak ve 
vztahu k nim mrhají časem a duchovními, duševními a ekonomickými zdroji a 
energiemi. Do jaké míry je to vhodné? A jaká je situace, místo, funkce a účel zvířecího 
života ve vztahu k nám, k lidskému životu, k negativnímu stavu a ke všem ostatním a 
všemu ostatnímu? Nakolik nevhodně odůvodňujeme z naší strany vlastnění takových 
domácích mazlíčků ve svých životech? 

Pán Ježíš Kristus: Abych náležitě zodpověděl tvou otázku, musíme se vrátit zpět 
k úplnému počátku Stvoření, kdy bylo Stvoření uvedeno do procesu svého jsoucna a 
bytí. Jak víš, stav Mého Stvoření vždy byl, je a bude od věčnosti do věčnosti. Je to proces 
Stvoření, který má svůj relativní začátek a relativní konec s novým začátkem ve vyšší 
modalitě svého pokročení ve svém procesu. 

Co je Stvoření obecně a co je jeho proces zvlášť? Jak víte, Stvoření pramení z Mých 
Absolutních Idejí a z jejich různých Absolutních Prvků, které jsou promítnuty ze stavu 
Mého Absolutního Nitra do stavu Mé Absolutní Zevnějšnosti. Ve svém zevním 
rozpoložení se Moje Stvoření jeví jako nezávislé na svém zdroji - na Mně. Jak si 
pamatuješ, tuto skutečnost bylo nutné vytvořit, aby se vytvořil pocit svobody a 
nezávislosti s cílem vykonávání voleb, změny a nepřetržité progrese. V konečném 



   DIALOG 85. 

-609- 
 

smyslu je tedy Stvoření ztělesněním Mé Ideje pro nastolení jsoucna a bytí všech a 
všeho v jejich vlastním nezávislém jsoucnu a bytí. Protože bylo celé jsoucno a bytí ve 
Mně, pak abych ho učinil nezávislým, je prvním krokem v procesu Stvoření promítnutí 
toho jsoucna a bytí z Mého Nitra do Mé zevnějšnosti. Jen co nastane tato projekce, na 
základě samotné přirozenosti Mé Ideje, která je dynamická a progresivní, je Moje 
Stvoření uvedeno do svého procesu, který je ve svém vlastním dynamickém stavu a 
procesu. Jinými slovy, protože stvoření odráží ve svém vlastním relativním rozpoložení 
Mou Tvořivou Přirozenost, je na základě své vlastní přirozenosti tvořivé a progresivní. 

Ve svém původním uspořádání je Stvoření pojímáno jako stav rozpoložení, místo a 
proces, jehož účelem je zřídit nekonečnou rozmanitost jedinečných, nezávislých a 
specifických prostředí či míst, do kterých jsou uvedeny všechny stvořené sentientní 
entity s vytvořením vhodné atmosféry a oblasti pro jejich vlastní tvořivé usilování. 
Protože všechny sentientní entity ve svém původním rozpoložení, tak jak byly 
stvořeny, odrážejí ve svém relativním stavu Mou Absolutní Tvořivou Přirozenost, jsou 
i ony ve své přirozenosti tvořivé. Takže na základě své přirozenosti mají své vlastní 
ideje, které promítnutím do jejich vlastního prostředí dávají vznik různým entitám, 
které se stanou ztělesněním těchto idejí v konkrétním či zjevném stavu. 

Jak víš, Petře, sentientní mysl těchto sentientních entit pochází z přirozenosti Mé 
Absolutní Sentientní Mysli. Sentientní mysl vypouští svoje jsoucno a bytí, jakož i své 
tvořivé úsilí prostřednictvím procesu své duševní činnosti či mentality. tato mentalita, 
pocházející z Mé Absolutní Mentality a procesu Mé Absolutní Duševní Činnosti, 
pozůstává z různých složek v jejich jedinečném konglomerátu, které uvádějí jakoukoliv 
sentientní entitu do stavu sebevědomí, vnímání sebe, sebeztotožnění, vlastní 
emotivnosti, sebepociťování, vnímání všech ostatních a všeho ostatního a lásky 
k životu. Kvůli faktu, že základní přirozenost každé sentientní entity je v její původní 
koncepci tvořivá a projektivní, všechno, co vytváří z procesů a dynamiky své duševní 
činnosti či mentality, má na základě samotné povahy nezávislosti každé sentientní 
entity tendenci umístit se svým vlastním nezávislým způsobem navenek od této 
sentientní mysli jako svoje vlastní relativní jsoucno a bytí.  

V absolutním smyslu můžeš tuto záležitost pojímat jako něco, co pochází z Mé 
Absolutní Duševnosti. Takže všechno, co si myslím a emočně prožívám, všechny ideje a 
duševní prvky procesu myšlení, cítění, projevování zálib a vůbec všeho, se na základě 
procesu jejich dynamického objevování se v Mé Mysli, kdy je vysílám ze Svého nitra, 
jeví navenek ode Mne jako různé formy žijících sentientních a nesentientních entit. 
Podobně, cokoli si nějaká sentientní entita myslí, cítí, v čem má zalíbení atd., se jako 
duševní prvky v průběhu jejich vytváření separují od této sentientní mysli a jeví se 
jako vlastní nezávislé životní formy. Povaha a obsah takových myšlenek, emocí, pocitů, 
zálib atd. určuje povahu a obsah jakýchkoliv takových životních forem. Všechny se 
stávají relativními vůči sentientní mysli, stejně jako je jakákoliv sentientní mysl 
relativní vůči Mé Absolutní Sentientní Mysli. 

Z tohoto popisu můžete odvodit genezi nesentientních životních forem, v tomto 
konkrétním případě všech zvířat. V určitém smyslu můžete život zvířat pojímat jako 
vedlejší produkt činnosti sentientní mysli, zejména a zvláště procesu její duševní 
činnosti. Sentientní mysl je nepřetržitě ve stavu myšlenek a emocí a v procesu myšlení 
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a pociťování. Na základě své přirozenosti neustále vytváří své náklonnosti k jsoucnu a 
bytí a všem vedlejším produktům procesu své duševní činnosti. Skrze ni a s ní je 
udržován život všech takových nesentientních entit. 

Výše uvedený popis geneze nesentientních životních forem musíte chápat pomocí 
procesu projekce všech prvků sentientní duševní činnosti do všech úrovní jsoucna a 
bytí a jejich příslušných dimenzí. Na duchovní úrovni jsou jejich ideje tvořeny z idejí 
myšlenek, emocí, náklonností, pocitů a myšlení. Protože jsou čistými ideami, jsou na 
této úrovni životní formy zvířat ve stavu svých idejí a v procesu své projekce do 
intermediální dimenze a skrze ni do fyzické či hmotné dimenze, kde se stávají 
konkrétním a hmatatelným ztělesněním těch idejí s všech jejich prvků. Proto vždy, 
když je na duchovní úrovni vytvořena například nějaká idea jakékoliv náklonnosti, jeví 
se jako nehmatatelná, avšak viditelná forma zvířete. tato forma je následně promítnuta 
do intermediální oblasti, kde přijme prvky své vlastní duševní činnosti, počaté 
přirozeností sentientní mentality a její projekcí. V tom stavu je procesem souvztažností 
promítnuta do fyzické dimenze, kde se stává konkrétním zvířetem, které v sobě nese 
všechny prvky svých duchovních idejí, vytvářených v duchovní dimenzi; všechny 
prvky specifického procesu duševní činnosti, objevující se v intermediální dimenzi; a 
všechny prvky své konkrétní a hmatatelné manifestace, ve které končí ve fyzické či 
zevní dimenzi. 

Jak z tohoto popisu vidíš, konkrétní zvířata se v duchovní a intermediální dimenzi 
nejeví jako něco hmatatelného a na sentientní mysli nezávislého. V těch dimenzích se 
jeví jen jako vizuální konstrukce vykreslující stav a proces sentientní mysli na každé 
křižovatce toho stavu a procesu. Takže jakákoliv změna ve stavu a procesu sentientní 
mysli změní formy a typy zvířat, které se v důsledku této změny objeví. Ony nesou 
povahu té změny. Protože existuje nekonečná rozmanitost těchto změn a všech idejí 
tvořených sentientní myslí ve všech aspektech jejího procesu duševní činnosti, existují 
nekonečné zvířecí formy, odrážející povahu těchto změn a všech těchto idejí. Jak 
postupují do svého vlastního jsoucna a bytí, jsou na úrovni fyzických či materiálních 
(ve smyslu hmoty) dimenzí zakotveny v konkrétních a hmatatelných životních 
formách. 

Otázkou však je: jaký je účel objevení se jakýchkoliv životních forem v jejich vlastním 
nesentientním jsoucnu a bytí? V duchovním a intermediálním světě, kde jejich objevení 
se není konkrétní, je jejich funkcí poskytovat každé sentientní entitě objektivní 
zpětnou vazbu ohledně povahy a procesu jejich myšlenek, emocí, pocitů, náklonností a 
všeho ostatního, neustále vytvářeného procesem její duševní činnosti. V každé 
jednotlivé době každá příslušná entita nejen že subjektivně rozlišuje, co si myslí a cítí, 
v čem má zalíbení, ale v okamžiku, kdy se jakékoliv takové myšlenky, pocity, zalíbení 
atd. objeví, může je vidět mimo sebe jako objektivní konstrukce ve formě zvířat, které 
ji signalizují objektivní a konkrétní stav povahy a obsahu aktuálního procesu její 
duševní činnosti. Tato objektivní zpětná vazba jejích subjektivních stavů a procesů je 
nutný průvodní jev aktivit sentientní mysli, který posiluje její náležitost a vhodnost na 
každém styčném bodu jejich nastávání. Z povahy zjevujících se zvířecích forem může 
jakákoliv sentientní entita okamžitě určit skutečný stav a obsah svých vlastních 
duchovních a duševních dispozic i to, Jak ovlivňují její prostředí i každého, kdo se 
nachází v její blízkosti. Také v duchovním a intermediálním světě nejsou zvířata 
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vnímána jako něco na sentientní mysli nezávislé, mající svůj specifický život. Namísto 
toho jsou vnímána jako to, čím skutečně jsou: jako objektivní a zevní zobrazení stavu a 
procesu sentientní mysli. Z toho důvodu nemají v těch světech stejný význam jako 
například na planetě Nula. 

Na úrovni fyzické či zevní dimenze v pozitivním stavu Stvoření, i když se všechna 
zvířata ve vlastním životě jeví jako nezávislé entity, nezávislé na životě sentientní 
mysli, přesto je všichni obyvatelé této dimenze považují za konečnou konkrétní a 
hmatatelnou manifestaci stavů sentientní mysli a procesů její duševní činnosti pro 
výše uvedený účel. Proto lidé v této dimenzi svá zvířata respektují a nechávají je žít 
v jejich vlastním přírodním prostředí, aniž by měli potřebu vytvářet si k nim nějaké 
vazby neboli zasahovat do jejich vlastního způsobu nesentientního života. Procesem 
své vlastní duševní činnosti udržují život svých zvířat ve správné funkční a produktivní 
modalitě. Na svá zvířata pohlížejí jako na faktory přispívající k zachování správné 
ekologické rovnováhy svého prostředí. 

Zda zvířata mohou být rozumná, inteligentní a uvědomělá sama od sebe a sama v sobě, 
i když jen v elementárním stavu, tkví ve faktu, že odrážejí rozpoložení sentientní mysli. 
Jelikož jsou všechna zvířata v konečném smyslu konkretizovanou projekcí stavů 
sentientní mysli a procesů její duševní činnosti, odrážejí některé prvky těchto stavů a 
procesů. Není to tak, že by zvířata sama od sebe a sama o sobě mohla mít takové 
charakteristiky a rysy, ale ve svých výrazech a dojmech jsou zcela závislá na jsoucnu a 
bytí sentientní mysli a na jejích duševních stavech a procesech. Zvířata je tedy mohou 
odrážet svým vlastním omezeným způsobem, aniž by byla skutečně a fakticky taková 
sama od sebe a sama o sobě. Jednoduše řečeno, zvířata reagují na projekci idejí svých 
sentientních pánů, v jejichž duševním procesu jsou zakotveny a manifestovány.  

V lidském životě a v negativním stavu je situace zcela jiná. Tento rozdíl není ani tak 
v genezi životních forem zvířat a v jejich zavedení, jako spíše v účelu, pro jaký je 
například lidé využívají. 

Než se pustíme do tohoto aspektu našeho tématu, musíme si stručně upřesnit způsoby 
života, jakéhokoliv života, který započal na planetě Nula. Jak víš, Petře, a každý, kdo čte 
tato slova, jedním z mnoha účelů, pro které byl aktivován negativní stav a lidský život, 
bylo dokázat, že život nevznikl ze Mne nebo z nějakého boha, čili z Mých duchovních 
principů, ale že jde o evoluční proces, ke kterému dochází bez jakéhokoliv zevního 
přispění nebo postrčení a který se vyvíjí z jedné jediné buňky a vyvrcholí vznikem 
sentientních životních forem - v našem případě - lidí. Jak by sis počínal při dokazování, 
že tomu tak je? Pseudotvůrci po dlouhém uvažování a experimentování přišli s ideou 
oddělení jednoho z nejzevnějších odrazů původní planety Země a jejím přestěhováním 
na současné místo v kontinuu. V té době byl zmíněný obraz ve stavu, který by vaši 
vědci nazvali prvotním. Účelem tohoto stěhování a umístění bylo separovat ho od 
jakéhokoliv vlivu zdroje jeho původu čili všech ostatních a všeho ostatního. Toto bylo 
nutným opatřením, aby se dokázalo, že život jako takový může být zahájen bez vlivu či 
přispění kohokoliv, a proto může započít svůj vývoj sám o sobě a sám ze sebe. Takže 
při vytváření života do toho není zapojen žádný Bůh, žádné duchovní faktory ani nikdo 
jiný. 
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Potom, co pseudotvůrci s tímto stěhováním uspěli, vzali jednu jedinou organickou či 
živou buňku a vložili ji do prvotního oceánu na tomto odraze, který se nyní nazývá 
planeta Nula. Vyživovali tu buňku takovým způsobem, aby ji rozmnožili a rozšířili do 
mnoha dalších buněk. Vytvořili pro tu buňku, nyní již pro ty buňky, vhodné 
biochemické a fyzikální podmínky v oceánu a na planetě Nula vůbec, aby se dále 
vyvíjely. Prostřednictvím idejí svých vlastních myslí promítli do těch buněk různé 
prvky, které daly impuls pro postupný a zdánlivě evoluční vývoj životních forem od 
jedné jediné buňky až ke složitým organickým životním formám, což vyvrcholilo 
objevením se různých ryb a oceánských organických tvorů. Z nich byl prostřednictvím 
projekce příslušných idejí sentientní mysli pseudotvůrců zahájen postupný vývoj 
dalších zvířecích životních forem, ptáků a hmyzu, vedoucí k objevení se těchto 
specifických životních forem. Účelem této fabrikace bylo dokázat, že ryby, hmyz, ptáci 
a zvířata se vyvíjeli samostatně a sami od sebe, bez jakéhokoliv vlivu a dopadu od 
kohokoliv kdekoliv. Chápeš, Petře, v okamžiku, kdy akceptuješ, že všechny tyto 
nesentientní životní formy jsou v určité míře závislé na někom sentientním, okamžitě 
bys odmítl možnost, že se tyto životní formy vyvinuly samy od sebe. V tom případě bys 
musel usoudit, že se život neobjevil sám od sebe a sám o sobě, bez přispění a iniciace 
kohokoliv, ale že je produktem nějaké velmi komplikované projekce sentientní mysli. 

Takový závěr by zmařil účel, pro který chtěli pseudotvůrci aktivovat negativní stav a 
zfabrikovat typické lidi. Pro ně bylo životně důležité dokázat, že se sentientní život 
vyvíjí z nesentientních životních forem evolučním způsobem, a ne opačně: že všechny 
nesentientní životní formy jsou produktem a reflexí aktivit sentientní mysli, v tomto 
případě Mé Absolutní Sentientní Mysli. 

Zde máš opět příslovečnou pozici vzhůru nohama, kterou bylo potřebné nastolit, aby 
negativní stav došel ke své škodlivé plodnosti. Jinými slovy, jestliže v pozitivním stavu 
je vše určováno a vše vzniká na základě aktivit sentientní mysli a v absolutním smyslu 
na základě aktivit Mé Absolutní Sentientní Mysli, pak v tom případě v pseudoživotě 
negativního stavu a v jeho konečném produktu - v lidském životě - je zapotřebí 
uspořádat vše tak, aby to vytvářelo nesporný dojem, založený na vědecky 
pozorovatelných faktech, že nic není závislé na aktivitách sentientní mysli, ale že to má 
svůj vlastní nezávislý život. A nejen to, ale že se sentientní mysl lidí vyvinula z nižších 
životních forem, vlastně ze slovutné jedné organické buňky, tak příhodně umístěné do 
oceánu na planetě Nula a ovlivňované pseudotvůrci, a ne naopak. 

Samozřejmě, jak víš z geologické a paleontologické historie planety Nula, v tomto tak 
zvaném evolučním procesu došlo k mnoha neúspěchům. Nebudeme zacházet do 
povahy těchto neúspěchů, neboť účel této rozpravy je jiný. Zde budujeme základ, na 
kterém lze dát nejsprávnější a nejvhodnější odpověď na tvou otázku, Petře, a jak se to 
všechno týká současného stavu věcí. 

Podvod a klam pseudotvůrců za tohoto uspořádání je jasný. Za prvé, oni byli těmi, kdo 
umístil onu jednu živou do prvotního oceánu na této planetě. Za druhé, ta buňka byla 
vzata ze zvířecích forem existujících jako projekce sentientní mysli na fyzické planetě 
Zemi. Za třetí, původ té jednotlivé živé buňky, jakož i všech ostatních buněk ve jsoucnu 
a bytí, byl počátečně vytvořen z Mých Absolutních Idejí při tvoření sentientních 
životních forem. Za čtvrté, již vytvořené sentientní entity produkovaly své vlastní ideje 
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různých životních forem jako reflexi jedinečných a specifických procesů své duševní 
činnosti, obsažených v myšlenkách, emocích, pocitech, myšlení, chtění, náklonnostech 
atd. Takže ať na celý projekt pseudotvůrců pohlížíš jakýmkoliv způsobem, ať se vám 
na vaší planetě jakkoliv zdá, že všechny nesentientní životní formy jsou nezávislé na 
aktivitách sentientní mysli, ve své konečné funkci jsou všechny závislé na aktivitách 
sentientní mysli a v absolutním smyslu na aktivitách Mé Absolutní Sentientní Mysli. 

Tento faktor závislosti lze dokázat na typu zvířecích životních forem existujících na 
vaší planetě a na tom, jak zvířata reagují na lidi v důsledku duševní činnosti lidí. Jak víš, 
v pozitivním stavu mají a promítají všechny sentientní entity jen pozitivní, laskavé, 
jemné a milující, pečující a ohleduplné myšlenky, emoce, pocity, náklonnosti a všechno 
ostatní pozitivní a dobré, co se nachází v jejich duchu a v jejich duši. Souvztažné 
faktory těchto rysů a charakteristických znaků mohou odrážet jen to, čím jsou a co 
promítají tyto entity. Z toho důvodu se zvířecí formy pozitivního stavu jeví v důsledku 
zpětné vazby jako krásné, jemné, milé a vůbec pozitivní. 

Na druhé straně je v negativním stavu a v lidském životě na planetě Nula situace jiná. 
Zde jsou zvířata souvztažnostmi a reflexemi duševních procesů, které jsou ve většině 
případů negativní, násilnické, nenávistné, dravé, surové, bezohledné, netrpělivé, 
zuřivé, zbabělé, teritoriální, sobecké, chamtivé, necitlivé atd. Naproti tomu Můj vliv a 
přítomnost Mých představitelů a ostatních Mých lidí na planetě Nula umožňuje, aby se 
některé zvířecí životní formy podobaly těm, které se vyskytují v pozitivním stavu. 
Důvodem toho, proč hovoříme, že se jim podobají, a ne že jsou stejné, je to, že drtivá 
přítomnost a kondenzace negativního stavu na planetě Nula má negativní vliv i na tyto 
typy zvířat. Proto nejsou tato zvířata přesně taková, jaká se vyskytují v pozitivním 
stavu. Dokonce i v jejich případě jsou za určitých okolností velmi často v jejich chování 
přítomny některé výše popsané negativní charakteristické rysy. Toto je jasnou reflexí 
lidské mentality, která může v různé době či dokonce současně projevovat jak 
pozitivní, tak i negativní myšlenky, pocity, emoce, náklonnosti atd. 

Jak z těchto příkladů vidíš, bez ohledu na zdání, které ti říká, že zvířata na vaší planetě 
mají svůj vlastní, nezávislý život, jejich funkce i možnost, že vůbec existují, je závislá na 
přítomnosti lidí a na jejich duchovních, duševních, fyzických a všech ostatních typech 
aktivit. Takže při hodnocení faktoru možností, že vaše zvířata mají nezávislou 
inteligenci, racionalitu, senzitivnost, pocity či cokoliv tak typicky lidské či mající 
sentientní mysl vůbec a že jsou schopna sama od sebe a sama o sobě reagovat na 
některé typy potřeb lidí, je nutné si uvědomit, že to, na co reagují, nevychází z jejich 
niterných schopností tak působit, ale je to z projekce sentientní mysli a z očekávání, 
která do nich vkládají lidé. Z idejí poskytování možných služeb lidem a ostatním 
sentientním entitám byly zformovány zvířecí instinkty, které umožňují zvířatům 
reagovat na podněty prostředí a na projekce lidských duševních procesů. Proto se zdá, 
jako by zvířata měla nějaké elementární či dokonce rozvinutější duševní schopnosti, 
podobné sentientní mysli. Zatímco ve skutečnosti jsou tyto situace odrazem a 
souvztažností sentientních duševních schopností, které ty pozorovatelné schopnosti ve 
zvířatech udržují. 

Doporučovalo by se vám tedy nepřipisovat zvířatům něco, co nemají. Vašimi 
vědeckými výrazy se to nazývá antropomorfizace zvířat, což znamená připisování 
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lidských duševních anebo jakýchkoliv jiných charakteristických rysů zvířatům. Díky 
povaze jejich instinktů mohou být některá zvířata cvičena k tomu, aby reagovala na 
lidské duševní a fyzické stavy a aby se stala varovným majákem při prevenci takových 
stavů. Pro svůj instinkt či pud a citlivost na signály, které přicházejí z jejich lidského a 
geografického prostředí, z energií, které okamžitě předcházejí jakýmkoliv neobvyklým 
událostem, jsou schopna na ty události reagovat obranným způsobem. Tuto reakci lidé 
charakterizují jako předtuchu a předvídání. Avšak ve skutečnosti v tomto stavu nejde o 
něco, co je vlastní zvířatům samo o sobě a samo od sebe, ale o instinktivní prvek v nich, 
který jim dovoluje reagovat na ty energie, jež předcházejí jakékoliv události. Takže 
řekněme to ještě jednou: reagují na zevní podněty, a ne na niterné dispozice, které by 
jim umožňovaly samostatně hodnotit a určit situaci. 

V lidském pojímání faktorů, popsaných výše, o původním účelu, kvůli kterému se 
objevily zvířecí životní formy, se tento účel vytratil. Ve skutečnosti to tak pseudotvůrci 
učinili záměrně, aby lidé neměli žádnou možnost dospět k těmto závěrům o zvířecích 
životních formách. Na jedné straně bylo nevyhnutelné pro lidi předpokládat, že zvířata 
mají svůj vlastní život, nezávislý na duševních aktivitách sentientní mysli; a na druhé 
straně - protože vidí a mají zkušenost z chování a konání zvířat - by lidé předpokládali, 
že v určitém smyslu se z nějakých důvodů vyvinuli evolučním procesem ze zvířat, bez 
jakékoliv účasti Inteligence či Duchovní Entity, která by naplánovala do nejmenších 
podrobností úplně všechno, z čeho se uskutečnil sentientní život. V tomto smyslu, bez 
ohledu na to, jak pozitivní či užitečná zvířata lidem připadají, jejich funkce na této 
planetě je to, aby sloužila v rukou negativního stavu k vyvrácení existence čehokoliv 
duchovního či nezávislého na evolučních a přírodních silách. 

Nicméně jde ještě o něco jiného. Týká se to spíš domácích mazlíčků, na kterých lidé tak 
lpí, a netýká se to jiných zvířat vůbec. Jde zde o faktor vzájemné závislosti. Přijetím 
určitých typů zvířat do svých domácností, vyjmutím z jejich specifického prostředí, 
učinili lidé své domácí mazlíčky na sobě závislými. Současně na základě faktoru svého 
vlastního lpění na svých domácích miláčcích se lidé stali na nich také závislými. Tím 
lidští tvorové posílili své negativní tendence být při naplňování svých emocionálních či 
jakýchkoliv potřeb závislí na něčem zevním, co je mimo ně, v tomto případě na svých 
domácích miláčcích. 

Jak tedy z tohoto faktu vidíš, funkcí zvířat v tomto ohledu je z pozice negativního stavu 
držet lidi ve stavu závislosti na zevních faktorech, a ne na jejich niterných duchovních 
faktorech. Jen co uvykli faktu, že jejich emocionální potřeby či jakékoliv potřeby 
naplňuje někdo jiný nebo něco jiného zvenku, v tomto případě jejich domácí 
miláčkové, jejich schopnost niterného nezávislého spoléhání se na sebe zakrňuje, a na 
základě toho faktoru si uzavírají cestu k svému nitru, kde existuje a je k dispozici 
všechno potřebné pro jejich život, ať je to cokoliv, aby mohlo být naplněno 
nejvhodnějším a nejpotřebnějším způsobem. 

Tato situace jasně naznačuje, že přirozeností lidského života je neustále vyhledávat 
všechny formy závislosti na někom jiném či na něčem jiném. V rukou negativního 
stavu slouží zvířata, a zejména domácí miláčkové, tomuto účelu dobře.  
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Takže k jakému užitku slouží zvířata v lidském životě? jinému účelu slouží zvířata jako 
taková a jinému domácí miláčkové. 

Zvířata na planetě Nula jsou konkrétní ilustrací a demonstrací zevnější manifestace 
různých lidských náklonností, emocí, pocitů a přirozenosti negativního stavu a 
lidského života, poskytující všem ostatním důležité vstupní informace o tom, jaký druh 
myšlenek, pocitů, emocí, náklonností či životního stylu obecně si naprosto nikdy 
nezvolit. Současně jasně ilustrují důsledky takových negativních a nezdravých 
charakteristických rysů pro prostředí, ve kterém lidé a tvorové negativního stavu sídlí, 
a jaká je zpětná vazba pro jejich tvůrce. Negativní duševní projekce, které umožňují 
v tomto případě život zvířat, produkují negativní zpětnou vazbu pro ty, kteří vytvářejí 
jejich projekce, čímž posilují jejich negativitu a kupí na sebe jejich duševní a všechny 
ostatní problémy. Pokud dostanete zpětnou vazbu od svých vlastních negativních 
projekcí - koneckonců, v takovém případě není možný žádný jiný typ zpětné vazby než 
negativní - vaše negativita se kupí a díky tomu faktoru se i všechny vaše problémy 
posilují a hromadí. Tato zpropadená sebenapájející se smyčka negativního stavu 
v lidském životě je dobrým příkladem toho, jak by se život neměl nikdy pojímat, 
prožívat, praktikovat či prostě žít. A protože zvířata na planetě Nula svým vlastním 
chováním a skutky tuto situaci odrážejí, je v tomto smyslu jejich užitek v ilustrování a 
demonstrování tohoto faktoru. 

Je něco pozitivního v působení zvířat na planetě Nula? Ano i ne. Část ‚ano‘ této 
odpovědi je obsažena ve faktu, že zvířata přispívají tím či oním způsobem k ekologické 
rovnováze planetárního prostředí, ve kterém může a smí lidský život prosperovat. 
Poskytují tedy něco, pomocí čeho jsou lidé schopni ilustrovat přirozenost svého 
lidského života. Kromě toho, některá zvířata slouží jako potrava v lidské spotřebě, aby 
poskytla nutné energie jejich tělům, ve kterých mohou jejich duch a duše manifestovat 
svůj život. Část ‚ne‘ této odpovědi je ve faktu, že lidský život je založen na principech 
negativního stavu. Takže všechno, co přispívá k náležité manifestaci lidského života, se 
stává přispívajícím faktorem pro zachování negativního stavu. 

Pokud jde o domestikovaná zvířata či domácí mazlíčky, kromě dobře cvičených psů, 
poskytujících svým pánům zdravotnické služby (slepcům, duševně, fyzicky a jinak 
postiženým lidem a při podobných stavech), jejich užitek je ve faktu, že ukazují 
následky vzájemné závislosti a jaký může být lidský život komplikovaný a k čemu vede 
taková závislost na zevních faktorech a co pro lidi v jejich osobním životě vytváří. Do 
tohoto okamžiku se z pozice pozitivního stavu považovalo držení zvířat v lidském 
prostředí z jakýchkoliv jiných důvodů, než je lpění na nich nebo prostě jejich vlastnění 
nebo hraní si s nimi, za neškodné obtěžování. 

Avšak v okamžiku, kdy se lpění na nich stane zvykem až do bodu úplné závislosti na 
nich, takže cítí, že nemohou bez nich žít či být, pak v takovém případě to už není 
neškodným obtěžováním, ale skrz naskrz nadvládou negativního stavu. Nezapomínejte 
na jeden důležitý fakt: na planetě Nula se, zejména v současné době, mohou všechna 
zvířata, a hlavně domácí mazlíčkové, stát mocným nástrojem v rukou sil negativního 
stavu, aby nepříznivě ovlivňovala a manipulovala lidmi a komplikovala jejich život. 
Nezáleží na tom, nakolik se majitelé se svými zvířaty těší, nezáleží na tom, do jaké míry 
navenek slouží svým pánům pro nějaké potěšení nebo pro poskytnutí něčeho za 
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zdánlivě pozitivním účelem, přesto jsou z negativního stavu, a proto je síly negativního 
stavu mohou využít pro svoje vlastní záměry. 

Dalším ilustračním a demonstračním účelem, pro který bylo lidem dovoleno držet si 
ochočená nebo domácí zvířata, je odrážení na konkrétních příkladech, že pokud má mít 
negativní stav nějakou šanci uchytit se ve svém vlastním pseudojsoucnu a pseudobytí, 
potřebuje, aby ho milovali a starali se o něj. Tento faktor zobrazuje a demonstruje 
jeden rozhodující a velmi důležitý princip: že nic nemůže žít, být naživu, fungovat a 
manifestovat svou přirozenost, pokud to sentientní mysl nemiluje a nestará se o to. 
Aby se ilustroval a demonstroval tento princip, některé sentientní entity, jak víš, Petře, 
souhlasily na základě své vlastní svobodné vůle a volby také s tím, že budou milovat a 
starat se o negativní stav, jako i o všechny formy manifestace jeho pseudoživota. Bez 
takové lásky a péče by negativní stav a ani žádný jiný stav či život vůbec neměl žádnou 
šanci dospět do své vlastní nepříznivé zralosti a utkvět ve vědomí sentientních entit, a 
tak se stát svou vlastní nezávislou pseudorealitou, která se z praktického stanoviska 
sama sobě jeví jako vlastní pravá realita. Tím, jak lidé milují a pečují o své mazlíčky, 
kteří mají v obrovské většině výlučně negativní souvztažnost, velmi dobře ilustrují a 
demonstrují tuto lásku a starostlivost o negativní stav. Užitek, jaký poskytují domácí 
zvířata celému Stvoření a pseudostvoření, je v této ilustraci a demonstraci.  

Pokud jde o Mé reprezentanty na planetě Nula a o jejich konkrétní zaměstnávání se 
svými mazlíčky, jejich situace by mohla být vratká a nebezpečná v tom smyslu, že 
jestliže renegáti nemají k dispozici žádný jiný přístup, jak je nepříznivě ovlivňovat čili 
jimi manipulovat nebo jak učinit jejich život mizerným, využijí jejich mazlíčky k tomu, 
aby se k nim dostali. Toto se odnedávna stalo důležitým faktorem. Jak si pamatuješ, 
Petře, po tvém příchodu do ruské Moskvy ti bylo sděleno, že byl nastolen nový milník a 
uvedeno do pohybu něco zcela odlišného. To docela mění způsob působení každého, 
ale zejména renegátů. Za tohoto předpokladu se změnila i funkce zvířat a domácích 
miláčků. A protože tato zvířata jsou v určitém smyslu jejich tvory, renegáti je budou 
využívat k tomu, aby se k vám dostali a vyvolali u vás nějaké komplikace a nevhodná 
zasahování. 

Jak si pamatuješ, bylo vám řečeno, že vaše energie jsou velmi potřebné při spolupráci 
se členy Nového vesmíru a s pseudotvůrci. Protože si síly negativního stavu uvědomují, 
že vaše energie jsou potřebné pro tuto důležitou práci, budou se jakýmikoliv 
prostředky snažit odlákat vás na vedlejší kolej, aby vás zapojili do nějakých zbytečných 
a marných aktivit, které by vyčerpaly vaše energie, a tak znemožnily přístup 
k čemukoliv jinému. Vaši domácí mazlíčci budou tomuto účelu sloužit velmi dobře. Jen 
se podívejte, kolik zájmu, času, úsilí, různých zdrojů, peněz a ostatních věcí věnujete 
svým miláčkům. To všechno si vyžaduje vaše energie. Vaším angažováním se 
v takových aktivitách v zájmu svých miláčků se zbytečně promrhají vaše energie. 
Nejsou vkládány do vaší práce pro Mne ve snaze spolupracovat se členy Nového 
vesmíru a s pseudotvůrci. 

Kromě toho, jak si pamatuješ, Petře, vždy, když hovoříš s někým, kdo má domácí 
mazlíčky, takový rozhovor se nutně zvrtne na povídání o tom, jací jsou roztomilí, jak 
rozkošní, líbezní a že je považují za svoje miminko nebo dětičky. Takový rozhovor lze 
považovat za vychytralý prostředek, odvádějící od různých záležitostí, prostředek, 
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který vypracoval negativní stav. Je to mrháním vzácné energie a času, které by mohly 
být využity mnohem produktivnějším a užitečnějším způsobem. Například 
v telefonickém rozhovoru, když lidé, kteří jsou u tebe na návštěvě, volají domů, jednou 
z jejich prvních otázek je: Jak se má můj miláček? Znační čas prostě tráví hovorem o 
svých mazlíčcích, jako by v jejich životech neexistovalo nic důležitějšího než jejich 
miláčci. A toto je past negativního stavu, která má nepříznivý vliv i na Mé představitele, 
kteří vlastní taková domácí zvířátka. Naneštěstí si vědomě neuvědomují, že jejich lpění 
na miláčcích je účinným nástrojem v rukou negativního stavu, a v současnosti zejména 
v rukou renegátů, aby tajně ovlivňovali jejich životy, a tak je okrádali o jejich životní 
energie, které je potřebné vkládat do jejich snahy spolupracovat se členy Nového 
vesmíru a s pseudotvůrci. Jejich lásku a péči o své miláčky můžete v určitém smyslu 
chápat jako lásku a péči o negativní stav. A toto je duchovně velmi nebezpečný aspekt 
takové lásky a péče.  

Tedy, jak víš, Petře, není Mou věcí přikazovat či nařizovat komukoliv, co má dělat, jak 
to má dělat, jaký má být, co má mít anebo co mít nemá. Každý z vás může být anebo 
smí dělat, anebo smí mít cokoliv, co chce. Avšak nezapomínejte na své priority. Také 
nezapomínejte na lidskou tendenci ospravedlňovat své vlastní preference; v tomto 
případě to, proč potřebují vlastnit domácí miláčky. Protože jste Mne v tomto ohledu 
prosili o radu, kvůli současně existující duchovní situaci a kvůli tomu, co všechno 
s sebou přináší a jaká je vaše pozice a jaký je účel, bylo by pro vás i pro nás všechny 
mnohem prospěšnější a lepší, kdybyste se vzdali touhy mít  takové domácí mazlíčky, 
anebo aspoň toho, že byste již víc neměli žádná domácí zvířátka poté, co současná 
vyčerpají přirozeným způsobem svůj pseudoživot (pokud, samozřejmě, váš zdravotní 
nebo duševní stav není natolik vážný, že by opodstatňoval jejich vlastnění). Tato rada 
je v zájmu vaší vlastní ochrany a vašeho bezpečí. Toto není nařizováním či 
přikazováním. 

Chci jen to, abyste věděli, že nemáte absolutně ani ponětí, co znamená či představuje 
životní fáze, do které jste nedávno vkročili. V této fázi budou zvířata a vaši mazlíčkové 
využíváni k ohrožování a rušení vaší práce pro Mne a budou vás okrádat o vaše vzácné 
energie, které jsou potřebné na tuto práci víc než kdykoliv předtím. Pouvažujte o tom a 
učiňte své vlastní volby. Avšak neztěžujte si na důsledky jakýchkoliv takových voleb. A 
toto je všechno, co je potřebné v této době o této věci říci. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto rozsáhlé pojednání. Mnohým čtenářům tohoto 
dialogu se pravděpodobně nebude líbit, co se v něm oznamuje ohledně jejich domácích 
mazlíčků. Velmi se obávám, že mne obviní z promítání mých vlastních předsudků a 
zaujatosti, jaké mám vůči zvířátkům, a zejména vůči domácím miláčkům. Je možné, že 
si budou myslet, žes to nebyl Ty, kdo řekl všechny tyto věci, ale že jsou to moje vlastní 
osobní výmysly.  

Pán Ježíš Kristus: Což o to, taková obvinění či cokoliv tohoto druhu jsou, Petře, 
naneštěstí někdy nevyhnutelná. Jak jinak můžete zdůvodnit své potřeby vlastnit 
domácí miláčky či cokoliv jiného, než tím, že budete považovat cokoliv, co je v rozporu 
s těmito potřebami anebo s vaším ulpíváním, za nepravdivé, a v tomto konkrétním 
případě, za nepocházející ode Mne? Jak víš, jedním z hlavních důvodů, proč vedeme 
tyto dialogy, bylo to, aby se v jejich čtenářích aktivovalo uvědomění různých 
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záležitostí, na kterých potřebují pracovat, neboli aby učinili správné volby. Je zjevné, že 
pokud se někdo, kdo vlastní domácí mazlíčky, v tomto ohledu na základě našich 
výroků urazí, pak to jen znamená, že taková osoba má vážné problémy, na kterých 
potřebuje pracovat - samozřejmě, pokud se tak odhodlá na základě své vlastní 
svobodné vůle a volby. Tyto Dialogy a to, co obsahují, může každý, kdo je čte, 
považovat za příležitost napravit své cesty, zkorigovat či odstranit své problémy - 
pokud by zjistil anebo jestli by poznal, že je má. Protože jste konec konců lidé, i když 
jste Mými představiteli, přece jen máte jako lidští tvorové ve své povaze problémy a 
všechno, co je tak specificky obsaženo v lidské přirozenosti. Ta přirozenost je snadno 
ovlivnitelná negativním stavem. Formou těchto Dialogů a v tom, co obsahují, je vám 
poskytnut nástroj takové problémy si uvědomit s příležitostí jejich napravení. Zda se 
této příležitosti chopíte, anebo ne, závisí výhradně na vás. Ani Já, ani nikdo 
v pozitivním stavu vás nebude odsuzovat za to, co si v tomto ohledu zvolíte. Udělejte, 
co pro sebe uznáte za vhodné. Nezapomínejte však na následky. 

Peter: Děkuji Ti za toto připomenutí. Je dnes ještě něco, co bys chtěl okomentovat? 

Pán Ježíš Kristus: Jeden stručný komentář ohledně tragédie, která se odehrála před 
dvěma dny v Minsku, v Bělorusku. při této tragédii zahynulo 54 či více většinou 
mladých lidí tak, že se navzájem udupali v panice během masového 
(několikatisícového) shromáždění, aby oslavili Den piva (pití piva). Jak víš, náhle a 
téměř zčistajasna se nad náměstím, kde byli shromážděni, objevil temný mrak a 
několik minut se na ně vylévala průtrž mračen s kroupami. V panické snaze uniknout 
se navzájem udupali k smrti. I když k takovým fenoménům dochází při masových 
shromážděních během sportovních událostí, pravě tento byl unikátní v tom, že 
zmíněný mrak se objevil jen nad náměstím, kde se konalo to shromáždění, a nikde 
jinde, a to tak, jako by někdo pečlivě naplánoval, aby k této tragédii došlo. Mohu tě 
ujistit, Petře, že bylo naplánováno, aby se to stalo. 

Pro vaši informaci, v té chvíli došlo k určité události v jedné z pseudodimenzí renegátů 
- v dimenzi, která souvztaží s městem Minsk v Bělorusku - během jejich vnitřní 
potyčky. V průběhu této potyčky došlo k výbuchu násilí vůči jedné z jejich skupin, 
která se pokoušela oddělit od ostatních a nastolit vlastní nezávislost. V důsledku toho 
byla rozdrcena a uvězněna v jednom z jejích hlubokých pekel. Aby doplnili stav, se 
kterým ta skupina souvztažila anebo který zaujímala, bylo potřebné zinscenovat 
katastrofu, během které by zahynulo několik lidí mladé krve, aby tak převzali místo 
těch, kteří byli rozdrceni a uvězněni v peklech. Jak sis povšiml, měla oslava negativní 
charakter, protože jejím úmyslem bylo oslavovat něco, co nemělo žádnou pozitivní 
konotaci - alkohol. Odtud tedy odměna negativního charakteru ve formě odplaty.  

Ta událost je kromě toho další formou ilustrace a demonstrace prohnilého charakteru 
masových shromáždění, která nemají žádnou pozitivní konotaci, ale jsou divoká, 
bouřlivá, šílená, nepředvídatelná a úplně iracionální - což je typické pro přirozenost a 
životní styl negativního stavu. A toto je vše, co jsem nyní chtěl k této události říci. 
Ohledně této tragédie je toho víc k probrání, ale je předčasné to zjevit. Toto byl velmi 
dlouhý dialog, Petře. Pokud nebude naznačeno jinak, navrhoval bych, abychom si 
udělali v našich rozmluvách několik dnů přestávku. Běž v pokoji, Petře, a užívej si 
svého pobytu s Ludmilou a Viktorem v ruské Moskvě. 
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Peter: Děkuji Ti mnohokrát za Tvé příspěvky, týkající se těchto záležitostí. 
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Dialog 86 

Osmdesátý šestý dialog 

 

14. června 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Již dva týdny jsme nezaznamenali žádné dialogy. Byly to dva velmi podivné a 
neobvyklé týdny. Zvláště druhý či poslední z těchto dvou týdnů byl neobvyklý a 
nepříjemný díky náhlému onemocnění, které jsem prožíval. Jsem zvědav, zda bys 
nechtěl okomentovat něco, co se odehrálo během této doby, nebo něco jiného, o čem si 
myslíš, že je nyní vhodné a aktuální mluvit. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, je to pravda, že pro tebe osobně i pro všechny, kteří jsou 
s tebou spojeni buď zde, či v jiných dimenzích, to byla velmi těžká, neobvyklá a nejistá 
doba. Odehrávalo se mnoho věcí nanejvýš významného charakteru. Tyto události si 
ode všech vyžadovaly maximální úsilí ze všech úrovní jejich fungování - duchovní, 
duševní i fyzické. Při vynakládání tohoto úsilí byla většina tvých duchovních, 
duševních a fyzických energií značně vyčerpána. V důsledku toho tvé fyzické tělo tím, 
že je částí, která je na vyčerpání těchto energií životní síly nejslabší a nejcitlivější, 
podlehlo přechodné chorobě.  

Tvé osobní zapojení v tomto procesu na ostatních úrovních, Petře, bez tvého 
vědomého uvědomění, mělo nesmírný rozsah. V okamžiku, kdy bylo uvolněno na 
základě tvého podílení se na tomto procesu největší množství těchto energií, upadl jsi 
do stavu pokušení. Zevní projev tohoto pokušení se projevil formou infekce dutin, 
vysokou horečkou a všemi symptomy, které tento typ infekce provázejí. Celý týden jsi 
byl ve stavu, který tě zevně uvedl do neaktivní modality. Tato neaktivnost byla velmi 
nutná, protože nám umožnila, abychom obnovili všechny spotřebované energie, které 
jsi vynaložil na výše zmíněné úsilí. 

Někdy je pro dosažení tohoto cíle nutné dovolit fyzickou nemoc těla, aby se uvedlo do 
stavu úplného klidu a nečinnosti. Ve vašem lidském životě je to velmi často jediný 
způsob, jímž lze dosáhnout obnovení duchovních a duševních energií s následným 
posilováním fyzických energií. Jinak bys byl nadále aktivní až do bodu úplného 
zhroucení. Problémem této situace je to, že když pracuješ intenzivně na jiných 
úrovních, spotřebováváš všechny své energie někde jinde a na něco, co není z vašeho 
světa a co si vědomě uvědomuješ, což znamená že si neuvědomuješ, že tvoje duchovní 
a duševní energie jsou ve značné míře vydávány někde jinde, a necítíš, že se tvoje 
energie vyčerpávají. Pokračuješ tedy ve svých aktivitách, aniž by sis uvědomoval, jak 
velmi málo nutných a potřebných energií na ně zůstává. V takovém případě my 
zasahujeme tak, že dovolíme, aby tvé fyzické tělo přechodně onemocnělo, aby ti tak 
bylo zabráněno pokračovat v jakémkoliv typu aktivit, které by mohly vést ke tvému 
zhroucení, ba dokonce k fyzické smrti. 
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Pokud důkladně analyzuješ zevní události minulých dvou týdnů, povšimneš si, kolik 
neobvyklých věcí se odehrálo dokonce na vaší planetární úrovni. A nemáš absolutně 
ani potuchy, kolik rozhodujících a důležitých věcí se odehrálo na ostatních úrovních. 

Pohleď, co se stalo například ve válce NATO s Jugoslávií. Podívej se, jaké ovlivňující 
události následovaly po skončení bombardování. Ruští renegáti společně s renegáty 
srbskými přivedli celé lidstvo svým impulzivním, ctižádostivým a jednostranným 
rozhodnutím vstoupit do Kosova, bez jakéhokoliv ohledu na důsledek takového 
nebezpečného a bláznivého tahu - do velké blízkosti totální destrukce. Současně 
kosovští či albánští renegáti nejsou ochotni dodržovat dohodu o odzbrojení všech 
zapojených složek, což nadále ohrožuje a brzdí takzvaný mírový proces. 

Všechny tyto události jsou čirými souvztažnostmi událostí a dění, která se v občanské 
válce pseudotvůrců a různých frakcí renegátů odehrávají na ostatních úrovních 
pseudojsoucna a pseudobytí. 

Protože všechny tyto energie podporují pseudotvůrce a protože se v tomto procesu 
objevuje mnoho nepředvídatelných, matoucích, spletitých, manipulujících, soutěživých 
a neočekávaných zvratů, vyžadovaly si mnohem větší míru tvého angažování, než by 
tomu bylo jinak. Tato situace vedla téměř k úplnému vyčerpání tvých energií, aniž by 
sis toho byl vědom. Abych zabránil tvé možné smrti, dovolil jsem, aby ses ocitl ve stavu 
pokušení, následkem čehož tvé fyzické tělo přechodně onemocnělo, dokud se opětovně 
nenačerpaly tvé duchovní a duševní energie s následným načerpáním tvých energií 
fyzických.  

Proč říkám, že jsem umožnil, abys upadl do pokušení? Celá tato situace se využívá i pro 
ilustraci a demonstraci něčeho duchovně velmi důležitého a pro získání některých 
rozhodujících a významných ponaučení. Jak si pamatuješ ze Sedmdesátého druhého 
dialogu, jasně jste tam byli varováni, že budete zakrátko vstupovat do nezvyklé a 
nebezpečné fáze současně probíhajícího posunu, kdy se mohou někteří z vás, ne-li 
všichni, dostat do stavu pokušení. Jedna forma tohoto pokušení, ta třetí, mezi mnohým 
jiným naznačovala, že můžete být pokoušeni tak, že onemocníte, a ať budete jakkoliv 
prosit o pomoc, aby se proces uzdravování či zbavování se nepříjemného stavu 
urychlil, budete pociťovat, že žádná pomoc nepřichází, pročež budete muset prožít celý 
průběh té nemoci tak, jak to vyplývá z její povahy. 

Hovoříme zde v podstatě o dvou odlišných aspektech celého toho zážitku. První aspekt 
se týká vaší nevědomé účasti na všech událostech, které se odehrávají a budou 
probíhat na ostatních úrovních. Všechny si vyžadovaly a budou vyžadovat vaše osobní 
a individuální duchovní, duševní a fyzické energie. Vy všichni jste souhlasili s tím, že je 
dáte k dispozici těmto úrovním. Jak víš, vaše zapojení do těch úrovní se ve většině 
případů odehrává bez vašeho vědomého uvědomění. Zároveň je a bude tato situace 
prostřednictvím vašich vlastních osobních a individualizovaných zážitků využívána i 
na získání některých důležitých ponaučení o povaze pokušení také na zevních čili 
vnějších úrovních na planetě Nula. Tento aspekt vždy je a bude k dispozici vašemu 
uvědomělému vědomí, aby se tu lekci mohli naučit všichni, kteří jsou zapojeni, včetně 
vás osobně.  
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Jak jsou to pokušení a kdo nebo co je pokušitelem a jak a proč jedinec upadá do stavu 
pokušení? To je něco, co se potřebujete nyní dozvědět. 

Pokud důkladně analyzuješ přirozenost lidského života, pak bys měl usoudit, že jedním 
z hlavních důvodů jeho pseudojsoucna a pseudobytí, i když ne jediným, je to, aby byl 
jevištěm, na kterém by se mohl manifestovat charakter všech typů pokušení. V této 
konotaci můžeš se značným stupněm jistoty říci, že každý, kdo souhlasil nebo bude 
souhlasit se vstupem do lidského života, automaticky souhlasil či bude souhlasit s tím, 
že vstoupí do stavu nepřetržitého pokušení. V tomto smyslu můžeš říci, že lidský život 
není ničím jiným než stavem pokušení. 

Proč je tomu tak? Zvážíš-li všechny faktory, za kterých došlo ke škodlivému 
uskutečnění negativního stavu a jeho konečného produktu - lidského života, pak si 
určitě povšimneš, že si na základě samotné své přirozenosti neustále vyžaduje nějaký 
druh posilování, aby efektivně a úspěšně pokračoval ve svém pseudoživotě. 

Jak je pseudoživot negativního stavu udržován? Mimo jiné tak, že svým následovníkům 
a spoluúčastníkům neustále nabízí něco, co je lákavé a žádoucí, co by je drželo ve 
spárech pseudoživota. Jinými slovy, pokouší lidi, aby dělali něco, co by je drželo 
v negativním stavu. 

A protože negativní stav má své kořeny ve všech zlech a falešnostech, pokouší lidi, aby 
dělali něco, co by bylo zlé a nepravdivé. Pokud to dělají nepřetržitě, zůstávají 
v negativním stavu. Tím faktorem je jeho pseudoživot zachován tak dlouho, dokud tak 
činí. Kdyby to přestali dělat, negativní stav by nemohl příliš dlouho přežívat. To je 
důvod, proč jsme výše uvedli, že negativní stav a jeho lidský život je ve stavu 
neustálého pokušení. 

V této situaci se vyskytuje určitý stupeň falešnosti. Falešným dojmem je fakt, že 
každému, kdo je pokoušen, se to jeví tak, jako by pokušení přicházelo od někoho anebo 
něčeho, co je tam venku. Realitou této záležitosti je však to, že abyste byli pokoušeni 
účinně, musíte se otevřít tomu pokušení, aby se dostavilo. Za Mého lidského života 
jsem se dokonce i Já musel otevřít, abych byl pokoušen Satanem a ďáblem. Jinak bych 
nemohl být pokoušen. Jedním bodem Mé potřeby být pokoušen byl fakt, že to byl 
jediný způsob, jak se dostat do přímého kontaktu s negativním stavem za účelem 
shromáždění všech jeho zkušeností. 

Takže, co ti tato fakta říkají? Říkají ti, že jste to vy, kdo se vystavuje každému pokušení 
svými úmysly, motivacemi, myšlenkami, pocity, postoji, chováním, očekáváním, vírou 
či čímkoliv, co v sobě máte. 

Jakýkoliv nevhodný obsah anebo souvztažnost v kterémkoliv z nich otevírá dveře, 
kterými vstupuje pokušení. Avšak v lidském životě je - díky jeho samotné přirozenosti 
být v zevnějšnosti - všechno v tomto ohledu vnímáno tak, jako by jakékoliv pokušení 
přicházelo zvenčí, v tom případě od ďábla či Satana. 

Jak si pamatuješ z 26. kapitoly Nového zjevení Pána Ježíše Krista, bylo tam 
naznačeno, že aby Stará Modlitba Páně odrážela tento faktor externalizace, umožnila 
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lidem, aby vnímali, že Já jsem Ten, Kdo je uvádí do pokušení (‚a neuveď nás 
v pokušení‘). 

Na druhé straně, aby se věci uvedly na správnou míru, bylo toto klamné vnímání 
napraveno v Nové Modlitbě Pána Ježíše Krista, kterážto modlitba naznačuje, že vy jste 
ti, kteří sami sebe uvádějí do pokušení (‚a nenechej nás, abychom se uváděli do 
jakéhokoliv pokušení‘). Důvod těchto rozdílů byl vysvětlen v té kapitole. Proto vás 
odkazuji na ni - pokud si to přejete a pokud máte zájem osvěžit si paměť. 

Důležitým faktorem, který je potřeba v tomto ohledu si uvědomit, je to, že když 
pokušení přicházejí od někoho či od něčeho, je plně na každém jednotlivci, zda na něho 
budou mít nějaký účinek, anebo zda bude na ně reagovat takovým způsobem, který by 
otevřel dveře, aby do toho jedince pronikla. Jak z těchto faktů vidíš, klíče od dveří 
k sobě samým jsou ve vašich rukou. Protože klíče máte vy, jste nakonec vy odpovědni 
za to, zda pokušení bude mít nad vámi nějakou moc. 

Pro vysvětlení této situace si vezměme pár příkladů. Nejprve si pohovoříme o tvé 
vlastní osobní zkušenosti, Petře. I když bylo nutné umožnit toto pokušení, aby bylo tvé 
fyzické tělo uvedeno do stavu přechodné nemoci za účelem opětovného načerpání 
tvých osobních duchovních, duševních a fyzických energií, přesto byla ta situace plně 
využita i na demonstrování toho, jak ses ty sám uvedl do stavu toho pokušení. 
Pamatuješ si, co předcházelo tvému onemocnění? 

Peter: Přemýšlel jsem a skoro jsem se mučil nejistotou ohledně obsahu Apokalypsy 
v Bibli, přitom jsem pochyboval, zda je Tvé Nové zjevení ve všech svých aspektech 
pravdivé a zda skutečně přichází od Tebe, anebo to nejsem já a moje pošetilá arogance, 
která činí takové nepodložené a neprokazatelné výroky. 

Pán Ježíš Kristus: Přesně tak, Petře. Podívej se, co se zde stalo. Minulé pondělí (7. 
června 1999) jsi stále hloubal na d obsahem Apokalypsy. Navzdory faktu, že bylo 
v Mém Novém zjevení při početných příležitostech jasně vysvětleno, proč bylo nutné 
použít negativního jazyka na popis všeho, co je v té knize zaznamenáno, a přesto, že 
vám bylo při mnohých příležitostech poskytnuto ohledně jejího obsahu vysvětlení, 
něco tě popichovalo ohledně jejího obsahu a zejména vůči všemu, co bylo doposud o 
jejím významu odhaleno. 

Nepromyšleně sis v uvedený den vzal Ludmilinu ruskou Bibli a na jedno posezení sis 
znovu přečetl celou část té knihy od prvního verše první kapitoly až po poslední verš 
kapitoly 22. Po jejím dočtení se téměř zhrozil toho, jaký byl obsah té knihy brutální, 
bezohledný a ošklivý. Současně jsi upadal do stavu bolestných pochybností a deprese 
ohledně velké možnosti, že celé tvoje vysvětlení všeho, co je obsaženo v Mém Novém 
zjevení, by mohlo být nepravdivé, a že tě proto bude čekat hrozný trest a odplata 
způsobem, jakým to naznačuje doslovný smysl Apokalypsy. 

Jestliže důkladně analyzuješ celou situaci, která se toho dne odehrála, všimneš si 
negativní řetězové reakce, vedoucí od jednoho negativního stavu tvé mysli k druhému. 

Po pochybnostech o pravdivosti Nového zjevení jsi začal pociťovat vinu ohledně jeho 
transmise. Potom jsi pocítil vinu ohledně toho, že nejsi schopen žít podle očekávání 
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v duchu principů Mého Nového zjevení. Podle tvého osobního názoru sis myslel a cítil, 
že nežiješ a nepraktikuješ to, co učíš a o čem kážeš druhým. Potom jsi cítil rozpaky, 
vinu a výčitky kvůli tomu, jak mnoho úsilí, peněz a energií vynaložili Ludmila a Viktor 
na tebe a jak dobře se o tebe starali a že ti poskytují vše představitelné i 
nepředstavitelné, aby ti život v ruské Moskvě učinili velmi pohodlným, příjemným, 
radostným a produktivním. 

Takže, co se zde ve skutečnosti přihodilo? Svými škodlivými pocity a postoji v tomto 
ohledu ses uvedl, Petře, do pokušení, Díky těmto škodlivým stavům své mysli jsi 
otevřel dveře pokušení, aby do tebe proniklo. Potom jsi začal projevovat všechny 
příznaky své nemoci. 

Co zde tedy máme? Za prvé tato situace dokazuje, že lidský život, spolu s negativním 
stavem vcelku, jsou stavem neustálého pokušení. To znamená, že negativní stav není 
ničím jiným než pokušením. Za druhé, aby jakákoliv forma pokušení měla na vás vliv, 
vy sami musíte otevřít dveře své mysli, aby mohlo do vás proniknout a způsobilo ve 
vaší duchovní, duševní a/nebo fyzické soustavě pohromu či cokoliv jiného. Jinými 
slovy, nemůžete být pokoušeni, pokud se do pokušení sami neuvedete svými vlastními 
nevhodnými postoji, myšlenkami, pocity, emocemi, úmysly, motivacemi, chováním, 
vztahy či čímkoliv, co v sobě máte. Takže, jak bylo výše uvedeno, jen vy sami můžete 
být odpovědni za stav vašeho pokušení, nikdo jiný. 

Jedním z hlavních důvodů, proč bylo dovoleno, aby ve vašich životech docházelo 
k těmto pokušením, je to, abyste zjistili pomocí zpětné vazby, co je ve stavu vaší mysli 
nesprávné. Jestliže vás váš životní styl anebo stav vaší mysli a psychiky uvádí do 
pokušení, pak vám z toho plynoucí nepříjemnost a trápení naznačuje, že je s vaším 
životem a ve způsobu, jakým ho žijete, něco v hrozném nepořádku. 

V tom smyslu lze jakékoliv pokušení pojímat také tak, že vám poskytuje příležitost 
k napravení vašich cest a k tomu, abyste udržovali své duchovní a duševní dveře 
zavřeny, a tak byli v budoucnosti uchráněni od uvádění se do stavu pokušení. Jak vidíš 
z tohoto aspektu a významu pokušení, cokoliv negativního může být využito pro 
nějaký pozitivní účel. 

Když stále pociťuješ, že jsi ve stavu nepřetržitého pokušení, když stále zpochybňuješ 
svou vlastní mysl či cokoliv, můžeš si začít myslet, že je snad něco v nepořádku s celým 
tvým životním stylem. 

Pokud dospěješ do tohoto bodu, naskytne se ti příležitost učinit odlišnou volbu a 
změnit se. A proto je dovoleno, aby docházelo k pokušení v životech všech na planetě 
Nula a v negativním stavu. 

Naneštěstí lidský způsob života, který přirozeně tíhne k tomu, aby všechno 
externalizoval, na základě své samotné přirozenosti vyhledává důvod pro své 
nepříjemné rozpoložení ne ve faktoru stavu a procesu niterností všech, ale ve stavu 
jejich zevnějšností. 
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Proto hledají zdroj jakékoliv nepřízně odehrávající se v jejich životech, jako je 
například nemoc nebo cokoliv jiného, ne ve stavu své mysli, ale ve stavu nějakého 
zevního fenoménu. 

Dobrým příkladem pro tento fakt je to, jak lidé připisují zevním příhodám něco, co 
samy v sobě a o sobě nemají. 

Vezmi si například lidský strach z průvanu. Pokud je okno ve vaší místnosti otevřené a 
venku je větrno, spěchají okno zavřít nebo se vyhnout přímému pobytu v průvanu. 
Proč? Protože věří, že vystavením se tomu průvanu mohou onemocnět obyčejnou 
rýmou anebo nějakou jinou nemocí. A přece, jak dobře víš, Petře, neexistuje žádný ani 
nejmenší duchovní, ba ani objektivní vědecký důkaz, podepřený rozsáhlým lékařským 
výzkumem v USA, který by potvrdil tento falešný předpoklad. Protože však je tato 
nepravda, spolu s četnými dalšími, majícími podobnou povahu, zvěčňována po tisíciletí 
během celé historie lidstva, je téměř zakódována v jejich genech. To činí jejich víru 
v takové jevy nevyvratitelnou a nemodifikovatelnou. 

Samozřejmě, jak víš, v případě větru či průvanu, je pravdou přesný opak. Pohyb 
vzduchu v místnostech vašeho domu, který nastává vlivem toho průvanu, z nich vynáší 
všechny nečistoty ven, čistí vzduch a ozdravuje ho. Uzavřené místnosti 
s nepohybujícím se vzduchem bývají nevětrané a znečištěné, čímž poskytují mnohem 
větší příležitost všemožným mikrobům, choroboplodným zárodkům a virům či 
čemukoliv, co tam v takové hojnosti máte, aby to aktivovalo vaši nemoc díky vašemu 
nesprávnému postoji a falešnému systému víry. 

Jak z tohoto příkladu vidíš, lidé připisují zevním fenoménům, jako například výše 
zmíněnému průvanu, něco, co nevlastní anebo co nemají. V tomto případě to není 
průvan a větrný den, co způsobuje, že lidské tělo ochoří, ale jejich strach z průvanu. 

Je to rozpoložení lidské mysli, které umožňuje, aby se to stalo. Jinými slovy, tím, že mají 
tento strach a promítají ho do průvanu, uvádějí se do pokušení, čímž otevírají dveře 
negativnímu stavu, aby do nich pronikl a způsobil jejich nepříznivý stav. 

Jak z tohoto příkladu vidíš, jedním z důvodů, proč byla lidská přirozenost 
strukturována takovým způsobem, aby vyhledávala jakékoliv příčinné faktory 
čehokoliv v jejich rozpoloženích, ať jsou jakákoli, v zevnějšnostech neboli v zevních 
jevech, je to, aby měli lidé pořádné těžkosti při zjišťování falešnosti této situace. Kdyby 
bylo pro lidi příliš snadné objevit pravdu o této věci, pak by negativní stav měl, co se 
týče lidí, velmi malou šanci ujmout se vlády v jejich životech. V tom případě by se lidé 
zřídka, pokud vůbec, uvedli do nějakého pokušení. Kdyby tomu tak bylo, tím, že je 
negativní stav - mimo mnohého jiného - stavem pokušení, a když by nebyl schopen 
nikoho víc pokoušet, zakrněl by v nicotu. 

Proto, až si jednou lidé uvědomí pravý zdroj svých problémů a přestanou hledat jejich 
zdroj v zevních jevech a až si jednou uvědomí, že mají klíč ke všemu, co se v jejich 
životech odehrává, pak se nebudou přijetím pravdy o této věci více uvádět v pokušení. 
Tím budou eliminovat negativní stav ze svých životů. 
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A toto bude jedna z mnoha možných voleb, ke které budou lidé vedeni za účelem jejich 
konečného spasení od prokletí jejich postavení a přirozenosti. Mohu tě ujistit, Petře, že 
uskutečnit tento čin nebude lehkým úkolem. Změnit tento falešný systém víry, na 
kterém tak zoufale lpí a do kterého vkládají tak mnoho naděje a úsilí, bude trvat 
dlouho, velmi dlouho. 

Ale ať tak či onak, uskuteční se to a uskuteční se to nejvhodnějším a nejúčinnějším 
způsobem. A toto je všechno, čím jsem dnes chtěl přispět, Petře. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto vysvětlení a upřesnění. Je ještě něco, o čem bys 
dnes chtěl hovořit? 

Pán Ježíš Kristus: Dnes ne, Petře. Pokud vznikne potřeba oznámit ti něco důležitého a 
pokud budeš ještě v ruské Moskvě, intuitivně poznáš, že potřebujeme zaznamenat 
další dialog. Zatím se měj blaze. 
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Dialog 87 

Osmdesátý sedmý dialog 

 

15. června 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Dnes se chci jen ujistit, zda je něco, o čem bys rád mluvil; snad by ses ujal 
dalšího hodnocení duchovního významu chaosu, zmatku, vrtkavosti či čehokoliv, co se 
vytvořilo poté, co NATO přestalo bombardovat Jugoslávii. Mimo to se mi dnes ráno v 
mysli náhle vynořila zajímavá otázka ohledně duchovních důvodů toho, proč evropské 
národy, jakož i Spojené státy, i když jsou všechny tak zvanými křesťanskými státy, 
nadržovaly a nadržují ve válce se Srby v Bosně a nyní s Albánci v Kosovu muslimům? 
Z našeho typicky lidského hlediska to nedává žádný smysl. Samozřejmě, než odpovíš 
na mou otázku, ptám se v pokoře, zda nejdříve nechceš Ty sám něčím přispět? 

Pán Ježíš Kristus: I když dnes ráno skutečně mám o čem diskutovat, dal bych 
přednost tomu, abychom nejdříve hovořili o tvé otázce, Petře. Je to zajímavá otázka, 
protože se dotýká něčeho, co bylo pečlivě naplánováno a o čem rozhodli všichni 
zapojení ve Velké alianci, která se, jak víš, Petře, vytvořila především za účelem 
porážky renegátů a jejich různých početných frakcí. Jak je ti známo, tyto frakce bojují i 
navzájem o svůj vlastní prostor moci, kontroly a nadvlády. Jejich potyčky celou situaci 
značně komplikují. Schopnost, vývoj, vychytralost, strategická pokročilost a 
pseudoduchovní nástroje, využívané v těchto potyčkách různými početnými frakcemi 
renegátů, mají různé rozdílné úrovně. pomocí stupnice je lze charakterizovat od 
nejnižších až po nejvyšší - jako by některé byly na nejnižší úrovni, některé na různých 
úrovních mezi tím a některé na nejvyšší úrovni. Při pohledu na tuto situaci z tohoto 
hlediska se můžeš přesvědčit, že při hodnocení přístupu, který je potřeba zaujmout při 
probírání této vážné situace, musíš brát v úvahu ty frakce renegátů, které reprezentují 
největší nebezpečí pro věc pseudotvůrců, jakož i pro naši věc, týkající se konečné 
eliminace negativního stavu. 

Takže, jak víš, Petře, všechny tyto věci se odehrávají na úrovni pseudodimenzí zóny 
vymístění, kde jsou v současnosti umístěni pseudotvůrci, jakož i na úrovni 
pseudodimenzí, kde jsou umístěny různé frakce renegátů. Prostředky, způsoby a styly, 
pomocí kterých probíhá tento pseudoduchovní boj a války, jsou čistě duchovní, totiž 
pseudoduchovní povahy. Avšak jakmile jsou promítnuty na planetu Nula do různých 
národů, souvztažících s pseudotvůrci a různými početnými frakcemi renegátů, 
nabývají formu typicky lidského způsobu vedení válek, které jsou jim nyní v tomto 
ohledu k dispozici, a to během současného technického rozvoje a průmyslového 
‚pokroku‘. 

Takže jak nás tato situace může přivést k odpovědi na tvou otázku, Petře? Z typicky 
lidského stanoviska by se zdálo zcela logicky očekávat, že křesťanské evropské země a 
spojené státy budou přirozeně nadržovat svým křesťanským bratrům, kteří bojují 
s mohamedány neboli s následovníky islámu. Jak však víš, Petře, není tomu tak. Pro 
většinu z vás to bylo záhadou zvláště proto, že konec konců jsou přívrženci islámských 
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náboženství otevřeně zaměřeni na vyhlazení všech křesťanů neboli všech ostatních, 
kteří jsou podle jejich názoru nevěřící. To vám nedává žádný smysl. 

Pokud se však na celou tuto situaci podíváte z duchovního stanoviska, a to tak, jak se 
v tomto ohledu věci mají v duchovním anebo v pseudoduchovním světě, dojdete ke 
zcela jinému chápání potřeby poskytnout muslimům podporu, v tomto případě proti 
vašim vlastním tak zvaným křesťanským ‚bratrům‘. Při hodnocení síly, zdatnosti, 
postavení, schopnosti, pseudoduchovního pokroku a všeho ostatního u každé 
jednotlivé strany renegátů bylo určeno, která z jejich frakcí představuje největší a 
nejvážnější nebezpečí pro pozitivní stav, pro věc pseudotvůrců a pro proces eliminace 
pseudoživota negativního stavu. V procesu tohoto důležitého hodnocení a následného 
naplánování strategií porážky renegátů jako celku byla vypracována hierarchie či 
stupnice, která odráží stupeň tohoto nebezpečí od nejmenšího stupně až po jeho 
největší stupeň. 

Naneštěstí se pro vaše postavení nejnebezpečnější frakcí renegátů pro naši věc ukázala 
být ta, se kterou v současné době souvztaží Srbové. Kvůli tomu bylo nejen 
nevyhnutelné, ale i velmi rozhodující a životně důležité soustředit se nejdříve na 
porážku této jednotlivé frakce. Na vaší planetě se tato situace odrazila v připojení sil 
spojených států a zemí NATO k té frakci renegátů, která souvztažila s bosenskými a 
kosovskými muslimy. 

Pokud pozorně porovnáš celkovou zkušenost, inteligenci, schopnost, průmyslový 
‚pokrok‘, technologické přednosti a všechny podobné vojenské a ekonomické činitele, 
například Srbů a zmíněných muslimů, povšimneš si nápadných rozdílů. Srbové jsou 
mnohem pokročilejší ve všech aspektech svého vývoje a životního stylu, než jsou 
muslimové. Muslimové jsou mnohem primitivnější, omezenější, méně zkušení a více 
vzpurní ve všech aspektech svého života, než jsou Srbové. Proto jsou Srbové či ta 
frakce renegátů, se kterou souvztaží, mnohem nebezpečnější na této křižovatce 
odvíjejících se událostí než muslimové. Není to vůbec tak, že by muslimové byli lepší, 
záslužnější či cokoliv jiného než Srbové. Ve skutečnosti jsou v určitém směru stejně 
zkažení, stejně zlí, stejně vražední a destruktivní, ba ještě mnohokrát víc než Srbové. O 
to však nejde, Jde o to, že frakce renegátů, se kterou v této chvíli souvztaží Srbové, je 
schopna mnohem účinněji vyvolat ohromnou pohromu a zkázu ve struktuře 
pseudostvoření a Stvoření, než by to mohly učinit různé početné frakce, se kterými 
souvztaží muslimové. 

Proto bylo nutné se na této křižovatce občanské války soustředit nejdříve na porážku 
té frakce renegátů, která představuje pro všechny největší nebezpečí. Majíce o tom 
vědění, pseudotvůrci se po zralé úvaze rozhodli zaměřit v tomto ohledu své úsilí na 
jednání s tou frakcí renegátů, která držela mezi nimi všemi nejsilnější pozici. Tato 
frakce je na vaší planetě reprezentována bosenskými a kosovskými Srby. A protože 
Spojené státy a všechny ostatní země NATO jsou pod nadvládou různých skupin 
pseudotvůrců, skupin, které jsou v současnosti ve Velké alianci, byly to ony, kdo byly 
nuceny sehrát v zevním znázorňování na planetě Nula - prostřednictvím souvztažných 
faktorů celého uspořádání - všechny tyto události, které se odehrávají v ostatních 
dimenzích. 
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Takže ať vás nevyděsí ani nerozruší nic, co spatříte, co uslyšíte anebo co zažijete 
během následujících měsíců či dokonce roků, co se bude v tomto ohledu odehrávat. 
Zmatech, chaos, násilí a všechno ostatní, co se v kosovu děje, není ničím jiným než 
odrazem stavu záležitostí, které se odehrávají v dimenzích renegátů. Současně chci, 
abyste si uvědomili, že svým chováním, postojem, vražedným pudem, nenávistnou 
intolerancí a vzájemným vyvražďováním jak muslimové, tak i Srbové na sebe přivodili 
potřebu trestu a odplaty. A protože jen členové negativního stavu vykonávají trest a 
odplatu a protože jak srbští, tak i kosovští představitelé renegátů jsou stejně vinní 
stejnými zločiny, síly negativního stavu je využívají k výkonu trestu a odplaty. Takže, 
jak víš, srbská frakce byla první, která svou ohavnou politikou etnických čistek 
vykonala tuto odplatu a trest na muslimech za jejich minulé ukrutnosti a ohavnosti a 
muslimové dělají totéž Srbům za jejich ohavnosti a ukrutnosti. obě frakce právě nesou 
důsledky svých zlých činů a skutků. 

Proto vám radím totéž jako před nedávnem: nenadržujte ani Srbům, ani muslimům, 
pokud se tak rozhodnete na základě své vlastní svobodné vůle a volby. Vy jste na 
straně Velké aliance, reprezentované NATO a spojenými státy. Ony reprezentují snahu 
potlačit a uvěznit ty frakce renegátů, které v současnosti představují největší 
nebezpečí pro naši věc. 

Vidím ve tvé mysli otázku, Petře, ohledně postavení ruských renegátů ve všech těchto 
událostech a v tomto dění. 

Peter: Máš pravdu. Ruští renegáti jsou pro mne tajemstvím. Zdá se, že jsou v této 
bláznivé hře žolíkem. 

Pán Ježíš Kristus: Jsou, Petře. A proto kdyby nebylo jejich současného bídného 
ekonomického, průmyslového, technologického a celkového kolapsu, i toho, s čím 
tento stav duchovně souvztaží v ostatních dimenzích renegátů, byli by Rusové ještě 
nebezpečnější než Srbové neboli to, s čím souvztaží. Ruští renegáti si velmi dobře 
uvědomují nebezpečí pro svou celkovou nadvládu a destrukci pozitivního stavu, kdyby 
pseudotvůrci uspěli v potlačování a uvězňování různých početných frakcí renegátů. 
Podkopává to jejich schopnosti i moc. Proto jak víš, Petře, tato frakce renegátů od 
samého počátku ničemně odporovala všemu, co pseudotvůrci proti těm frakcím 
podnikali, což bylo reprezentováno a ilustrováno bombardováním NATO v Jugoslávii. 

Nemajíc žádné jiné východisko, tato frakce renegátů reprezentovaná Ruskem se ve své 
bezmocnosti a neschopnosti, co se týká zasahování jakýmkoliv jiným způsobem násilí, 
rozhodla svým vlastním pokryteckým, svatouškovským způsobem hrát roli mírových 
vyjednavačů. Myslíš si, že skutečně usilovali o nějaký mír, Petře? Mír - to bylo to 
poslední, na co mysleli, jestli vůbec na něj pomysleli. Namísto toho zamýšleli co 
nejdříve zastavit jakékoliv vojenské aktivity a bombardování čili to, s čím souvztaží 
v jejich pseudoduchovní dimenzi, aby co nejvíce zamezili zkáze té frakce renegátů, 
reprezentované na vaší planetě Srby, s nimiž byli ruští renegáti vždy spojeni v jejich 
vzájemné pseudoduchovní a jiné unii. Chápeš, Petře, oni věděli, že čím dříve budou 
schopni uspět v zastavení bombardování či toho, s čím souvztaží v jejich světech, tím 
méně škody utrpí Srbové nebo ti, se kterými souvztaží, a tím více moci a síly by si 
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zachovali pro budoucí potřeby ve vedení války proti pseudotvůrcům a pozitivnímu 
stavu vůbec. 

Kvůli silnému a vzájemnému propojení, které existuje mezi ruskými a srbskými 
renegáty, by úplná porážka jedněch způsobila značné oslabení druhých. A naopak: 
pokud by jedni uspěli v co nejrychlejším přerušení bombardování či toho, s čím 
souvztaží, než by jedni či druzí byli úplně zničeni, ti druzí by si také zachovali v tomto 
ohledu svou sílu a moc pro budoucí potřeby. Mohu tě ujistit, Petře, že ruští renegáti 
neměli na mysli nic jiného než toto. Současně, a toto bylo pro ně velmi důležité, tím, že 
se snažili vyjednat mír, si ruští renegáti udrželi určitou prestiž a respekt ze strany 
všech ostatních národů na vaší planetě a také těch, se kterými všechny v ostatních 
světech souvztaží. Tento pochybný respekt zoufale potřebovali, aby si udrželi svou 
nadvládu a moc nad ostatními frakcemi renegátů. 

Potřeba ruských renegátů zachovat si určitý stupeň moci a nadvlády spolu se snahou 
udržet si prestiž po kapitulaci Srbů byla ilustrována a demonstrována zoufalým a 
nebezpečným, nikým neočekávaným tahem ruské armády přemístit malý kontingent 
svých vojáků z Bosny do Kosova. Kdyby skutečně usilovali o pravý mír, nikdy by 
nepodnikli takový zoufalý tah. Ve skutečnosti jediné, co chtějí, je zachovat pozici Srbů 
neboli to, s čím souvztaží v duchovní říši, aby neposílili snahy pseudotvůrců a všech 
členů Velké aliance a aby při vypořádání se s renegáty a všemi jejich početnými 
frakcemi nedosáhli totálního vítězství. 

Samozřejmě, Petře, je mnoho dalších velmi důležitých duchovních důvodů, proč 
v ostatních říších nastala celá tato situace, odrážející se v událostech na vaší planetě. 
Tyto duchovní důvody jsou však naneštěstí nad jakékoliv chápání vaší lidské mysli. 
Proto by jejich poznání představovalo pro vás všechny i pro vaše poslání, které máte 
ode Mne, velké nebezpečí. Proto buďte spokojeni s vysvětlením, jaké máte k dispozici a 
které můžete plně pochopit. Vaší povinností v tomto ohledu je, a toto opakuji, dát 
všechny své energie k službě věci naší velké aliance. Proto musíte být nesmírně 
opatrní a nesmíte sympatizovat se žádnou stranou renegátů, reprezentovaných na vaší 
planetě Srby, Kosovany, Rusy a mnohými jinými, nezáleží na tom, jak velmi z vašeho 
typicky lidského stanoviska trpí či jak jsou jakýmkoliv způsobem masakrováni, ničeni, 
vražděni či zabíjeni. 

Nezapomínejte ani na chvíli, že všichni účastníci těch ukrutností a ohavností všech 
zúčastněných stran souhlasili, že z nějakých velmi důležitých duchovních důvodů to 
všechno sehrají. Kromě toho nezapomínejte, že jste byli velmi důrazně varováni, že 
renegáti a všechny jejich frakce se všemi svými ohavnými aktivitami představují 
nejšílenější, nejukrutnější, nejbezohlednější a nejžalostnější tvář negativního stavu, za 
kterou už neexistuje nic, co by se mohlo ilustrovat a demonstrovat ohledně jeho 
prohnilé přirozenosti. Nebuďte nervózní, až uslyšíte nebo uvidíte ve vaší televizi, jak 
kosovští muslimové masakrují Srby nebo Srbové masakrují a vypalují Kosovany nebo 
kohokoliv, protože znepokojováním se těmito událostmi mrháte na ně svými vzácnými 
energiemi, místo toho, abyste je dávali k dispozici naší věci. Pamatujte si to! Je to velmi 
důležité. V určitém smyslu byste na základě vašeho nevhodného postoje mohli v tomto 
případě snadno podporovat věc renegátů. jako neznající, co všechno je zapojeno za 
scénou v jiných světech, vás mohu ujistit, že toto nechcete udělat. 
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A toto nás přivádí k tomu, o čem jsem chtěl dnes s vámi všemi stručně diskutovat. 
V podstatě se to týká životního stylu, jaký v současnosti upřednostňujete či jakým 
žijete. Opět se zde jedná o pokušení. Avšak tentokrát to není pokušení prostřednictvím 
nemoci či neštěstí nebo podobných faktorů, ale prostřednictvím zevního bohatství, 
peněz, materiálních statků a všeho, co k tomu patří. 

Jak si pamatujete, v jednom z předcházejících dialogů vám bylo připomenuto, že 
některé výroky, které jsem učinil během Svého prvního příchodu na vaši planetu, 
zaznamenané v Evangeliích, nebyly určeny ani tak tehdejší době, jako spíš této době či 
dokonce době budoucí. Jeden takový výrok, který je velmi aktuální a použitelný na tuto 
dobu, a zvláště na vás, na Moje pravé reprezentanty, byl zaznamenán u Matouše 6:19-
21 a 6:33. V tom výroku se vám doporučuje, abyste si neshromažďovali žádné poklady 
na této planetě, kde je zničí moli a rez a kam násilně vnikají a kradou zloději, ale abyste 
raději své poklady shromažďovali v nebi, kde je neničí ani moli, ani rez, ani se tam 
nevlámou zloději, aby kradli. Neboť kde leží váš poklad, tam bude i vaše srdce. Ale 
hledejte nejdříve Království Boží a Jeho Spravedlnost a všechny tyto věci vám budou 
přidány. Tyto dva texty parafrázuji. 

Rád bych tentokrát zdůraznil slova ‚neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce¨. 
Zde se jedná i zvnitřnění něčeho. Toto platí zejména ohledně závislosti, majetku a 
vazeb. Cokoliv, na čem se sami stanete závislými nebo na čem budete ulpívat, či 
cokoliv, co vlastníte jako osobní, má tendenci se zvnitřnit. Jen co se to stane záležitostí 
vašeho nitra, stane se to integrální složkou vaší osobní a vaší celkové přirozenosti. 
Z toho důvodu vaše srdce či vaše mysl vůbec nebo celá vaše dispozice či všechno, čím 
jste a z čeho pozůstáváte, bude přitahována k vašim závislostem, vazbám a majetku. 
Pokud se v tomto ohledu stanete příliš závislými či příliš ulpívajícími, například ke 
svým zevním materiálním statkům nebo penězům, uvádíte sami sebe do nebezpečí, že 
ztratíte náležitou duchovní perspektivu svého života a smysl pro priority vašeho 
života. V tom případě jste si nashromáždili poklady, které podléhají rzi, jaké požírají 
moli a které kradou zloději. Jinými slovy, všechny vaše světské poklady se stávají 
majetkem negativního stavu. A protože vaše srdce je tam, kde jsou vaše poklady, 
rozhodnete se je následovat do negativního stavu, a tím se stanete otroky v jednom 
z jeho ‚pohodlných‘ pekel, kde se takové poklady změní v nicotu neboli v nepotřebné 
zboží. 

Abyste se takovému strašnému osudu vyhnuli, doporučuje se vám hledat nejprve 
Království Boží a Jeho Spravedlnost a všechno ostatní vám automaticky bude přidáno. 
Hledat Království Boží a jeho spravedlnost znamená vidět, akceptovat a zvnitřnit si 
fakt, že prioritou číslo jedna vašeho života, to, jak chápete svůj život, jak na něj 
pohlížíte a jak si ho vážíte, je jeho duchovní zřetel a to, co nebo kdo je pravým zdrojem 
všech bohatství. Jestliže obrátíte v zájmu principu veškerou svou pozornost a snahu na 
tento duchovní zřetel, protože tak je to správné dělat, a jestliže hodnotíte všechny 
události svého života a život vůbec z hlediska duchovních faktorů jejich výskytu, pak 
najdete Pravdu - Mne. Na základě toho faktoru vám bude všechno, co potřebujete ve 
všech aspektech svého života, automaticky přidáno jako důsledek správného 
duchovního postoje a upřednostňování všeho ve vašem životě. Zvažujte faktor všeho, 
co potřebujete, a ne všeho, co chcete. Můžete chtít mnoho věcí, ve skutečnosti a v pravé 
realitě svého života je však nepotřebujete. Všechno, co máte, všechno, co je vám 
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k dispozici na každé křižovatce a v každé fázi vašeho života, je to jediné, co potřebujete 
a na co máte nárok. Všechno ostatní mimo to a nad to by z duchovního stanoviska 
překáželo vašemu náležitému fungování - nezáleží na tom, co si myslíte, a nezáleží na 
tom, nakolik si myslíte, že mít to či vlastnit by bylo dobré a prospěšné. 

Proto je v tomto ohledu radno, abyste neztráceli svůj čas a energii na touhu nebo snění 
o tom, mít to či ono, a jak by vlastnění toho či onoho učinilo váš život pohodlnějším či 
aspoň snesitelnějším. Ve skutečnosti kdyby vám takové věci měly být právě teď dány 
k dispozici, jejich vlastnění by váš život zkomplikovalo a učinilo nesnesitelným. 

Záležitostí pokušení v tomto ohledu je to - a toto platí pro všechny Mé představitele na 
planetě Nula - že síly negativního stavu se budou s výše uvedeným cílem pokoušet 
upoutat všechnu vaši pozornost a všechny vaše životní energie na získání toho či 
onoho. Síly negativního stavu vás v současnosti zacilují, a tak úspěšně odvádějí vaši 
pozornost a vaše duchovní, duševní a fyzické energie k něčemu zbytečnému a 
neproduktivnímu, jako je například získávání různých materiálních statků a 
podobného externího zboží. Pokud zde není náznak, že je skutečně potřebujete, a 
pokud nejsou poskytnuty či nejsou k dispozici všechny zdroje na jejich získání, mohu 
vás ujisti, že je nepotřebujete. 

Skrytější, ale i nebezpečnější formou pokušení v tomto ohledu je to, když vám síly 
negativního stavu našeptávají, že skutečně hledáte nejdříve Království Boží a jeho 
Pravdu-spravedlnost, zatímco pravdou je, že to neděláte kvůli němu, ale kvůli těm 
ostatním věcem, které by měly být přidány k vaší snaze při hledání toho Království 
Božího. V tomto případě nenajdete ani Království boží a Jeho Pravdu-spravedlnost, ani 
žádnou z těch ostatních věcí, které jsou k němu přidány. Budete poraženi ve všech 
směrech. 

Proč vás právě v této době upozorňuji na takové zřejmé věci? A proč vám připomínám 
Své výroky z doby téměř před dvěma tisíci lety? 

Jak víte, předtím jsem vás informoval, že situace na vaší planetě a jinde je velice vratká, 
nestálá, nebezpečná a z vašeho lidského hlediska nepředvídatelná. Všechny věci jsou 
uváděny do extrémního stavu kondenzace. Čím víc se to děje, tím více se život okolo 
vás stává vnějším, tím více se materializuje a stává se povrchnějším. Pravá duchovní 
perspektiva života se buď zcela vytratila, anebo je tak zkreslená a zfalšovaná, že nemá 
v pravém duchovním významu žádnou realitu. Za těchto podmínek se život ve všech 
svých aspektech stává pro vás, Mé pravé představitele, velmi nepohodlným, ba 
nesnesitelným. Vždy, když uvažujete nebo když pociťujete něco takového, tím, že to 
má čistě negativní konotaci (konec konců nepohoda a zátěž mají negativní povahu), 
díky těmto negativním myšlenkám a pocitům otevíráte silám negativního stavu dveře 
do svého nitra či ke své mysli, aby vás pokoušely. Jinými slovy, uvádíte se do stavu 
pokušení. 

Nejzřejmější formou tohoto pokušení je touha vlastnit určité materiální věci, jako jsou 
pozemské statky, peníze a jakékoliv jiné zevní zboží, abyste se jejich pomocí mohli 
zbavit těchto negativních myšlenek a pocitů. Takto uvažovat je sklonem nepravé 
přirozenosti; tedy, žijete-li ve světě, jehož štěstí a životní pohoda se vším k tomu 
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patřícím jsou založeny na zevních činitelích, pak abyste si v jisté více či méně pohodlné 
míře tento život ulehčili a zpříjemnili, potřebujete vlastnit tolik zevních statků, kolik je 
jen možné. A toto je past. Zaměřením všech svých energií, myšlenek a snah na jejich 
získání postupně ztratíte pravou duchovní perspektivu svého života a následně 
podlehnete slibům negativního stavu. Jinými slovy, stanete se obětí svého pokušení. 

Mohu tě ubezpečit, Petře, a každého, kdo čte tato slova, že v současné době právě síly 
negativního stavu vynakládají maximální úsilí, aby znehodnotily všechny zbytky 
pozitivnosti a dobra, které jsou ještě stále přítomny na této planetě ve formě Mých 
představitelů a jiných, aby eliminovaly ve své doméně vše, co má tuto povahu. Takové 
úsilí z jejich strany směřuje k vaší opačné konverzi - konverzi do negativního stavu, a 
to tím, že vás chytí do pasti, abyste se zabývali takovými zevnějšími neduchovními 
aktivitami nad a mimo rámec vašich každodenních potřeb. 

Pokud by v tomto ohledu ve svém úsilí uspěly, kdyby vás mohly takovými prostředky 
pokoušet a kdybyste pokušením tohoto druhu měli podlehnout, pak by podle 
duchovního pravidla ‚kde jsou vaše poklady, tam bude i vaše srdce‘ svého cíle dosáhly, 
jelikož byste v tomto případě díky procesu zvnitřnění všech svých tužeb, přání, 
majetků, vazeb a závislostí automaticky stáli na straně negativního stavu, a tak se stali 
jeho agenty. 

Důvod toho, proč vás na tato fakta v této chvíli upozorňuji, je v tom, že situace nyní 
velice napomáhá tomu, aby ve vašem životě docházelo k něčemu podobnému. Toto je 
jen připomínka. Je dobrou politikou občas si to připomenout, abyste nikdy nehledali 
žádné prostředky spásy v neduchovních, zevních faktorech svého života. pokušení 
vyhledávat je v takových externích stavech bude velké. Abyste tuto tendenci odstranili, 
potřebujete se ujmout zcela jiného způsobu života. Doporučuje se vám, abyste každý 
den víc a víc, téměř nepřetržitě, obraceli veškerou svou pozornost k duchovním 
faktorům svého života. Jinými slovy, máte neustále hledat Království Boží a Jeho 
Pravdu-spravedlnost, totiž Mne, aby mohlo být nastoleno ve vašem nitru, ze kterého 
by mohlo řídit všechny aspekty vašeho života od nejniternějších, duchovních 
k nejzevnějším, externím, materiálním, finančním a všem ostatním. Soustředěním se na 
Mne a na Moje Nové zjevení - Království Boží a Jeho Pravdu-spravedlnost (Já jsem 
Království a Moje Nové zjevení, ve kterém jsem plně přítomen, je Mou Pravdou-
spravedlností) budete mít úplně všechno, co potřebujete, abyste zdárně přežili na 
planetě Nula a naplnili své poslání. 

Budete-li to dělat, vaše srdce bude v pravých pokladech pozitivního stavu, kde nic 
z negativního stavu (zloději, rez, moli atd.) nemůže ohrozit jeho drahocennost a 
věčnou použitelnost ve formě neustálého duchovního pokroku, který dělá vaše 
poklady ještě vzácnějšími, ještě cennějšími a ještě nádhernějšími. 

Takže neuvádějte se do žádného pokušení prostřednictvím svých nesprávných či 
negativních myšlenek, pocitů, emocí, postojů, chování, vztahů, tužeb, přání či chtění. 
Odevzdejte všechny Mně a Já se o ně dobře postarám včetně všech vašich pravých 
každodenních potřeb. A toto je vše, čím jsem chtěl dnes přispět. přeji ti příjemný a 
pokojný den v Moskvě, Petře. 
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Peter: Děkuji Ti mnohokrát za Tvé zpracování tohoto důležitého tématu. 
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Dialog 88 

Osmdesátý osmý dialog 

 

17. června 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Mám dojem, že bys chtěl pokračovat v předvčerejším tématu ohledně hledání 
Království božího a Jeho/Její pravdy-spravedlnosti a ohledně toho, jak lze použít Tvůj 
výrok v současné době na nás - Tvé představitele. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, máš pravdu. Dnes bych ve skutečnosti nechtěl uvažovat 
ani tak o něčem, co je pro vás nové a neznámé, jako spíš znovu zdůraznit či zopakovat 
některá zřejmá fakta, zdůrazněná mnohokrát předtím. 

Potřeba tohoto zdánlivě zbytečného opětovného zdůraznění je ve faktu, že každá 
jednotlivá doba, během které se tato potřeba stává zřejmou, má ze stanoviska svého 
duchovního obsahu poněkud jinou konotaci a význam. Jak víte, v každé příslušné době 
existuje mnoho aspektů a událostí odpovídající jejímu charakteru či povaze. Každý 
takový aspekt si vyžaduje svou vlastní interpretaci a chápání svého významu a důvodu, 
proč se manifestuje v každé jednotlivé době. Díky tomuto faktu, aby se osvětlilo anebo 
aby se do centra pozornosti uvedlo pravé chápání toho, o co všechno v každé době 
z hlediska jejího vlastního plynutí jde, je velmi často nutné opětovně uvést či 
zopakovat určití věci, na které jste byli upozorněni již několikrát předtím. Z 
duchovního stanoviska a z hlediska potřeb rámce každé jednotlivé doby, jak plyne ke 
svému naplnění, se na takové opětovné výroky čili zdůrazňování nepohlíží jako na 
zbytečnost, ale jako na nutný doplněk k jejímu vlastnímu významu a náležitému 
chápání její pravé povahy a toho, proč k němu v každé příslušné době během časového 
proudu dochází. Kvůli tomuto faktu má význam všechno, co se opětovně uvádí či znovu 
zdůrazňuje, i to, jak se to týká současného plynutí času v časoprostorovém kontinuu, 
což má trochu jinou konotaci, než to mělo během svého prvního uvedení, jakož i 
během svých následných opětovných uvedení, která následovala po počátečním 
prvním sdělení. 

Kromě problémů s pamětí, jaké jako všichni lidští tvorové máte, je potřebné mít tuto 
skutečnost vždy před očima, abyste neupadli ve zvyk neustále si stěžovat na to, že je 
v těchto Dialozích a v knihách Nového zjevení vůbec příliš mnoho opakování či 
zbytečností. Vaše problémy s pamětí jsou zřejmé. Kolik z vás si pamatuje, o čem hovoří 
například Třicátý první dialog nebo kterýkoliv jiný dialog? Můžete se otestovat, abyste 
viděli, kolik si pamatujete. Na druhé straně, důležité duchovní potřeby takových 
opětovných připomínek vám nejsou natolik zřejmé jako vaše problémy s pamětí; tyto 
potřeby jsou však ještě důležitější než osvěžení vaší namátkové, nepřesné a 
nespolehlivé paměti. 

Když jsme si to již řekli, můžeme nyní přejít k diskusi o záležitosti hledání Království 
Božího a Jeho/Její Pravdy-spravedlnosti a o tom, jak to použít na současnou dobu na 
planetě Nula a v celé zóně vymístění. 
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Jak víš, Petře, současná doba na vaší planetě i ve všech světech a pseudosvětech, se 
kterými její různé regiony souvztaží, je nanejvýš nepokojná, nestálá, nebezpečná a 
chaotická. Každá válka, nezáleží na tom, jakého typu anebo co a kdo je do jejího vedení 
zapleten, takové stavy vytváří. Proto je vaší samozřejmou reakcí na ně zmatek, 
nejistota, hrůza, strach, obavy a podobné negativní pocity, emoce, myšlenky a dokonce 
i negativní chování. Kvůli těmto nepříznivým stavům vaší mysli a díky vašemu 
postavení existuje tendence zapomenout či ignorovat stav vlastního nitra, a namísto 
toho se soustřeďovat na to, co se děje mimo vás, kolem vás a na vaší planetě vůbec. 
Takže díky této situaci má vaše pozornost sklon zaměřit se na události, odehrávající se 
tam venku, anebo, podle našich předcházejících slov, na scéně či ve scéně, a ne za ní. 

Tato tendence vás naneštěstí odvádí od toho, abyste si osvojili pravý význam všech 
těch zevních událostí, jak jsou viděny ve své pravé esenci a substanci čili za scénou. 
Nebezpečí této situace či vašeho zabývání se těmito zevními událostmi, jak jsou viděny 
na scéně či ve scéně, je ve faktu, že vás to odvádí od pravdy o této záležitosti a uvádí 
vás to do potřeby přijmout zdání jako pravdu. Jinými slovy, nebudete mít žádné jiné 
východisko než ohledně pravého významu všech takových událostí přijmout zkreslení 
a naprosté lži. 

Vidět či vnímat všechny takové události podle jejich zevního vzhledu znamená vidět 
čili vnímat je v neduchovní konotaci. A protože neduchovní konotace jejich významu a 
potřeby pro jejich výskyt je zavádějící, dostáváte se do postavení, o které se snaží 
negativní stav, aby vás přivedl, nakolik je to jen možné, ke svému zcela falešnému a 
nevhodnému hledisku. Takže díky tomuto faktoru jste ze své pozice Mých 
představitelů odváděni na vedlejší kolej a stáváte se představiteli negativního stavu. 

Toho dobrým příkladem je to, jak někteří z vás interpretují a chápou události týkající 
se Jugoslávie, Kosova, NATO, Ruska a každého na této planetě, zapleteného do toho 
zmatku, jakým na vás působí různé početné frakce renegátů. Kolik z vás skutečně 
zvážilo duchovní činitele všeho, co se týká tohoto zmatku? Někteří z vás vidí jen to, že 
Srbové masakrují Kosovské Albánce a Kosovští Albánci zabíjí Srby a že NATO je 
bombardovalo, aby zabránilo rozšíření genocidy do nepředstavitelných rozměrů. Díky 
tomuto nevhodnému pohledu a chápání se někteří z vás přidávají na něčí stranu, čímž 
podporují věc renegátů. Mohu vás ujistit, že renegáti si nic víc nepřejí, než abyste viděli 
a chápali věci jejich způsobem, tj. falešně, a ne způsobem skutečným, duchovním. Tím 
by vás mohli udržet v negativním stavu, a tak účinně podkopat vaši roli Mých pravých 
představitelů čili reprezentantů Mého pozitivního stavu. Buďte si tohoto nebezpečí 
vědomi.  

Jak bylo předtím uvedeno, z pravého duchovního hlediska jsou všechny tyto zevní 
události odrazem duchovních bojů, které se odehrávají v jiných dimenzích a/nebo 
v pseudodimenzích. Jejich význam je úplně jiný než to, co vidíte v jejich zevní 
manifestaci na planetě Nula. V duchovní konotaci těchto událostí se jedná o zachování 
pseudoživota negativního stavu všemi prostředky a způsoby, které mají sily 
negativního stavu k dispozici. Jde o předtím mnohokrát zmíněnou záležitost extrémní 
kondenzace negativního stavu v zájmu nepřetržité sebezáchovy a pseudovítězství 
přinejmenším na planetě Nula. 
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Co musíte v tomto ohledu pochopit, je to, že současná situace se členy negativního 
stavu je taková, že v podstatě bojují o své holé životy. V celém významu a chápání 
smyslu snažení negativního stavu došlo k velmi důležitému posunu. Při masivní 
konverzi pseudotvůrců do pozitivního stavu, což celkem nikdo v negativním stavu 
neočekával, bylo nutné předefinovat a přehodnotit účel pseudojsoucna a pseudobytí 
negativního stavu, jak ho pojímali jeho členové a následovníci. Zpočátku, krátce po 
propuštění pseudotvůrců, členové negativního stavu silně doufali, že jejich 
pseudoživot má reálnou šanci nejen pokračovat do nekonečna, ale i zvítězit a podrobit 
si negativní stav. Spoléhali se na velmi zvláštní schopnosti, zkušenost, vychytralost a 
moc pseudotvůrců, které ostatním v negativním stavu scházely. 

Jak byste se však cítili, kdyby se vaše naděje v tomto ohledu sesypaly a vy byste si 
uvědomili, že pseudotvůrci měli na mysli něco docela jiného než nekonečné 
zvěčňování pseudoživota negativního stavu? Chápeš, Petře, členové negativního stavu 
byli udržováni do doby propuštění pseudotvůrců v úplné slepotě ohledně pravého 
významu a účelu, pro který pseudotvůrci aktivovali a uvedli do pseudopohybu 
pseudoživot negativního stavu. Ve skutečnosti všichni členové negativního stavu, 
samozřejmě s výjimkou pseudotvůrců, byli drženi ve víře, že tímto účelem bylo 
převzetí pozitivního stavu nebo aspoň zavedení trvalého - do věčnosti - životního stylu, 
který by se diametrálně odlišoval od všeho, co je obsaženo v pravém životě pozitivního 
stavu. Tato lest byla nutným uspořádáním, aby negativní stav dostal příležitost se 
realizovat. Nakonec, kdybyste od samého počátku měli vědět, proč bylo negativnímu 
stavu se uskutečnit, selhali byste v ilustrování a demonstrování něčeho, co by se 
nemělo nikdy zvolit. V tom případě by se nemohla ustanovit ani plnost a kompletnost 
života pozitivního stavu, protože by nikdo v pozitivním stavu vůbec nevěděl, co si 
nezvolit a čím nebýt. Z toho důvodu musel být pravý účel aktivace negativního stavu 
dosud utajen. Až po propuštění pseudotvůrců byl tento účel k ohromení všech členů 
negativního stavu odhalen. Určité aspekty tohoto pravého účelu byly utajeny i před 
členy pozitivního stavu, aby nebyla kontaminována a anulována autenticita a pravost 
procesu poučení. 

Jak si z předcházejících zjevení pamatuješ, bylo pravým účelem snahy pseudotvůrců 
při aktivaci negativního stavu především hledání a stanovení Absolutní Pravdy. Jak 
také víš, toto hledání a určování probíhalo prostřednictvím objevování a určování 
toho, co Absolutní Pravda není. Náležité určení tohoto důležitého duchovního a 
filozofického faktoru bylo životně důležité a rozhodující pro konečnou odpověď na 
otázku, zda je život možný a uskutečnitelný bez jakéhokoliv Boha - beze Mne a Mých 
pravých duchovních principů - a zda je taková věc jako Absolutní Pravda možná, ba 
zda skutečně existuje. 

S tímto faktorem je spojeno i další mystérium, týkající se nutnosti uvěznění 
pseudotvůrců. Proč bylo potřebné podniknout tento zdánlivě restriktivní krok? 
Samozřejmě, k tomuto uvěznění došlo na základě předcházející dohody mezi Mnou a 
pseudotvůrci. Jedním z mnoha důvodů tohoto aktu (mimo toho, co bylo o této potřebě 
zjeveno předtím) bylo to, aby pseudotvůrci ve své snaze dostat co nejdříve odpovědi 
na své existenciální otázky, nezničili předčasně lidstvo na planetě Nula a takovým 
aktem Mi zabránili vtělit se do lidského života, abych tak mohl lidské tvory spasit 
z jejich strašného osudu. Chápeš, Petře, pseudotvůrci byli ve skutečnosti připraveni 
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zničit lidstvo krátce před Mou inkarnací, protože jasně viděli, že v jejich pátrání po 
Absolutní Pravdě při poskytování nevyhnutelných odpovědí lidští tvorové bídně 
selhali. Již v té době jim lidstvo jasně poskytlo odpověď, že ono není odpovědí na jejich 
otázku. A nejen to, ale zjistili fakt, že lidstvo se svou zfabrikovanou přirozeností by 
tomuto hledání bránilo a překáželo v pokroku při nalezení Pravdy. Proto se jim lidstvo 
tehdejší doby pletlo v tomto ohledu do cesty. Aby se tedy poskytla šance ilustrovat a 
demonstrovat pro poučení některé další aspekty negativního stavu, souhlasili 
pseudotvůrci s tím, že budou uvězněni a odstraněni ze scény, dokud nenastane vhodná 
doba. Během jejich uvěznění jim byl poskytnut čas na vychladnutí a přehodnocení 
všeho, co se do té doby naučili a zažili. V procesu svého uvěznění zkoumali 
pseudotvůrci dále různé možnosti volby a pokoušeli se najít účinnější způsob 
k zodpovězení své existenciální otázky. Je mnoho dalších věcí, které během té doby 
dělali, ale to by bylo nad vaši schopnost lidského chápání. 

Takže po propuštění pseudotvůrců, když se členové negativního stavu, jakož i členové 
stavu pozitivního postupně a poznenáhlu dozvídali o pravém účelu aktivace 
negativního stavu, jak to bylo myšleno od samého počátku jeho aktivace, čelili hrozné 
úloze změnit účel svého pseudojsoucna a pseudobytí. Při masivní konverzi 
pseudotvůrců do pozitivního stavu se každému v negativním stavu stalo zřejmým, že je 
jen otázkou času, kdy pseudoživot negativního stavu natrvalo, nadobro a navždy 
ukončí své pseudojsoucno a pseudobytí. 

Toto uvědomění, v souladu s pravou přirozeností členů negativního stavu, je rozzuřilo 
a přivedlo do zoufalství. V tomto okamžiku, protože vědí, jaký bude nevyhnutelný 
výsledek jejich pseudojsoucna a pseudobytí, nepřejí si nic jiného, než se pomstít a 
způsobit tolik škody, těžkostí a utrpení, kolik je jen možné. V tomto procesu se ve své 
definitivní manifestaci odhaluje v co největší míře pravá přirozenost negativního 
stavu, nad kterou už není možné nic více manifestovat ani se čemu naučit. 

V současnosti se tato situace s negativním stavem odráží v událostech, které se 
prožívají na Balkáně a také v situaci s Araby, v Indii, v Pákistánu a na mnoha dalších 
místech vaší planety. A mohu vás ujistit, že se bude prožívat mnoho podobných, a snad 
dokonce i horších událostí, než jakými jste svědky do tohoto okamžiku v Jugoslávii a 
v Kosovu, kde se strany vzájemně vraždí. Toto vše je integrální součástí závěrečného 
odhalení konečného charakteru pravé tváře negativního stavu. Proto nikoho z nich 
nelitujte, neboť se na základě své vlastní svobodné vůle a svobodné volby rozhodli 
ilustrovat tyto faktory negativního stavu. Paradoxně řečeno, a bude se vám zdát, že to 
zní velmi tvrdě, ba bezbožně, mělo by se jim poděkovat za to, co dělají jeden druhému, 
i za kruté a ohavné věci, jaké si navzájem dělají, neboť jen tak splní svůj účel, pro který 
dobrovolně souhlasili, totiž že poskytnou cenné lekce všem v tom smyslu, jakým nikdy 
nebýt a jak se v rámci vzájemného vztahu nikdy nechovat. 

Toto je tedy dobrým příkladem toho, jak se vám doporučuje pohlížet na všechny tyto 
věci, odehrávající se kolem vás ve vašem zevním planetárním životě. Jak vidíš, ne to se 
počítá, co a jak se odehrává na vaší planetě, ale to, co je za tím. 

Z této pozice můžeme nyní náležitě interpretovat slova ‚ale hledejte nejdříve 
Království Boží a Jeho Pravdu-spravedlnost a všechny věci vám budou přidány‘. Jsou 
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dva aspekty tohoto výroku, které bych dnes chtěl uvést do vaší pozornosti a paměti 
(samozřejmě je jich víc, ale jen tyto dva jsou připraveny k opětovnému zdůraznění). 
Především, hledání Království Božího znamená hledání významu všech událostí tak, 
jak se odehrávají za scénou, a ne ve scéně či na scéně. Jeho/Její - Moje spravedlnost či 
Pravda se neobjevuje ani natolik - jestli vůbec - v zevnějšnostech, protože jak si 
pamatujete, zevnějšnost spočívá pouze ve zdánlivosti. Zdání je ve většině případů iluzí, 
ne pravou realitou. Proto neobsahuje Pravdu. Tento fakt vám říká, jak je pro vás 
důležité hledat duchovní význam v interpretaci všech věcí, dění a událostí a tak se 
vyhnout tomu, abyste byli chyceni do pasti iluzí, upředených z klamů a zpitvořenin 
negativního stavu. Jak bylo uvedeno předtím, síly negativního stavu jsou ve svém boji o 
pouhé přežití, ve své zuřivosti a touze po odplatě a pomstě za tak zvanou zradu 
pseudotvůrců během své porážky, rozhodnuty způsobit tolik škody, kolik je jen možné. 
Tento fakt pěkně ilustrují Srbové a předtím Kosované, kteří cestou z Kosova ničí, 
vypalují a vraždí mírou vrchovatou. A samozřejmě Kosované dělají přesně totéž 
Srbům. A o toto všechno v podstatě v této válce jde. 

Ve vašem případě se vás síly negativního stavu prostřednictvím takových krutých 
aktivit pokoušejí oklamat, abyste všechny tyto události interpretovali typickým 
lidským neduchovním způsobem, čímž se pokoušejí donutit vás, abyste je litovali, a tak 
se domohli vaší podpory pro svou věc. Opět budiž připomenuto, nechyťte se do této 
pasti, ale pohlížejte na věci za scénou způsobem, jakým je to popsáno výše a jak vám 
bude napovídat vaše intuice. 

Druhým aspektem této záležitosti je pochopení toho, o čem všem vlastně Království 
Boží je. Jak víš a jak si pamatuješ, Petře, během Mého života na vaší planetě jsem také 
uvedl, jak to zaznamenal Lukáš (17:21), že Království Boží je ve vás. Co ti to říká? Jakou 
si vytvoříte spojitost mezi Mým výrokem - hledat nejdříve Království Boží, a tím, že 
Království boží je ve vás? Je jasné, že pokud Království Boží je ve vás, pak hledat 
nejdříve Království Boží znamená, že jediné pravdivé odpovědi na všechny vaše otázky 
(Pravda-spravedlnost) není možné najít na žádném jiném místě než v sobě.  

To víte od doby, kdy probíhalo přenášení Mého Nového zjevení. Avšak důvodem toho, 
proč se vám tato záležitost nyní připomíná, je to, že jak negativní stav dosahuje své 
konečné kondenzace, bude těžší a obtížnější o to vše usilovat. Důvod této těžkosti tkví 
v samotné povaze konečné fáze odhalování tváře negativního stavu. Je to ta fáze, ve 
které všechny stezky, cesty či vše, co tam máte k uvedení do niterného stavu, budou 
velmi efektivně zcela zablokovány.  Nikdo z lidské rasy nebude schopen tyto zátarasy 
odstranit ani zdolat. Toto je nutným uspořádáním, pokud má negativní stav dočasně 
pseudozvítězit na planetě Nula.  

Avšak ve vašem případě jako Mých pravých reprezentantů, pokud si tato slova a to, co 
skutečně znamenají a představují - jak to bylo popsáno výše - uchováte ve své mysli, 
budete schopni všechny tyto bloky zdolat a pokračovat ve svém putování do svého 
nitra. Pamatujte si však, že síly negativního stavu se pokusí udělat vše, co mají ve své 
moci, aby vás od vaší snahy v tomto ohledu odvrátily tím, že naaranžují všemožné 
zevní události, abyste se příliš zaměstnávali jimi a jejich nenáležitým chápáním a 
interpretací. Když vidíte kolem sebe všechny tyto věci, a jak jsou ukrutné a ohavné, 
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bude pro vás velmi lehké zapomenout, že se máte obrátit do nitra a hledat náležité a 
pravdivé chápání a interpretaci jejich pravého významu - což se má činit ze Mne ve vás. 

Jak bylo uvedeno předtím, vstupujete v tomto ohledu do velmi těžké doby. Proto je 
důležité, aby vám všechna tato fakta byla připomenuta, protože nebezpečí zanedbání 
vašich povinností hledat nejdříve Království Boží v jeho výše popsaném významu je 
větší než kdykoliv předtím. Toto je důvodem toho, proč věnujeme tomuto tématu tolik 
času. Je to přípravou na to, co má přijít, anebo - abych byl přesnější - na to, co je právě 
teď v procesu dění. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za tuto aktuální připomínku. Chceš dnes ještě o něčem 
hovořit? 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Ne, dnes už o ničem. Pro dnešek to stačí. Běž 
v pokoji a odpočiň si. 
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Dialog 89 

Osmdesátý devátý dialog 

  

18. června 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Nyní nemám žádné specifické otázky, na které bych se zeptal. Snad bys chtěl říci 
něco, co by bylo pro nás prospěšné a užitečné vědět. 

Pán Ježíš Kristus: Jak si pamatuješ z předchozího dialogu(ů), bylo tam naznačeno, že 
skutečný a originální účel, proč byl negativní stav aktivován, jeho plné a náležité 
poznání nebyly až donedávna dostupné v plnosti svého obsahu. Fakticky tomu tak bylo 
až do doby, kdy bylo zaznamenáno Doplnění 20 v Korolariích..., kdy proběhlo zjevení 
tohoto účelu.  

Před zaznamenáváním Mého Nového zjevení spočívalo jednoduché a nejběžnější 
chápání tohoto účelu v předpokladu, že jisté kontingenty andělů se rozhodly rebelovat 
proti Mně a Mé Vládě, Moci a Panování, a chtěli ustanovit svůj vlastní život se svými 
vlastními principy, pravidly, předpisy a podmínkami, které by byly v úplné opozici ke 
všemu, co bylo ustanoveno a praktikováno v životě členů pozitivního stavu. 

Tento příběh byla oblíbená bajka, přetrvávající ve všech křesťanských i 
nekřesťanských knihách a dogmatech. Trvalo to téměř dva tisíce let ve vašem pojetí 
času, než bylo něco odlišného a nového zjeveno o účelu, pro který byl negativní stav 
aktivován. Bylo tomu až do doby, kdy byla napsána tvá kniha, Petře, Základy lidské 
duchovnosti, a kdy byl zjeven a popsán zcela odlišný důvod pro aktivaci negativního 
stavu. Onen účel, jak byl tehdy stanoven, neměl absolutně nic společného s příběhem o 
rebelujících andělech, kteří ve své údajné bláznivé pýše toužili svrhnout Moji Vládu a 
nahradit Mě a Můj typ vlády svým vlastním druhem vlády.  

Avšak v době, kdy výše zmíněná kniha byla napsána, Petře, vědění o úplném a 
podstatném důvodu pro aktivaci negativního stavu nebylo dostupné z důležitých 
duchovních příčin. Jak víš, v té době chyběly dva nejvýznamnější a nejdůležitější 
faktory. Jeden byl ten, že ještě nebyla ustanovena Moje Nová Přirozenost nebo do té 
doby nebylo završeno její dokončení. Druhý důvod byl ten, že pseudotvůrci stále ještě 
byli v uzamčené modalitě. Osobně ty, Petře, jsi tehdy nejprve nesprávně předpokládal, 
že negativní stav nebude moci být eliminován ve své celistvosti, ale namísto toho bude 
uveden do trvale dřímající neboli neaktivní kondice. Z toho důvodu se také 
předpokládalo, že pseudotvůrci zůstanou natrvalo uzamčeni. Z bezpečnostních a 
ochranných důvodů, jak se ostatní věci v říši pozitivního stavu dokončovaly a jak Moje 
Nová Přirozenost přicházela do svého závěrečného dokončení, aby nemohlo nastat 
žádné vměšování do těchto důležitých procesů a událostí, bylo nezbytné zachovat 
dojem, který jsi ty a kdokoliv jiný v té době v tomto ohledu měl. 

Ale všiml sis, jak téměř každá kapitola v Základech lidské duchovnosti končila? 
pokaždé, když jsi každou kapitolu v té knize dokončoval, bylo učiněno prohlášení, že 
všechno, co bylo zjevováno v oněch kapitolách, má přesahující chápání. 
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Napadá tě, proč byla tato významná a důležitá prohlášení tehdy učiněna? Byla tehdy 
vyslovena, aby vás připravila na skutečnost, že někdy v budoucnosti, kdy všechno, 
jakož i všichni kdekoliv budou připraveni, budou v bezpečí a budou otevřeni, obdržíte 
schopnost vyššího a důležitějšího chápání všech věcí, které souvisí s Mojí Přirozeností, 
a aktivací negativního stavu, s příběhem pseudotvůrců a všeho ostatního. 

Takže, jak plynula léta, v jejich průběhu jste dostávali více a více informací týkajících se 
všech těchto záležitostí, informací, které značně překročily všechno, co vám do té doby 
bylo zjeveno a přeneseno. Nejsouhrnnější a nejpokročilejší a přesahující chápání 
těchto skutečností kulminovala v Doplnění 20 v Korolariích.... Bylo to v onom 
doplňku, kdy jste se poprvé dozvěděli pravý, pravdivý a původní účel, proč byla 
dovolena aktivace negativního stavu. jak si pamatuješ, tímto pravým důvodem bylo 
pátrání po Absolutní Pravdě prostředky objevení a zjišťování úplně všeho, co není 
pravdivé. 

Díky faktu, že v té době, anebo ne-době, neexistovalo nic, co by bylo nepravdivé, 
filozoficky řečeno, nebylo možné tehdy definovat, co je to všechno, co pravdivé není. Je 
nemyslitelné přijít s definicí a chápáním něčeho z pozice, která neobsahuje nic 
z přirozenosti toho něčeho. Tudíž v našem případě je nemožné vědět z pozice 
pozitivního stavu, který neobsahuje nic z té nepravdy, co není Absolutní Pravda. Na 
druhé straně, v logické stavbě jakéhokoliv šetření a objevování, je nemožné odvodit 
jakoukoliv znalost o něčem, co není obsaženo v dostupných znalostech a informacích. 
V tomto smyslu, ze Stavu Absolutní Pravdy, není možné vědět to, co nemá - v tomto 
případě to, co není jeho vlastní Absolutní Pravdou. Současně odvozovat jakékoliv 
závěry o existenci Absolutní Pravdy z Absolutní Pravdy Samotné je pohyb v kruhu, 
protože už ustanovila svoji pravou realitu a následně nezískala ze své vlastní pozice 
žádný důkaz, což je axiomatické. 

Avšak v této záležitosti je ještě jiný bod. Jak postupujete v pátrání po významu 
Absolutní Pravdy a co skutečně je, jestliže jste relativní, a ne absolutní? Jinými slovy, 
jak relativní bytost může pochytit a pochopit, co je Absolutní Pravda, a zdali je taková 
věc jako Absolutní Pravda, jestliže dle samé své povahy není schopná v sobě obsáhnout 
Absolutní pravdu v její celistvosti? Problém s relativní bytostí je ten, že samotnou svojí 
povahou, tím, že není nic jiného než relativní, se může dostat do stavu značných 
pochybností o tom, zdali je taková věc nebo stav jako Absolutní Pravda nebo cokoliv 
Absolutního. Jestliže neexistuje nic Absolutního, potom je pochopitelné, že ani Bůh, 
který údajně je Absolutní, neexistuje. Taková relativní bytost si může říct: „Konec 
konců, jestliže nejsem absolutní a jestliže jsem relativní a všechno kolem mě a ve mně 
je také relativní, pak jak stanovím, zdali nějaká Absolutní Kondice nebo Absolutní Stav 
vůbec existuje? Z důvodu mé relativní přirozenosti je docela pochopitelné, že všechno 
ostatní je relativní, a proto žádná Absolutní Pravda nebo jakákoliv jiná Absolutní 
Kondice nebo Stav také neexistuje.“ 

Nuže, to byla úplně první otázka, která předcházela jakýmkoli jiným otázkám 
položeným před aktivací negativního stavu. Jak vidíte z tohoto chápání, záležitost, 
která vedla k aktivaci negativního stavu, byla záležitostí rozhodující a měla důležitý 
vztah mezi Absolutním - Mnou a relativním - totiž mezi všemi relativními entitami. 
Přirozeností jejich relativity, neschopné plně pojmout a pochopit Absolutní, se 
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sentientní mysl pustila do hledání a pátrání po Absolutní Pravdě. Avšak tím, že je 
relativní, nemohla z Absolutního Stavu a Kondice nic odvodit. Z toho důvodu sentientní 
mysl vyvinula relativní metodologii, která by začala shromažďovat zážitky a znalosti 
mající relativní povahu, relativní ke své vlastní relativní kondici. Odtud existence 
něčeho relativního k jen relativnímu - což je negativní stav - v protikladu toho být 
relativním vůči Absolutnímu. V této konstrukci výzkumu a pátrání je jedinou cestou, 
kterou dospěješ k nějakému uskutečnitelnému závěru o něčem, co je z Absolutního 
Stavu a Kondice, klasifikace všeho, co není pravda nebo co není absolutní. Toto je 
nepřímá cesta k objevení toho, co je skutečná pravda, a to způsobem ustanovení všeho, 
co pravda není. 

V procesu objevování těchto důležitých faktorů ustanovíte způsob života, který by ve 
svém celkovém průběhu odrážel všechno, co nemá žádné místo v Absolutním Stavu 
nebo Kondici a jeho pozitivním stavu. Tato modalita je modalitou konkrétní a 
hmatatelné ilustrace a demonstrace všeho, co není pravdou v životech těch 
sentientních entit, které souhlasily zúčastnit se této demonstrace a ilustrace. 

Když se vydáte hledat existenci Absolutní Pravdy a toho, co není, je to v tomto bodě, 
kdy si položíš důležitou otázku: Jaký by byl život, kdyby se neodvozoval od Boha - 
Absolutní Pravdy - Mě a z Jeho/Jejího - Mého - Absolutního Stavu nebo Kondice, ale 
z něčeho jiného nebo někoho jiného, kdo neobsahuje vůbec nic z Absolutní 
Přirozenosti, nebo kdo není odvozen z Absolutního? Nuže, jestliže by takový život byl 
vůbec možný a jestliže bychom takový život mohli ustanovit, mohl by nám dát jasnou 
odpověď o existenci Absolutní Pravdy, protože takový život by obsahoval všechno, co 
není pravdy. Kdyby tento odlišný život ve své přirozenosti měl být podobný životu 
pozitivního stavu, pak by samozřejmě tím, že by se neodvozoval z Absolutního Stavu, 
dokázal, že Absolutní Stav je náhodný vzhledem k jakémukoliv původu života, a tudíž 
nemá nic společného s ničím žijícím a existujícím, pročež pro všechny praktické účely 
neexistuje. 

Díky skutečnosti, že takový život by neobsahoval vůbec nic z předpokládaného 
Absolutního, musel by být kompletně a zcela vyloučen od všeho a všech, kdo by byl 
z odlišného života, v našem případě z života pozitivního stavu. Aby bylo zajištěno 
jakékoliv zdání platnosti výsledku experimentu v odlišném typu života, v jiném, než je 
život pozitivního stavu, je tato separace absolutní nezbytností. Nedostatek takové 
separace by znehodnotil výsledky tohoto experimentu, protože jakékoliv spojení 
s pozitivním stavem by ho nakazilo pravdou, obsaženou v pozitivním stavu. Řekli si: 
‚Paradoxně řečeno, my víme, co je skutečná pravda. Nechceme ustanovit něco, co je 
zřejmé a co nepotřebuje žádný důkaz. Avšak my nevíme, co je nepravda. A toto je 
skutečný problém. Jak můžeme žít bez této životně důležité znalosti? Jak se můžeme 
vyvíjet a postupovat v našich životech, když postrádáme tuto důležitou znalost? 
Koneckonců, Absolutní Pravda nám nemůže poskytnout takovou znalost, protože je to 
Absolutní Pravda. Díky své Absolutní Přirozenosti neobsahuje a nemůže obsahovat nic, 
co není z její Absolutní Přirozenosti, a tudíž, co je nepravda. Na druhé straně my tím, že 
jsme relativní bytosti, nejsme schopni dosáhnout úrovně tohoto Absolutního. Z tohoto 
důvodu, jistým způsobem, nevíme nic. Na jedné straně nemáme žádnou znalost toho, 
co ta pravda není; a na druhé straně jsme neschopni mít ve své plnosti a kompletnosti 
znalost o čemkoliv, co je obsaženo v tom Absolutním. Proto nevíme absolutně nic. 
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Z toho důvodu je jediná pravda, kterou víme, to, že nevíme nic. A toto je naše skutečná 
pravda.‘ Vidíš to vážné existenční a filozofické dilema, Petře, kterému musely 
sentientní entity tehdy čelit? 

Peter: Ano, velmi jasně. Jsem překvapen, že do této doby mi nikdy tento faktor 
nepřišel na mysl, třebaže by mi to mělo být jasné z celého obsahu Tvého Nového 
zjevení. 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, jak víš, Petře, ve vaší relativní kondici musí jakákoliv znalost 
přicházet v malých progresivních krůčcích. Jen pomysli na svoji tehdejší celkovou 
kondici, kdy jsi psal Základy lidské duchovnosti. Kolik zdánlivě nepřekonatelných 
obtíží jsi tehdy měl už jen z toho, co bylo v oné knize zjeveno? Zjevit tehdy najednou 
všechno o všech těchto věcech by tě nejpravděpodobněji zabilo nebo bys na místě 
odmítl, což by tě zabilo duchovně. A nyní je čas o tom pohovořit, protože tvoje 
duchovní kondice a stav, a rovněž stav všech čtenářů těchto Dialogů, je takový, že nám 
dovoluje zjevit přesahující chápání o všech těchto věcech. 

Ale pojďme zpět k našemu tématu. Takže, když tehdejší sentientní entity dospěly ke 
správnému závěru, že v pravé realitě svého jsoucna a bytí nevědí nic, a jestliže jejich 
mysl byla strukturována tak, že prahly, usilovaly, žíznily a byly hladové po poznání, 
potom to přirozeně dospělo k nápravě této situace. Logické kroky, které bylo v tomto 
ohledu zapotřebí udělat, byly jasné. ‚Jestliže jsme relativní‘, řekly si, ‚jsme neschopny 
absolutně vědět, zdali je taková věc jako Absolutní Pravda, v tom případě, z důvodu 
naší relativity, můžeme objevit to, co není Absolutní Pravda. V naší relativní kondici je 
naší výsadou být schopny objevit všechno, co má relativní povahu, a z důvodu toho, že 
to je relativní, není to obsaženo v Absolutním. Jak budeme objevovat, popisovat, 
klasifikovat a experimentovat velmi faktickým, konkrétním, experimentálním, 
ilustrativním a demonstrativním způsobem a modalitou (a toto je jediná cesta, která je 
přesvědčivá), co není pravda; až vyčerpáme všechny možnosti a proveditelnosti všech 
aspektů a faktorů všeho, co není pravda, potom, a pouze potom, dospějeme 
k náležitému závěru, že všechno, co má tuto nepravou přirozenost, není z Absolutní 
Pravdy. V tom případě, logikou těchto faktů, všechno, co je za, nad nebo mimo tuto ne-
pravdu, je Absolutní Pravda.‘ 

Tento závěr se může odvodit ze skutečnosti, že pokud život všech sentientních entit 
pokračuje dokonce i po vyčerpání všech aspektů dokázané nepravdy, která není 
obsažena v Absolutním, a jestliže byly objeveny, klasifikovány, prožity, ilustrovány a 
demonstrovány všechny možnosti a všechny aspekty této nepravdy, a tím, že život 
stále pokračuje po tom všem, pak je zřejmé, že život se nemůže odvozovat z něčeho 
relativního, protože v momentě, kdy se objevily a vyčerpaly všechny jeho faktory, díky 
jejich relativní kondici, by jakýkoliv život měl přestat být a existovat. Z toho důvodu, 
protože život přesto existuje, musí jakýkoliv život vůbec původně pocházet z Absolutní 
Kondice - Mne. A toto je Absolutní Pravda. Nyní všechny sentientní entity, díky 
tomuto experimentu, mohou a smí jasně vědět nejdříve ze všeho, co není Absolutní 
Pravda, a za druhé, že Absolutní Pravda skutečně absolutně je a existuje a že všechno, 
co není z negativního stavu nebo z nepravdy, je z Absolutního, a proto všechno ostatní, 
co není z této ne-pravdivé přirozenosti, je Absolutně Pravdivé. Tudíž z toho pochází 
znalost toho, co je Absolutní Pravda. 
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Jak vidíte z tohoto poněkud obtížného filozofického popisu, byla to jediná cesta, jak 
mohla relativní sentientní mysl získat tuto životně nejdůležitější, rozhodující a 
významnou znalost. Z důvodu relativity jejich přirozenosti neexistuje žádný jiný 
způsob, jak by mohly dojít k této znalosti, než skrze aktivaci negativního stavu. Aby 
mohlo dojít ke všem těmto událostem, pseudotvůrci v dohodě se Mnou souhlasili s tím, 
že se stanou jedinými, kteří budou pokračovat s experimentováním a pátráním po 
Absolutní Pravdě jedinou možnou cestou - skrze aktivaci a ustanovení pseudoživota 
negativního stavu. Všechny zkušenosti, všechny znalosti a všechno ostatní, co bylo a 
bude získáno během celého procesu tohoto experimentu, bude využito při konečném 
rozhodnutí v zájmu života pozitivního stavu ve své kompletní a celkové formě a 
kondici. Bez této rozhodující znalosti nebo bez toho, co je zřejmé z výše uvedeného, 
bez žádné takové znalosti by v tomto případě nebylo možné nikdy nic z plnosti a 
kompletnosti tohoto života ustanovit. 

Jak vidíte z tohoto zjevení, všechno v negativním stavu a v lidském životě na planetě 
Nula, nezáleží na tom, co to je a jak hrozné a bídné se vám to zdá být, slouží jen 
jedinému účelu - konečně učinit život pozitivního stavu ve své plnosti a kompletnosti 
možným a proveditelným. Proto v hodnocení všech událostí a všeho dění, které jste na 
této planetě zažili a budete zažívat, je důležité, abyste uvažovali o těchto faktorech. 
Protože jste Moji praví představitelé, radí se vám dívat se na tyto faktory z Mé pozice, a 
tudíž z pozice pozitivního stavu. Výše uvedený popis vám poskytuje přesahující 
chápání toho, proč bylo povoleno aktivovat a ustanovit negativní stav a lidský život. 
Nikdy žádný jiný důvod pro toto neexistoval a nikdy existovat nebude. Toto si 
pamatujte! 

Z toho důvodu nezáleží na tom, jak odporné, nemožné, kruté, ohavné, netolerantní, 
brutální, vražedné, zlé, prolhané, bláznivé, šílené a manipulativní jsou skutky 
obyvatelů této planety a negativního stavu, ale pamatujte, prosím, že všechny ilustrují 
a demonstrují to, co není skutečná pravda ani skutečný život. V tomto je jejich služba 
pozitivnímu stavu a v tomto je také jejich konečné vykoupení. Z důvodu těchto faktů 
neplýtvejte svým časem a vzácnými energiemi a nebuďte rozčilení, rozrušení, 
zklamaní, bojácní, neklidní, rozhořčení či cokoliv jiného z toho, co jste viděli, prožili, 
pozorovali nebo o čem jste slyšeli. Takovým nepřátelským postojem byste podporovali 
pouze negativní stav. Pamatujte, prosím, že vaše energie jsou potřebné někde jinde, a 
ne k tomu, abyste se cítili otrávení a litovali každého, kdo je viníkem nebo obětí nebo 
pachatelem všech těchto negativních a zlých skutků. Pácháním toho všeho pouze 
naplňují účel, pro který byli na prvním místě zfabrikováni. 

Ve světle těchto faktů zjevených v tomto konkrétním dialogu se vám radí, abyste 
přehodnotili svůj pohled na všechny události a dění na této planetě, v negativním stavu 
obecně, a ve vašich osobních a soukromých životech obzvláště. V tomto okamžiku 
potřebujete získat přesahující chápání všech a všeho, co se děje ve vašich životech a 
v pseudoživotě na této planetě a v negativním stavu vůbec. Jedním z mnoha účelů pro 
zaznamenávání těchto Dialogů je poskytnout vám toto přesahující chápání a dát vám 
nástroj, abyste si umožnili přehodnotit svou pozici a roli a následně změnili postoj a 
způsob myšlení, cítění, zamýšlení, chtění, chování, jednání, navazování vztahu nebo 
čehokoliv, pokud je tu potřeba vykonat takový postup. Je to zcela mezi vámi a Mnou, 
abyste určili svým vlastním a individualizovaným způsobem, zdali potřebujete učinit 
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takové změny, a jestliže je taková potřeba, jakou metodou by to mělo být dosaženo. 
Přirozenost současně probíhajícího posunu od vás vyžaduje, aby se tento krok 
přehodnocení uskutečnil za účelem vaší přípravy na to, co brzy přijde. Jestliže to 
nebude uskutečněno co možná nejdříve po přečtení těchto slov, bude pro vás velmi 
obtížné nejen pochopit a přijmout to, co se bude brzy na vaší planetě dít, ale také bude 
pro vás velmi obtížné snášet život na této planetě. A z toho důvodu bude následně pro 
vás velmi obtížné, ne-li nemožné, naplnit vaše poslání na této planetě ve vaší vlastní 
jedinečné roli Mých pravých představitelů. Proto vás povzbuzuji, abyste přijali tyto 
kroky co možná nejdříve po přečtení těchto Dialogů. Čtení a přijetí toho, co je v těchto 
Dialozích obsažené, učiní takové kroky a přehodnocení vašeho postoje a všeho ve vaší 
mysli velmi snadným a pohodlným. Samotným faktorem jejich čtení a pomocí toho, co 
obsahují, a tím, že je přijmete do svých životů jako Moji Pravdu, velmi úspěšně 
dosáhnete tohoto důležitého cíle. 

Peter: Velmi Ti děkuji za tuto plodnou a smysluplnou diskusi a připomínku. Je ještě 
něco jiného, o čem bys chtěl dnes hovořit? 

Pán Ježíš Kristus: Bylo Mi potěšením, Petře. Myslím, že dnes je toho dost. Obsah a 
význam tohoto dialogu je poněkud obtížný. Proto bych navrhoval to pro dnešek 
uzavřít, takže nic jiného nebo odlišného nebude překážet náležitému pochopení tohoto 
dialogu. Jdi v pokoji a těš se z přítomnosti Ludmily a Viktora, Mých dobrých a 
milujících lidí. 
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Dialog 90 

Devadesátý dialog 

 

19. června 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Dnes bych Ti rád předložil dotaz týkající se jednoho Tvého výroku během 
Tvého pobytu na planetě Nula. Ale před formulováním mé otázky bych Tě rád požádal, 
jestli nemáš něco, o čem bys chtěl hovořit nebo co bys chtěl rozpracovat, ať už se to 
týká čehokoliv, o čem si myslíš, že by bylo náležité, abychom to věděli. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji, Petře, že Mě žádáš, abych hovořil první. Mám něco, co bych 
přidal k tématu, o kterém se diskutovalo v Osmdesátém devátém dialogu a které 
souviselo se záležitostí důvodu, proč bylo nezbytné aktivovat negativní stav a umístit 
ho do jeho relativního života. Jak si pamatujete, celá záležitost se týkala tehdy vztahu 
mezi Absolutním Stavem a relativními stavy. 

Z pozice relativních sentientních entit, hledí-li na něco, co je Absolutní, a vědí-li, že je 
nemožné plně pochopit přirozenost toho Absolutního, mohly by jisté pochybnosti o 
platnosti jakékoliv jich týkající se znalosti snadno vstoupit do sentientní mysli. Jak by 
si mohla být relativní sentientní entita jistá, že jakákoliv jí dostupná znalost je 
skutečně reálná a pravá, když neexistuje vůbec nic, s čím by se taková znalost dala 
porovnat nebo zjistit? 

Vezmi si například tento scénář: Jsi relativní bytost. Nemáš žádnou jinou volbu ve 
smyslu jakékoliv znalosti než pouze tu, kterou máš a kterou prožíváš a kterou je život 
pozitivního stavu. Ale jak můžeš skutečně vědět, že to je život pozitivního stavu a že ty 
jsi pozitivní? Protože ti to bylo řečeno? Můžeš porovnat svůj život s nějakým jiným 
typem života, jenž by ti jasně naznačil, že to, co máš a prožíváš, je skutečně život 
pozitivního stavu?  

Ze své relativní pozice, když nemáš žádné jiné zkušenosti o žádném jiném životě, bys 
mohl snadno dojít k závěru, že pro všechny praktické účely by tvůj současný život 
mohl být rovněž životem negativního stavu. Jak bys poznal nějaký rozdíl, když nemáš 
žádnou zkušenost s ničím než s tím, co je ti v současnosti dostupné? 

Jak bys dovedl ospravedlnit, že máš teoretickou znalost, že jsi skutečně v životě 
pozitivního stavu a že máš plnou svobodu volby v čemkoli, jestliže to cokoli dokonce 
ani neexistuje a jestliže nic odlišného, co by se dalo zvolit, není dostupné? 

Takže, aby se všechny tyto otázky otestovaly a aby se všem relativním sentientním 
entitám zpřístupnil odlišný pohled a odlišné volby, bylo absolutně nezbytné povolit 
ustanovení zcela odlišného typu života, který by neměl nic společného s životem, jaký 
byl aktuálně dostupný. Jakékoliv společné rysy s dostupným životem by znemožnily, 
aby ten jiný život byl příliš odlišný. Z této situace by se nemohlo odvodit žádné pravé 
ponaučení ani získání potřebné náležité znalosti. 
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Avšak dilema tohoto uspořádání spočívá ve faktu, že nebyly dostupné žádné jiné 
zdroje a základy, ze kterých by mohl být odvozen a ustanoven, jakýkoliv jiný typ života 
než ten dostupný. Takže jak založíš tento odlišný život, když nemáš žádné zdroje a 
žádné základy pro založení čehokoliv, co má tuto odlišnou povahu? 

První a jediný krok, který máš jako relativní sentientní entita v tomto ohledu 
k dispozici, je vypátrat, jaké typy idejí byly implantovány do tvé mysli v procesu tvého 
stvoření. Pečlivou analýzou všech takových idejí a zkoumáním všech aspektů znalosti, 
která je ti dostupná, objevíš jeden důležitý fakt: Nestvořil jsi sebe, ale byl jsi stvořen 
někým jiným. A nejen to, ale v procesu tvého stvoření, jak se idea tvého jedinečného a 
specifického stvoření vyskytla v Mysli někoho jiného, ti byla dána volba být a existovat, 
nebo nebýt a neexistovat jako nezávislý, svobodný a samostatně se rozhodující jedinec, 
třebaže relativní, nicméně ve svém vlastním jedinečném bytí a existenci. Navíc víš, že 
protože nejsi ten, kdo tě stvořil z ničeho svým vlastním úsilím a vlastní vůlí, a že jsi 
proto relativní, musí být Někdo, Kdo stvořil tebe z Jeho/Jejích vlastních idejí nebo 
z Něho/Ní Samotného/Samotné. A protože máš onu znalost a znalost toho, že 
v původním uspořádání nemůže být z relativního odvozeno samo o sobě a samo sebou 
nic, co by dalo život jinému relativnímu, v tom případě musí být Někdo Absolutní, ke 
kterému jsi relativní a kdo je schopen produkovat takový relativní život. 

Avšak, jak se zmiňovalo v předchozím dialogu, z důvodu tvé relativní kondice ti není 
dostupná žádná znalost o přirozenosti toho Absolutního v jeho absolutním smyslu. 
Proto, kvůli absolutní závislosti na tomto Absolutním Stavu a z důvodu toho, že 
nemůžeš získat žádnou znalost o jeho Pravé Přirozenosti, musíš dojít k závěru, že 
veškerá znalost, kterou máš, vlastně není žádnou znalostí. Takže, opakuji ještě jednou, 
nevíš absolutně nic.  

Jakákoliv relativní znalost je jen relativní, a proto není spolehlivá, protože nemá 
absolutní platnost. Pouze to, co má absolutní platnost a je nevyčerpatelné samo v sobě 
a samo o sobě, ti může poskytnout spolehlivou, platnou a pravou znalost. Toto je 
kondice tvého relativního života.  

A protože v pravé realitě tvého života nevíš absolutně nic v absolutním smyslu, 
začínáte pochybovat o všem, co znáš a co jsi prožil ve svém procesu svého žití. 
Dokonce začínáš pochybovat o tom, zda skutečně jsi a zdali tvůj život není nějaký druh 
iluze nebo noční můry. 

Takže, jak pokračuješ v průzkumu všech idejí, které máš, v jednom bodě si uvědomíš, 
že máš ideu, která ti dává možnost odlišnou od všeho ostatního, co je ti dostupné. Když 
objevíš tuto ideu, uvědomíš si, že tvá svobodná vůle a volba závisí na dostupnosti té 
volby, jakou představuje ona dotyčná idea. Toto je jediná možnost, kterou máš mimo 
původní ideu o tom, že se tvůj život odvozuje od nějakého druhu Absolutního Stavu 
nebo Bytí. 

A co tato idea obsahuje? Říká ti, že máš právo a výsadu odmítnout tu druhou ideu, 
která ti říká, že se tvůj život odvozuje z Absolutního Zdroje. 
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Avšak v tomto bodě máš jen jednu možnost v podobě dostupnosti této ideje. Žádné jiné 
zkušenosti ani znalosti ti nejsou dostupné, abys určil, jaký by to byl život, kdyby ona 
idea nebyla jen přijata jako jediná platná, ale kdyby byla uvedena do praktické 
manifestace, takže by mohla produkovat všechny své důsledky, výsledky a následky. 
Mít tuto odlišnou možnost samu o sobě a samu sebou není dostačující k nabytí 
vědomostí o jakémkoliv jiném typu života kromě toho, který v současnosti máš. Také 
není dostačující, aby ti dala spolehlivou a platnou představu o tom, zda život, který 
v současnosti žiješ, je život pozitivního stavu, nebo zda je to něco jiného; snad dokonce 
pseudoživot negativního stavu. Koneckonců, v tomto bodě tvého výzkumu nemáš 
absolutně nic dostupného, co by ti umožnilo porovnat tvůj takzvaný pozitivní život 
s jakýmkoliv jiným typem života. 

Z toho důvodu, aby se umožnilo toto porovnání a aby tvá otázka, jestli to je život 
pozitivního stavu, ve kterém současně žiješ, byla zodpovězena jednou a pro všechny 
v té nejplatnější, spolehlivé a zkušenostní modalitě, zvolíš si přijetí oné možnosti, 
obsažené ve zmíněné ideji, a půjdeš její cestou. 

Takže jak vidíš z tohoto popisu, úplně první krok v aktivaci jakéhokoliv jiného života, 
než je život pozitivního stavu, je přijetí oné ideje a prohlášení, že život, žádný život, se 
neodvozuje z Absolutního Stavu, definovaného jako Bůh, a z Jeho/Její Vůle a 
Jeho/Jejích Idejí nebo Duchovních Principů. 

V okamžiku, kdy přijmeš tuto ideu, vstoupíš v procesu jejího přijetí do druhého kroku 
v aktivaci toho druhého života: Totálně a kompletně se oddělíš od svého původního 
života, definovaného jako život pozitivního stavu, a začneš žít život podle všeho, co 
není obsaženo v tom druhém životě. Tohoto bodu jednoduše dosáhneš analyzováním 
toho, co bylo obsaženo v tom druhém životě, a zavrhneš všechny jeho předpoklady, 
kondice, rysy, modality a vlastnosti, takže nic z něho nevstoupí do tvého nového a 
odlišného typu života. Přijetí čehokoliv z tvého původního života by znemožnilo získat 
náležité, spolehlivé a platné porovnání mezi těmi dvěma typy životů. 

Když jednou uvedeš tento jiný typ života do pohybu a když jednou jsou všechny 
důsledky, výsledky a následky jeho aktivace v procesu, začíná tvé poučení o tom, co 
není pravda a pravá realita a co neobsahuje Absolutní Stav. Jak vyčerpáváš, krůček po 
krůčku, všechny aspekty a stránky tohoto ponaučení, v jednom časovém bodě 
dosáhneš velmi jasného stavu, ve kterém si uvědomíš, že nezbývá nic víc, co by mohlo 
být poučením z tohoto procesu. Jinými slovy, všechno, z čeho by se dalo poučit, a 
všechno, co by mohlo být použito, se naučilo a prožilo, a proto by bylo zbytečné a 
neproduktivní, aby se pokračovalo v něčem, co ti více nemůže dát žádnou možnost 
naučit se o něčem něco nového a odlišného. 

Je to na této křižovatce, kdy si velmi jasně uvědomíš, že, z důvodu plné a kompletní 
vyčerpatelnosti čehokoliv, co je obsaženo ve tvém typu života, tvůj život není pravým 
životem z jednoduchého důvodu, že postrádá jakékoliv pravé stimuly ke svému 
pokračování. Jestliže už nemáš nic, co bys ses naučil, ztratíš všechny stimuly 
pokračovat v onom typu života. Tento zřejmý závěr vede k jinému důležitému závěru: 
Jestliže produkuješ něco, co se odvozuje z tvé relativní kondice, nemůže to být nic 
jiného než jen relativní k relativnímu, a proto to postrádá trvanlivost ve svém bytí a 
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existenci. Tak nějak to vždy nevyhnutelně končí bez další možnosti ponaučení a prožití 
něčeho nového. V tom případě to není pravý život, protože jak porovnáváš mezi 
předchozím životem v pozitivním stavu a svým současným životem, který nyní může 
být definován jako život negativního stavu, uvědomíš si, že tvůj předchozí život 
neobsahoval tuto možnost - vyčerpatelnost ponaučení a jeho trvalý konec. Proto se ten 
život musí odvozovat z Absolutní Kondice nebo Stavu, protože pouze z něčeho, co je 
Absolutní, se může odvozovat něco s nevyčerpatelnou přirozeností. 

Když si toto plně uvědomíte, dojdete k závěru, že jediná proveditelná, realistická, 
racionální, inteligentní, náležitá, logická a správná volba, jakou lze učinit, je volba pro 
život pozitivního stavu. Nyní víte, co si nikdy nezvolit. Předtím, před aktivací toho 
druhého života, života negativního stavu, jste neměli absolutně žádnou znalost a 
chápání toho, co si nezvolit - ale také, co si zvolit. 

Jak vidíš z těchto faktů, otázkou zde není jen, co si nezvolit, ale také, co si zvolit. Jestliže 
nemáš žádné zkušenosti a zřejmě porovnáváš mezi všemi faktory dvou odlišných 
životů, nemůžeš dospět k žádnému závěru v tom, co si vybrat a co si nevybrat. A toto je 
jeden z pravých důvodů pro povolení aktivace negativního stavu. Toto byl jeden 
z nejdůležitějších důvodů, pro které bylo poskytnuto povolení s tímto experimentem 
pokračovat. 

Z Mého Absolutního Stavu a Kondice, v Mém ne-čase a ne-prostoru jsem Absolutně 
věděl, že aktivace jakéhokoliv jiného života, kromě života, který vychází z Mého 
Absolutního Stavu, bude mít jen přechodné a dočasné trvání, a to z jediného prostého 
důvodu, totiž že nepochází z Mého Absolutního Stavu, ale z relativního stavu 
sentientních entit. 

Cokoliv se odvozuje z Absolutního Stavu, jak víš, Petře - a my tento fakt opakujeme 
ještě jednou - nemůže být vyčerpatelné, protože to uvnitř sebe nese absolutní ve své 
relativní kondici. Na druhé straně, cokoliv pochází z relativního stavu, je povahou 
svého původního zdroje relativní pouze k relativnímu a kvůli tomu to je plně 
vyčerpatelné a přechodné. Zůstává to pouze do té doby, než vyčerpá všechny své 
možnosti a všechno, co obsahuje. A toto je hluboký rozdíl mezi těmito dvěma stavy. 

Avšak, jak je zřejmé z výše uvedeného popisu, nejste schopni rozeznat tyto hluboké 
změny, jestliže nemáte žádnou zkušenost a žádné porovnání mezi nimi. Aby se tak 
učinilo, musíte povolit ustanovení toho jiného typu života - relativního - takže takové 
důležité porovnání může být učiněno a náležitý základ a kondice pro vaše volby jsou 
tak ustanoveny. Pouze potom může dojít ke správným závěrům, a to o čemkoliv vůbec. 

Z těchto faktů, Petře, můžete jasně vidět zřejmý důvod, proč bylo tak významné povolit 
aktivaci negativního stavu. Bez Mého svolení by všechny sentientní entity byly navždy 
uzamčeny pouze v jednom stavu - pozitivním stavu - bez žádné možnosti se čemukoliv 
jinému naučit. 

V tom případě by byly na věčnost zamořeny pochybnostmi, zdali jejich život je pravý 
život, nebo zda existuje něco jiného, co by bylo lepším a pravějším životem. Kdybyste 
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měli žít neustále v pochybnostech o čemkoli, řekni Mi, Petře, jaký druh života by to 
byl? 

Peter: V tom případě by to nebyl život pozitivního stavu, ale byl by to život 
negativního stavu, protože pochybnosti a nejistoty jsou negativní emoce. 

Pán Ježíš Kristus: Přesně tak, Petře. Takže aby se nedovolilo těmto pochybnostem a 
nejistotám zamořit sentientní mysl, tudíž aby se zabránilo kontaminovat pozitivní stav 
něčím negativním, bylo nezbytné povolit aktivaci negativního stavu a dát každému 
konkrétní a hmatatelnou možnost, založenou na experimentálních faktorech, učinit 
náležité a pravé volby. A o to všechno zde jde a to je také všechno, o čem jsem chtěl 
dnes, Petře, hovořit. Můžeš pokročit k položení tvé vlastní otázky. 

Peter: Nevím, zda má moje otázka nějakou souvislost s diskutovaným tématem, i když 
by mohla. Souvisí s Tvým výrokem, jak byl zaznamenán v Evangeliu podle Matouše, 
10:34-36. ‚Nemyslete si, že jsem přišel, abych přinesl na zemi pokoj. Nepřišel jsem, abych 
přinesl pokoj, ale meč. Protože jsem přišel „postavit člověka proti jeho otci, dceru proti 
matce a snachu proti její tchýni. A nepřátelé ‚člověka‘ budou ti z jeho vlastní 
domácnosti“.‘ Mohl bys vrhnout trochu světla na tento výrok, který se zdá být v opozici 
ke všemu tomu, že jsi Vladař Pokoje, kupříkladu. Jestliže jsi Vladař Pokoje, jak je 
možné, že jsi prohlásil, že jsi přišel na tento svět, ne abys přinesl pokoj, ale meč; což je 
hrozné rozdělení mezi všemi na této planetě? O co tady vlastně jde? 

Pán Ježíš Kristus: Velmi rád tak učiním, Petře. A ano, i když na první pohled není 
zřejmé, zda tu je spojení mezi tímto Mým výrokem a tématem diskutovaným výše; 
nicméně, byl bys překvapen, kdyby ses dozvěděl, že je mezi nimi přímá spojitost. 

Uvaž tato fakta: Jakým způsobem byl ustanoven život negativního stavu, tedy ten jiný 
život, v životech všech tvorů, pod-tvorů, lidí a všech ostatních, kteří byli 
pseudostvořením zfabrikováni? Bez jakékoliv znalosti a informace o přirozenosti 
života v pozitivním stavu. 

Toto bylo nezbytné uspořádání, aby se pravé a jakékoliv ponaučení o jiném životě, než 
je život pozitivního stavu, mohlo uskutečnit. Kdyby tyto fabrikace pseudostvoření 
znaly dokonce i ten nejméně významný aspekt přirozenosti života pozitivního stavu, 
teoreticky řečeno - třebaže v tomto životě nic nevýznamného neexistuje - bylo by 
nemožné ustanovit jakýkoliv jiný typ života. Za takových podmínek by nikdo netoužil 
nebo se nechtěl zúčastnit jakéhokoliv jiného typu života. Tak jako členové pozitivního 
stavu neměli před aktivací negativního stavu žádnou znalost o ničem, co nebyla 
pravda, tak i výtvory pseudostvoření, podle této analogie, nemohly mít žádnou znalost 
o ničem, co byla skutečná pravda. Pouze na základě takového uspořádání mohlo nastat 
pravdivé, pravé a nezamořené ponaučení.  

Současně, jak si Petře pamatuješ, aby se jakýkoliv život, než je život pozitivního stavu, 
mohl udržet také v životech pseudotvůrců, vzájemně se dohodlo, že si vymažou své 
vzpomínky na všechno, co souviselo s životem pozitivního stavu, aby tak neměli 
žádnou touhu se vrátit zpět do toho života. 
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Znovu připomínám, s plnou pamětí na tento život by pseudotvůrci nemohli náležitě 
ustanovit život negativního stavu, protože by byli motivováni se vrátit zpět do toho 
života a současně by nechtěně přenesli tuto znalost a zkušenost do životů jejich 
fabrikací. S takovou znalostí a zkušeností by ustanovení života negativního stavu bídně 
selhalo hned na samém počátku. V tomto případě by pravé ponaučení o nepravdě a 
následně také o pravdě, a také o Absolutním Stavu, přišlo vniveč. Z toho důvodu by 
nadále sentientní mysli byly zaplavovány pochybnostmi a nejistotami o pravé 
přirozenosti svého vlastního života. 

Takže jak vidíte z tohoto popisu - aby se uskutečnilo toto rozhodující a životně důležité 
ponaučení, bylo nezbytné dočasně eliminovat, všechny vzpomínky a zážitky o všem, co 
souviselo z životem pozitivního stavu. 

Takže po aktivaci negativního stavu a poté, co byl život negativního stavu plně 
ustanoven, před Mým Prvním příchodem na planetu Nula, nikdo v negativním stavu a 
na planetě Nula nejenže nevěděl o tom, co je skutečná pravda, ale také, co je 
povšechnost pozitivního stavu. 

Jak z tohoto vidíte, máme zde obrácenou situaci v porovnání se situací existující 
předtím v pozitivním stavu. Zatímco v pozitivním stavu nikdo do tohoto bodu neměl 
ani potuchy o tom, co je nepravda; v negativním stavu byla situace obrácená v tom 
smyslu, že před Mojí inkarnací na planetu Nula nikdo nevěděl, co je pravda. 

Jak tohle všechno souvisí s Mým výrokem, který jsi citoval výše, Petře? Uvažte toto: Co 
by se skutečně stalo, kdybych za tehdy existujících podmínek na planetě Nula, 
nazývané v onom textu ‚země‘, přinesl jejím obyvatelům, stejně tak jako všem 
obyvatelům negativního stavu, pokoj? 

Tím, že neměli žádnou znalost o pravém životě a jeho pravdě, jakož i o Přirozenosti 
Boha - Mé Přirozenosti, bez jakéhokoliv předchozího zjevení o čemkoliv, co souviselo 
s Mojí Pravdou a o přirozenosti pozitivního stavu, bych se faktorem povahy pokoje 
samotného zakotvil a byl bych natrvalo zakořeněn v jejich vlastní realitě pseudoživota 
negativního stavu a lidského života. V tom případě by všichni obyvatelé negativního 
stavu a planety Nula byli navěky uzamčeni ve svých tehdejších kondicích. Když se 
jednou cokoliv potvrdí, přijme a přizná z pozice Mého Absolutního Stavu, faktorem a 
z faktoru Mého bytí Absolutním Pokojem, to ‚cokoliv‘ se stává permanentním stavem. 
V tomto případě to nemůže být nikdy eliminováno.  

Z toho důvodu, jak si pamatujete, jsem přišel na tento svět jako Pravda. A nejen jako 
nějaký jiný aspekt této Pravdy, ale jako Pravda, která zápasí se všemi zly a nepravdami 
a která zjevuje jejich pravou přirozenost někomu, kdo nemá žádnou znalost, žádné 
chápání, žádné rozlišení a vůbec nic o ničem, co souvisí se skutečnou pravdou. 

Tento aspekt Mé Pravdy souvztaží s významem slova ‚meč‘. V duchovní souvztažnosti 
slovo ‚meč‘ značí přivést pravdu o této záležitosti do života každého, a díky této pravdě 
odhalit pravou přirozenost života negativního stavu a přirozenost lidského života. 
Tudíž jsem na tuto planetu a do negativního stavu přinesl pravdu, která přemohla 
nevědomost a neznalost, související se vším z pozitivního stavu a se všemi aspekty 
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toho, co je jeho pravdy čili jeho pravý život. Protože pseudoživot negativního stavu byl 
zakořeněn ve zlech a nepravdách a tím, že to bylo všemi považováno za dobré a 
pravdivé, přinesení meče znamená přinesení všech prostředků na odhalení pravé 
přirozenosti negativního stavu a na účinný boj a eliminaci všech zel a nepravd.  

Že se člověk postaví do opozice ke svému otci, v této konotaci znamená následující: 
Člověk značí původní stav všech těch, kteří aktivovali negativní stav, jakož i těch, kteří 
byli původně zfabrikováni z energií a materiálu, který byl oddělen od energií a 
materiálu, sebraného z pozitivního stavu. V těchto energiích a materiálu, jak si 
pamatuješ, Petře, byly zakódovány všechny potřebné součásti Mého pozitivního stavu 
a přítomnosti Mé pravé Přirozenosti v nich. 

Že člověk byl uveden do pozice vůči svému otci znamená to, že v jistém časovém bodě 
každý v lidském životě a v životě negativního stavu rozezná, jak, proč a kým byl 
negativní stav aktivován a uveden do pseudopohybu. Toto ‚jak‘, ‚proč‘ a ‚kým‘ je zde 
určeno slovem ‚otec‘. 

Že dcera bude proti své matce znamená, že všechny dřívější aspekty přirozenosti 
negativního stavu, zahrnuty ve jméně ‚zla‘, které se zrodily procesem aktivace a 
uvedením života negativního stavu do nadvlády, povstanou proti tomuto uspořádání a 
oddělí se od napájejícího zdroje jejich pseudoživota, označeného zde slovem ‚matka‘.  

Že snacha bude proti své tchýni značí, že všechny odvozeniny a následky zrození všech 
zel se také oddělí od všeho, co souvisí s jejich napájecím zdrojem, určeným zde slovem 
‚tchýně‘. 

Že ‚nepřátelé člověka budou ti z jeho domácnosti‘ zde znamená to, že v jistém časovém 
okamžiku, až se všechno, co souvisí s pseudoživotem negativního stavu, naplní a až se 
ukončí závěrečné ponaučení ze všeho, co není pravda, všichni účastníci v negativním 
stavu a v lidském životě si uvědomí, že to, co považovali za pravý život, což je jejich 
vlastní život označený zde slovem ‚jeho vlastní domácnost‘, není ve skutečnosti a 
fakticky pravý život, ale jen iluze a padělek života. Proto si každý uvědomí, že jejich 
druh života je největší lidský nepřítel a protivník. 

Z pozice tohoto životně důležitého uvědomění bude plně dosaženo porovnání jejich 
pseudoživota a pravého života pozitivního stavu a následně, že každý v pozitivním a 
negativním stavu a v lidském životě s absolutní jistotou pozná, co je skutečná pravda, a 
také, co je nepravda. 

Na základě tohoto porovnání povede toto uvědomění ke konečné a nejdůležitější volbě 
- zvolit si jen život pozitivního stavu, jakožto i zvolit celkové odmítnutí čehokoliv, co je 
obsaženo v pseudoživotě negativního stavu. Tímto aktem se uskuteční konečná 
eliminace negativního stavu. Nyní bude každý s jistotou vědět, že pravý život může a 
smí pocházet jen z Absolutního Stavu - ze Mne, jehož přirozenost je absolutně 
pozitivní. Tím, že to budou vědět, bude také každý vědět, co je Absolutní Stav. 

Toto je pravý význam nejen citovaného textu, ale kromě jiných věcí také pravého 
významu Mého Prvního příchodu na planetu Nula. Proto ta potřeba přinést na tuto 
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planetu meč namísto pokoje. A toto je ta zmíněná spojitost mezi tvou otázkou, Petře, a 
tématem naší původní diskuse. 

Peter: Velmi, velmi mnohokrát děkuji za toto významné a logické vysvětlení. Je ještě 
něco, o čem bys chtěl dnes hovořit? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře. Jen stručně: Jak ses s naší Ludmilou procházel v ulicích 
Moskvy, sledoval a pozoroval její obyvatele, všiml sis neobyčejného jevu. 

Když ses podíval do tváře všech kolemjdoucích, uvědomil sis, že ve výrazu jejich tváří a 
očí je něco špatného. Nejprve jsi nemohl ukázat na to, co jsi v nich skutečně viděl. 
potom tě náhle napadlo, že ony tváře a oči byly zcela prázdné, jako by postrádaly 
jakýkoliv pravý život. Byly totálně bez ducha, jako by v nich nebyl žádný duch ani duše. 
Jinými slovy, bylo pro tebe nemožné zjistit v nich něco opravdu duchovního a 
pozitivního. 

Tento úkaz, který jsi zpozoroval, je odrazem totálního vyčerpání všeho skutečně a 
opravdově duchovního v životech lidí na planetě Nula. 

Protože jsi chodil v centru města, kde byla založena bašta renegátů, je logické 
předpokládat, že zhoršení a eliminace vpravdě duchovního nastane nejprve na tomto 
místě. Jedním z mnoha důvodů tvé návštěvy v Moskvě bylo přinést tento faktor do tvé 
pozornosti, Petře. 

Tvůj zážitek v tomto ohledu je znamením toho, jak skončí lidstvo na planetě Nula. 
Postupně, jak budou Moji představitelé a všichni pozitivní jeden po druhém opouštět 
tuto planetu, nezůstane na ní nikdo, kdo by měl nějakou představu o čemkoli vpravdě 
duchovním nebo měl alespoň touhu či potřebu to poznat nebo o to usilovat. Ustanoví 
se extrémní faktor externalizace a zájem o materiální, peněžní a fyzické aspekty jejich 
životů a ten bude ovládat jejich životy do největší možné míry. Všichni zbývající lidé se 
stanou takovými, jak jsi pozoroval v ulicích Moskvy, Petře. 

Toto je dobrá ilustrace a demonstrace toho, jak by negativní stav mohl pseudovyhrát 
na planetě Nula - jeden z mnoha možných scénářů. Jak budou Moji představitelé a 
všichni pozitivní jeden po druhém opouštět tuto planetu přirozenými cestami, jediní, 
kteří na ní zůstanou, budou agenti negativního stavu, Tím, že už nikdo z pozitivního 
stavu nebude na této planetě přítomen, a protože všichni typičtí lidé se 
transmogrifikují do plnohodnotných agentů negativního stavu, v důsledku jejich 
životního stylu společně se všemi původními agenty pekel, negativní stav plně nastolí 
svou nadvládu na této planetě bez jakékoliv stopy nebo znaku čehokoliv pozitivního a 
dobrého. 

V tomto stavu jejich nadvlády by se uskutečnilo konečné ponaučení o jeho přítomnosti 
jako všemi zcela svobodně zvolený životní styl. Tudíž by dosáhl svého vrcholu, za 
kterým by neexistovalo nic, z čeho by se mohlo získat poučení. To bude v tom 
okamžiku, kdy všechno, o čem jsme diskutovali v tomto dialogu, jakož i v Osmdesátém 
devátém dialogu, dojde do své realizace. 
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Nyní, Petře, se tvůj pobyt v Moskvě v Rusku chýlí ke svému konci a brzy se dáš na cestu 
na Slovensko a do České republiky. Z toho důvodu bych navrhoval s naším dialogem 
pro dnešek skončit a nechat na jinou příležitost. Intuitivně poznáš, kdy v našem 
dialogu pokračovat. Prozatím se s Ludmilou a Viktorem měj krásně zde v Moskvě, 
jakož i všude, kam půjdeš. Já budu s tebou. 

Peter: Tolik Ti děkuji za všechno, můj Pane Ježíši Kriste. 
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Dialog 91 

Devadesátý první dialog 

 

22. července 1999, Brno, Česká republika 

 

Peter: Dobré ráno z Brna na Moravě v České republice, můj Pane Ježíši Kriste a všichni 
přítomní. 

Pán Ježíš Kristus: Dobré ráno, Petře, od nás všech přítomných. 

Peter: Formálně kontroluji, tak řečeno, zdali spatřím něco, co by bylo časově vhodné 
zjevit nebo prodiskutovat nebo to dále rozpracovat. Ale mám na mysli něco, co souvisí 
s přirozeností pseudotvůrců poté, co se stali pseudotvůrci a sami se jimi ustanovili. 
Samozřejmě, jako vždy, předtím, než položím svou otázku, pokorně se Tě ptám, jestli 
nemáš něco, co bys v této době přivedl do naší pozornosti. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, za tvou laskavou nabídku. V této době, třebaže mám 
nějaké záležitosti, které potřebují být prodiskutovány, by bylo poněkud předčasné tak 
učinit díky faktu, že jsi ještě nedokončil své poslání v České a Slovenské republice a 
ještě stále se máš zúčastnit několika schůzek s Mými představiteli, ať už skutečnými, 
nebo potenciálními, z obou republik. Předtím, než může být cokoliv v tomto ohledu 
zjeveno, musí nastat jisté věci a události, aby se ukončila a uzavřela jedna významná a 
důležitá fáze současně probíhajícího posunu, která souvisí s tvou návštěvou v Evropě, 
Petře. Takže buď trpělivý a pokračuj ve svých schůzkách s Mými lidmi, kdekoliv budeš. 
Z toho důvodu bych doporučoval, aby pokračoval a položil svoji otázku. 

Peter: Opětovně jsem pročítal nějaké kapitoly v Novém zjevení Pána Ježíše Krista a 
přemýšlel jsem o jiných knihách Tvého Nového zjevení, ve kterých se zmiňovalo téma 
přirozenosti pseudotvůrců, a napadlo mě, že snad může existovat nějaký rozpor mezi 
tím, jak byli pseudotvůrci pojímáni nebo popisováni v oněch knihách a jak jsou 
vnímáni a jaký k nim máme vztah nyní. 

Jak víš, v oněch knihách jsou pseudotvůrci vylíčeni jako ti nejhorší, nejbrutálnější, 
nejprotřelejší, opovrženíhodní, negativní a prohnilí tvorové, kteří nemají ve svých 
myslích nic jiného, než jak převzít celý pozitivní stav a zničit Tebe a Tvoji Vládu. Avšak 
poprvé v Korolariích..., stejně jako v těchto Dialozích, se nezdá, že by byli více takto 
zobrazováni. Namísto toho jsou vnímáni jako někdo, kdo v podstatě hledá Absolutní 
Pravdu. Máš nějaký komentář k tomuto zdánlivému rozporu? 

Pán Ježíš Kristus: Velmi rád bych to okomentoval, Petře. Je to dobrá otázka a 
potřebuje být rozpracována. Jistým způsobem to má přímou souvislost se záležitostí 
diskutovanou v Osmdesátém devátém a Devadesátém dialogu. Jak si vzpomínáš, Petře, 
v oněch Dialozích se tobě, a vám všem, kdo čtete tyto Dialogy, nabízelo přesahující 
chápání o absolutní potřebě aktivovat a uvést do nadvlády pseudoživot negativního 
stavu.
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Podívejme se na tuto záležitost blíže. Opět zde čelíme problému vztahu nebo 
souvislosti Absolutního a všech relativních k tomu Absolutnímu a jejich chápání. 

Jak si pamatujete z výše zmíněných Dialogů, z pozice těch relativních není znalost 
Absolutního, v jeho Absolutním Stavu a Procesu, v absolutním smyslu možná. A přesto 
ve stavu a kondici relativity sentientní mysli existuje sklon a potřeba se nějak tomu 
záhadnému Absolutnímu Stavu přiblížit. 

Avšak jak si pamatujete, tehdy, nebo abychom byli přesnější, v tom ne-čase, 
neexistoval žádný základ, na kterém by se takové přiblížení mohlo uskutečnit.  

Aby se postavil takový základ, potřebujete mít nějaké orientační body, nebo lépe 
řečeno, potřebujete mít nějaké porovnání mezi něčím, co je zcela odlišné od toho, co 
máte, a tím, co je vám známé, abyste zjistili nebo ustanovili všechno, co není 
integrováno do přirozenosti vašeho současného stavu a kondice nebo vašeho života 
obecně. 

Jak si pamatuješ, otázkou bylo, zdali sentientní mysli je skutečně pozitivní; neboli je 
současný (v tom čase čili ne-čase) prožívaný život skutečně pozitivní? Odvozuje se 
skutečně od něčeho, co je Absolutní a k čemuž se ten život ze své relativní kondice 
vztahuje? Jestliže neexistují žádné jiné kondice, jak definujete, co je pozitivní? Vůči 
kterému stavu jsi schopen stanovit, že tvůj život je skutečně pozitivní? Co obsahuje 
termín ‚pozitivní‘? Jestliže neexistuje žádný jiný typ života, se kterým můžeme 
porovnat a definovat pravou přirozenost vašeho současného života, není potom 
zřejmé, že termín ‚pozitivní‘ sám o sobě a sám od sebe nemá žádný význam ani smysl? 
Jak postupuješ v určování, co je skutečně pozitivní a co není? 

Aby se zodpověděly tyto otázky, tvým prvním krokem v tomto ohledu je klasifikovat 
přirozenost a obsah života, který současně prožíváš. Až jasně stanovíš všechny 
vlastnosti, rysy, aspekty, esenci a substanci toho života a všeho ostatního, co ten život 
obsahuje; a až jednou určíš, že tvůj život je něco, co se odvozuje z nějakého druhu 
Absolutního Stavu, jehož přirozenost nejsi schopen pochytit v absolutním smyslu, dáš 
se na průzkum jiných možností, které nejsou obsaženy v ničem, co máš nebo co 
prožíváš v současném stavu a procesu svého života. Toto je tvůj druhý krok. V tomto 
kroku potřebuješ nalézt a definovat to, co není obsaženo nebo není integrováno ve 
tvém současném životě. 

Otázkou zde je: Může vůbec existovat něco, co není obsaženo v přirozenosti tvého 
současného života a následně není asociováno ani obsaženo v Absolutním Stavu, který 
generuje současný dostupný život? 

V klasifikaci a definici všeho, co je obsaženo v tvém současném životě, jsi došel 
k závěru, že pokud se tvůj současný život odvozuje z Absolutního Stavu, se kterým máš 
vztah a díky kterému žiješ a jsi naživu, potom logickou konstrukcí tohoto uspořádání 
musí být všechno, co jsi klasifikoval a definoval, obsaženo v onom Absolutním stavu 
s jediným rozdílem, že v tom Stavu jsou všechny ustanovené charakteristiky tvého 
života Absolutní Povahy, kdežto v tobě nebo ve tvém současném životě jsou relativní 
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povahy. Tudíž v podstatě nejsi ničím jiným než relativním přiblížením toho 
Absolutního Života neboli Stavu. 

Z tohoto ustanoveného faktu máš nyní relativní znalost toho, co je Přirozenost toho 
Absolutního Života neboli Absolutního Stavu. Ale stále postrádáš jakýkoliv stupeň 
poznání nejprve toho, jaké to je nebo co to je být Absolutním, a za druhé, jaký by byl 
život, kdyby nebyl odvozován z Absolutního? 

Problémem, ve své pravé esenci a substanci, zde je potřeba mít nějaké hmatatelné 
porovnání, které by zajistilo, že tvůj současný život je skutečně to, co si myslíš, že je, a 
že to není nějaký druh vynucené okolnosti, o které nemáš sebemenší ponětí, jestli je 
skutečně reálná, nebo imaginární. 

Takže v tomto časovém bodě můžeš sám sobě položit následující otázku: Jestliže je 
současný život životem, který jsi již klasifikoval a definoval jako život, jenž je ve své 
relativní kondici přiblížením Absolutního Života a jeho Absolutního Stavu a Procesu, 
potom jaký by byl druh života, který by se pohyboval opačným směrem, pryč od tohoto 
konkrétního přiblížení? 

Jak daleko by jeden mohl jít, kdyby se pohyboval pryč od Něho? Pokračoval by tento 
pohyb do nekonečna bez toho, aniž by se na okamžik zastavil nebo vrátil, nebo by se 
vrátil do svého původního bodu a následně přestal být a existovat? Nebo by v jednom 
časovém bodě vyčerpal všechny své možnosti a dal jasnou odpověď na otázku, že 
žádný jiný typ života není možný než ten jediný, který vychází z Absolutního Života a 
jeho Absolutního Stavu a Procesu? Co by stalo, například, kdyby tento pohyb 
pokračoval do nekonečna, na věčnost? Znamenalo by to, že tento jiný typ života je také 
Absolutní? Může to tak být, nebo je skutečně absolutní? 

Paradox této domněnky je zřejmý. Jak je možné říci o něčem, co se pohybuje opačným 
směrem a co svojí samotnou přirozeností nepochází z Původního Absolutního Života, 
ze kterého současný život vychází a ze kterého se odvozuje, že je Absolutní, když nikdy 
neexistoval sám v sobě a sám od sebe, ale nastal jako reakce a opak k něčemu, co vždy 
bylo Samo v Sobě a Samo od Sebe bez jakéhokoliv počátku a konce? Na druhé straně, 
co by se stalo, kdyby tento opačný pohyb měl jakkoli pokračovat na věčnost, nikdy 
neskončit a nevyčerpat všechny své možnosti? V tom případě, jak by byl definován 
nebo jak by se určil? 

Avšak je tu jiný bod k této záležitosti. Kdyby tato možnost byla proveditelná - pohyb 
pryč na věčnost - potom bys neměl žádnou možnost než také dojít k závěru, že tento 
typ života, který se pohybuje opačným směrem od onoho přiblížení Absolutního Života 
a jeho Absolutního Stavu a Procesu, také pochází z Původního Absolutního Života. 

V tomto závěru je zřejmý paradox: Jestliže oba životy, vzájemně se vylučující a 
pohybující se pryč od sebe, pochází ze stejného Absolutního Zdroje, potom logikou 
tohoto uspořádání by se vzájemně vyrušily; a nejen to, ale v tom případě by tím, že by 
se vzájemně vyrušily a přestaly existovat, také zrušily Absolutní Život Samotný. 
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Kdyby se něco takového mělo stát, v tom případě by vůbec neexistoval žádný 
Absolutní život, protože jestliže Absolutní Život, logickou definicí své Absolutnosti, je 
opravdu Absolutní, nemůže mít žádný začátek ani konec. 

Proto logikou takového závěru je, že v tomto smyslu žádná Absolutní Pravda nebo nic 
Absolutního také neexistuje. V tomto případě je jediná věc, která by byla a která by 
existovala, jen relativní k relativnímu. 

Z toho důvodu by život, jakýkoliv život, musel mít hmatatelný a zkušenostní počátek a 
konec. 

Kdyby tomu tak bylo, potom by Stvoření nebylo Stavem a Procesem Absolutního 
Stvořitele, ale groteskním a neplánovaným náhodným výskytem bez jakéhokoliv 
inteligentního a promyšleného procesu, který by v jednom časovém okamžiku, 
z důvodu jeho náhodného a vedlejšího výskytu, přestal na věky být a existovat. 

Jak vidíš z těchto hypotetických konstrukcí, původní otázkou zde bylo pátrat po 
Absolutní Pravdě. Protože jediná možná cesta, jak začít toto pátrání, je pohybem 
v opačném směru od relativního přibližování se k Ní - koneckonců jsi neschopen 
odvozovat cokoliv Absolutního ze své relativní kondice - ustanovíš životní styl, který 
neobsahuje nic z toho, z čeho se skládá tvůj současný život. 

Co musíš v tomto ohledu, Petře, chápat, je to, že otázkou zde bylo zjistit, zdali je možné 
založit životní styl, který by se, paradoxně řečeno, přibližoval Absolutnímu, ale 
v opačném směru - pohybem pryč od něj, a ne k němu. Toto bylo a je základním 
rozdílem mezi pozitivním stavem, definovaným výše jako původní život pramenící 
z Absolutního, a negativním stavem, definovaným jako následný život, který pochází 
z myslí relativních bytostí bez jakéhokoliv spojení s Absolutním. Tudíž, jak vidíš 
z tohoto rozdílu, zatímco kdokoliv v pozitivním stavu se pohybuje do nekonečna a 
přibližuje se k Absolutnímu, všichni v negativním stavu se k Němu chtějí přibližovat 
pohybem od Něj. 

Jak uskutečníš takové negativní přiblížení? Jediná cesta, jak to můžeš udělat, je stát se 
více a více takovým, jakým není nic, co je v pozitivním stavu nebo v původním životě. 

Mezitím jsi už samozřejmě klasifikoval a definoval všechny aspekty, rysy, vlastnosti a 
všechno ostatní ze svého původního života. 

Z pozice této klasifikace a definice nyní začínáš produkovat všechno, co je přesným 
opakem všeho, co je obsaženo ve tvém původním životě. Jak se pohybuješ více a více 
pryč od Původního Zdroje tvého života, stáváš se ve všech ohledech a ve všech 
aspektech svého nového života více a více odlišnými od původního života, který jsi měl 
do tohoto bodu. Jak ustanovuješ tento jiný typ života, jeho oponujícím faktorem si 
začínáš uvědomovat to, co ten druhý život není, a současně si jasně začínáš 
uvědomovat, jaký je tvůj nový život. 

V tomto uspořádání jsi nyní ustanovil kondici, která ti dává možnost jasného 
porovnání mezi těmito dvěma typy života. Nyní jsi ustanovil základ, na kterém můžeš 



DIALOGY S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM I.   

-660- 
 

rozlišovat mezi přirozeností původního života, definovaného jako pozitivní stav, a tím 
druhým typem života, definovaným jako negativní stav. 

V pozitivním stavu, procesem neustálého přibližování se k Absolutnímu Životu a Jeho 
Stavu a Procesu, se tím, jak se pohybuješ blíže a blíže k němu, stáváš více a více 
takovými, jakým je ten Absolutní Život - Já. 

Jestliže Jsem Absolutní Láska a Absolutní Moudrost a všechny její nekonečné početné 
Odvozeniny, potom se každý, kdo se ke Mně přibližuje a přichází ke Mně blíže, stává 
více a více takovým, jakým jsem Já, to znamená více a více milujícím a moudřejším a 
majícím více a více jejich odvozenin. 

Na druhé straně, v negativním stavu, procesem neustálého opačného přibližování se 
k Mému Absolutnímu Životu a všem Jeho Stavům a Procesům, jak se ode Mne více a 
více vzdaluješ, ve svém pátráním po všem, co není ze Mne a z Mého Absolutního Stavu 
a Procesu, aby se zjistilo, jestli je možné vědět něco odlišného než to, co je obsaženo ve 
Mně, stáváš se méně a méně takovými, jako Jsem Já. A nejen to, ale tím, že stojíš 
v opozici proti všemu, co je obsaženo ve Mně a v Mém pozitivním stavu, stáváš se více 
a více tím, co není obsaženo ve Mně a v Mém pozitivním stavu. 

Takže, jestli jsem Absolutní Bezpodmínečná Láska a Absolutní Moudrost, čím dále se 
ode Mne pohybuješ, v opačném směru než ke Mně, tím více se stáváš nemilujícím a 
nemoudrým. Jestliže jsem Absolutní Dobro a Pravda, potom opačným přibližováním se 
stáváš horším a horším a falešnějším a falešnějším. A protože všechny nekonečné 
početné odvozeniny Mé Absolutní Bezpodmínečné Lásky a Absolutní Moudrosti jsou 
z Mé Absolutně Pozitivní Přirozenosti, jak se pohybuješ dále ode Mne, ve svém zlém a 
lživém životním stylu se k nim budeš opačně přibližovat, takže se všechny tvé 
odvozeniny zel a nepravd stávají negativnější a negativnější do bodu, kdy se více a více 
přiblíží ke všemu opačnému, co je obsaženo v Mé Pravé Přirozenosti. 

Tudíž v tomto smyslu můžeš říci, že čím dále jsi ode Mne a Mého pozitivního stavu, tím 
méně a méně budeš jako Já a méně a méně budeš mít to, co je obsaženo v Mém 
pozitivním stavu. 

A to nás přivádí k odpovědi na tvou otázku, Petře. V podstatě může říci, že jednou 
z mnoha záležitostí pseudotvůrců bylo zjistit, jak daleko mohou jít stávajíce se tak 
negativními nebo takovými, jakým Já nejsem a Můj pozitivní stav není. 

Znovu, otázkou zde bylo: Je vůbec možné, že procesem opačného přibližování se 
k Mému Absolutnímu Životu by nikdy nemohl být dosažen bod, ve kterém by jejich 
stávání se negativnějšími a negativnějšími vyčerpalo všechny své možnosti, a za tímto 
bodem by nebylo nic jiného, co by jim umožnilo se stát ještě více negativnějšími, 
horšími a lživějšími? 

Kdyby mohli dosáhnout takového bodu, potom by nade všechny pochybnosti dokázali, 
že všechno, co má původ v relativní kondici, nemá život sám o sobě a sám sebou, a 
proto by nikdy nemohl být absolutní nebo z absolutního. 
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V tom případě, logikou tohoto faktoru, opak musí být pravdou - veškerý život musí mít 
původ v Absolutním Stavu - ve Mně, aby neměl žádný konec a nikdy nevyčerpal svoji 
užitečnost a tvořivost. A toto je Absolutní Pravda. 

Takže, jak se pseudotvůrci podle svého vlastního plánu stávali negativnějšími a 
negativnějšími, aby vyzkoušeli své hypotézy, jak bylo nastíněno výše, generovali více a 
více vlastností, které v Mém Novém zjevení byly označeny jako pravděpodobně 
nejhorší, zahnívající, opovrženíhodné a jim podobné nepřátelské rysy. V tomto ohledu 
šli tak daleko, jak jen byli schopni. 

V současnosti se nalézají ve slepé uličce a rozpoznali skutečnost, že cokoliv pocházející 
z relativní kondice, bez jakékoliv souvislosti s čímkoliv Absolutním, nemá žádné trvání, 
žádné pokračování, žádné možnosti, žádnou pravou tvořivost a žádné nic (dva zápory, 
prosím!). 

Z důvodu tohoto faktoru a protože původním účelem toho, že se stali takovými, bylo 
výhradně ustanovení toho, co není Absolutní a co není pravdivé, a tím přijít nepřímo 
k závěru, že Absolutní Pravda skutečně existuje, aby se tato situace mohla zrcadlit, bylo 
nezbytné se na ně v Korolariích... a v těchto Dialozích dívat ne jako na vaše protivníky, 
ale jako na vaše spojence v pátrání po skutečné pravdě. 

Koneckonců, celý svůj život jste všichni pátrali po této Pravdě - Mně. 

Předtím, před získáním vyššího chápání potřeb pro aktivaci negativního stavu, bylo 
pro vás životně nezbytné osvojit si náležitou znalost o genezi a přirozenosti 
negativního stavu ve všech ohledech jeho ohavného stavu a kondice. 

Bez takové znalosti byste nikdy nemohli dojít ke správným závěrům o jeho významu, 
účelu a přirozenosti. V tom případě, kdybyste ho náležitě nepoznali a nevěděli o tom, 
proč jsem povolil jeho aktivaci, zůstali byste ve zkomoleninách a lžích nejen o 
negativním stavu, ale také o pozitivním stavu a Mé Pravé Přirozenosti. 

Z toho důvody bylo nezbytné vám nejprve ukázat pravou tvář negativního stavu ve 
všech jeho aspektech předtím, než cokoliv jiného mohlo být v tomto ohledu zjeveno. A 
protože pseudotvůrci byli těmi, kteří souhlasili s tím, že se stanou ztělesněním všech a 
každé ohavnosti a hniloby negativního stavu, bylo nezbytné popsat je a jejich skutky 
v takových nepřátelských termínech a pojmech. 

Avšak v současné době, během právě probíhajícího posunu, jakož i od doby, kdy jsi, 
Petře, zaznamenal Doplněk 20, se situace od základu změnila. Jak bylo mnohokrát 
předtím zmíněno, absolutně nic není stejné. 

Současná situace ve všech světech a vesmírech, takže v multivesmíru, jakož i v zóně 
vymístění a na vaší planetě, vyžaduje, aby byly zjeveny a všemi, kteří čtou tato slova, 
přijaty skutečné důvody dovolení aktivace negativního stavu a důvody pravé 
přirozenosti, pozice a role pseudotvůrců v tom všem. 

Je životně důležité a rozhodující, že vy, Moji představitelé, znáte skutečnou pravdu 
v pozadí toho všeho. Pouze s pravdou ve svých myslích a rukou, symbolicky řečeno, 
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budete moci efektivně přežít to, co má přijít a naplnit vaše poslání ke spokojenosti 
všech. 

Peter: Velice Ti děkuji za toto znamenité rozpracování a zjevení. Je ještě něco jiného, 
čím bys chtěl dnes přispět? 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Obsah tohoto Dialogu je poněkud obtížný. 
Z toho důvodu bych odložil hovory o čemkoliv jiném na další příležitost. Intuitivně 
poznáš, kdy. Zatím se měj krásně s Mými českými a slovenskými lidmi. A nyní jdi na 
balkón a chvíli se opaluj. 
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Dialog 92 

Devadesátý druhý dialog 

 

28. července 1999, Praha, Česká republika 

 

Peter: Jak víš, během mého pobytu na Slovensku někteří lidé položili otázky, které by 
mohly mít multiverzální význam. Snad by některé z nich mohly být formulovány nyní, 
když jsem stále v Praze. Byl bys ochoten je zvážit? Samozřejmě, je nejdříve něco jiného, 
co bys nám rád připomněl anebo bys rád rozpracoval? 

Pán ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že jsi Mě požádal, abych hovořil jako první. Ano, je 
správné položit jednu nebo dvě otázky vyslovené Milanem Šulcem ze Slovenska a 
jinými. Dovol však, abych se formou připomínky nejdříve věnoval jiným záležitostem. 
Než se zodpoví jedna konkrétní otázka, je zapotřebí vás na něco upozornit. A třebaže 
záležitost, která potřebuje být zopakována, je velmi zřejmá ze všeho, co bylo předtím 
mnohokrát opakováno v Mém Novém zjevení, je na čase, aby se to znovu uvedlo. 

Jak víte, všechno v pozitivním stavu, jakož i v obsahu všech zdrojů Mého Nového 
zjevení, je v neustálé progresivní modalitě. 

Na každém předělu jakékoliv nové fáze jakéhokoliv posunu většina toho, co se uvádělo 
nebo používalo dříve, už více nemusí být důležitá nebo správná po překročení tohoto 
přechodu nebo po provedení správného, ale i nesprávného odbočení. 

Z toho důvodu, jak si pamatujete, bylo v Doplňku 15 velmi silně zdůrazněno, že nic 
v Mém Novém zjevení by se nemělo stát zastaralým, a to nikdy! 

Co tento výrok znamená nebo značí? Nejdříve ze všeho to znamená, že jak duchovní 
vývoj pokračuje, všechny pojmy, ideje, termíny, principy, pravidla nebo cokoliv, co je 
obsaženo ve všech zdrojích Mého Nového zjevení, ve svém významu a důležitosti 
spouští odlišné chápání a aplikaci, jež jsou přizpůsobené přirozenosti každé konkrétní 
doby v procesu tohoto duchovního pokročení. 

Za druhé to znamená, že se odehrává nepřetržitý proces regenerace a obnovy všeho, co 
je obsaženo v Mém Novém zjevení a co ovlivňuje každého a všechno v jsoucnu a bytí a 
pseudojsoucnu a pseudobytí. 

A za třetí, že by se nic v Mém Novém zjevení, ve všech jeho aspektech, nemělo nikdy 
brát dogmaticky a fanaticky. 

Jak si uvědomujete, jestliže je přirozenost něčeho ve stavu a procesu neustálého 
vývoje, nikdy to nemůže být pevně dané, nezměnitelné, dogmatické nebo doktrinální, 
protože jinak by to bránilo jakémukoliv vývoji nebo bytí v procesu pohybu dále a 
dopředu. 

Takže, proč o těchto zřejmých skutečnostech hovoříme právě teď, Petře? 
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Nuže, podívej se na tuto potřebu takto: Jak jsi na tvých schůzkách s Mými lidmi na 
Slovensku a v České republice diskutoval o rozličných důležitých duchovních 
záležitostech, všiml sis podivného sklonu některých z nich lpět na metodách a 
praktikách, jejichž použitelnost byla náležitá a správná v době  jejich původní 
formulace a realizace, ale jejichž použití za současného stavu věcí kompletně a zcela 
vyčerpalo svoji užitečnost a dosloužilo svému účelu, takže jejich význam v této době 
nejenže není vhodný, ale je dokonce duchovně nebezpečný. 

Ale přesto otázky, které ti byly ohledně jejich použití položeny, naznačovaly možný 
fakt, že zde stále může být tendence dodržovat jejich požadavky. 

Problém s touto situací je v tom, že jestliže by u někoho z vás tato tendence stále mohla 
existovat, potom jisté požadavky z minulosti, jak jsou obsaženy v některých 
prohlášeních v Mém Novém zjevení, obzvláště v Korolariích..., byly pochopeny a 
uplatňovány dogmaticky, a ne způsobem progresivním a v modalitě tady a teď. 

Od dogmatického přístupu je to jen jeden krůček k fanatizmu vůči všemu, co je 
obsaženo v Mém Novém zjevení. 

Samozřejmě bylo velmi správné zeptat se na platnost některých z oněch požadavků, 
nehledě na to, že by mělo být ze samotné přirozenosti Mého Nového zjevení zřejmé, že 
mají jen přechodné použití a použitelnost, dokud nebude dostupné něco lepší, novější 
a náležitější. 

vezmi si například požadavek jedné z předchozích fází minulého posunu, jehož 
přirozeností bylo ustanovení potřeby pro individualizovaný a zosobněný přístup 
v rámci Mého Nového zjevení a života každého (těch, co jsou spojeni s Mým Novým 
zjevením). 

Z důvodu tohoto požadavku se každému radilo neshlukovat se do jedné velké skupiny, 
ale namísto toho se sejít jen ve dvou nebo třech lidech, a ne více. Důvod pro tento 
požadavek byl ten, že nikdo z vás v té době nebyl na takové duchovní úrovni, která by 
umožnila, aby vaše ego stavy byly zahrnuty do vaší duchovní mysli a aby nepřekážely 
vašemu vzájemnému působení. 

Na druhé straně má tento požadavek také za účel, aby byl každý z vás zakotven ve 
svém vlastním a individualizovaném a zosobněném nitru, kde byste měli založit velmi 
osobní, jedinečný a intimní vztah se Mnou. Z této pozice byste byli schopni klást vlastní 
osobní, intimní otázky související jen s vámi a dostat své vlastní osobní, 
individualizované a intimní odpovědi, které rovněž souvisí pouze s vámi. 

Takže v některém ohledu bylo pro někoho z vás možné pochopit prohlášení o 
shromažďování skupin dogmaticky.  

Předpokládalo se, že od té doby tomu až na věčnost bude vždycky tak a, současně, že 
již nebude žádný typ zjevení, které by ode Mne přicházelo skrze Petra, například, a co 
by mělo multiverzální význam. 
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A přesto, jak si nepamatujete, bylo tam jasně řečeno (Doplněk 15, například), že tato 
situace bude trvat krátce nebo po jistou dobu, dokud něco jiného nebude završeno a 
ustanoveno. 

Jak vidíte z tohoto příkladu, negativní stav efektivně blokoval vaše vzpomínky od 
pravého významu toho, co tam bylo v tomto ohledu prohlášeno, takže jste výhodně 
zapomněli na to, v jakém kontextu byl výše zmíněný požadavek učiněn. Toto je dobrý 
příklad toho, jak lidská mysl funguje. 

Pod vlivem negativního stavu bere v úvahu jednu část nějakého výroku, která se 
nejlépe hodí současným potřebám jejího fungování, a nezohlední druhou část, která 
omezuje použití první části na jisté období, po jehož vypršení by se ustavičné 
používání stalo nejenže neužitečné, ale mohlo by být duchovně nebezpečné.  

Kdyby se jakýkoliv výrok v Mém Novém zjevení bral dogmaticky a fanaticky, velmi 
rychle by Moje Nové zjevení zestárlo a následně se stalo neužitečným. Nezůstalo by 
v něm nic, co by mělo nějaký význam či důležitost. 

Na druhé straně je v největší možné míře záležitostí vaší intuice a moudrosti vaší 
duchovní mysli, abyste byli schopni rozlišit mezi těmi výroky Mého Nového zjevení, 
které mají absolutní platnost, použitelnost pro všechny časy až na věčnost, od těch, 
které mají jen dočasnou hodnotu. Radí se vám, abyste se za každou cenu vyvarovali 
dogmatizování a znesmrtelňování oněch výroků, které mají dočasnou platnost a 
použití. Tím, že se tomu budete vyhýbat, budete moci do vašeho chápání všeho, co je 
obsaženo v Mém Novém zjevení a ve vašem osobním a individualizovaném životě, 
přijmout nové informace. To zaručí váš neustálý duchovní růst a vývoj. 

Na druhé straně, jestliže by jste zdogmatizovali ta prohlášení, která mají jen dočasnou 
platnost, učinili by jste je tím platným navěky, efektivně byste se blokovali před 
náležitým chápáním pravého významu všeho, co je obsaženo v Mém Novém zjevení, a 
tudíž byste upadli do pasti negativního stavu a stali se negativními. 

V tom případě by i vaše intuice zakrněla a vy byste ztratili jakékoliv spojení s pravou 
realitou Mého pozitivního stavu a s vaším vlastním integrovaným nitrem. Samozřejmě 
kdyby se něco takového stalo, bylo by zbytečné hovořit o integraci vašeho nitra, 
protože by to ve skutečnosti znamenalo, že jste nikdy takovou integraci nedokončili. 

Integrované nitro znamená celkové sjednocení všech aspektů vašeho života od 
nejniternějšího nitra k tomu nejzevnějšímu. Ve stavu takové integrace by vám vaše 
intuice jasně naznačila všechno, co má trvalou platnost a použitelnost, a to, co ji nemá. 
Jinak by takové rozlišení nebylo možné. 

Jiným extrémem v chápání některých výroků v Mém Novém zjevení, a obzvláště 
v těchto Dialozích, je sklon k velmi širokému zobecnění.  

Dobrým příkladem této tendence je to, co bylo řečeno o černé kávě. Z důvodu procesu, 
kterým se káva zpracovává a v jehož důsledku zčerná, se někteří z vás domnívali, že 
kvůli negativní duchovní souvztažnosti černé barvy by se měli vyhnout i jiným látkám, 
u kterých se změní jakýmkoliv zpracováním jiná, příjemnější, barva na barvu černou. 
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Podobná prohlášení ohledně chemických a jiných procesů, které z nějakého důvodu 
konvertují a mění barvy nebo cokoliv jiného, by se nikdy neměla zobecňovat. 

Znovu se zapomíná na souvislost, ve které byl tento výrok učiněn. Výhradně souvisel 
s chemickými substancemi, které mají nebezpečnou vlastnost měnit vaše vědomí, 
takže efektivně komolí, a dokonce falšují pravé vnímání vaší reality a reality čehokoliv 
jiného, obzvláště duchovní reality. Takové mysl měnící substance nejenže komolí a 
falšují náležité vnímání jakékoliv reality, ale mohou vás uvést do kontaktu 
s démony/renegáty, kteří by se vám jevili jako andělé a dávali by vám falešný dojem, že 
jste v kontaktu s Mým pozitivním stavem. Tyto mysl pozměňující substance, ke kterým 
silná černá káva a cigarety také patří, se staly nejefektivnějšími prostředky negativního 
stavu, jak nepříznivě ovlivňovat lidstvo obecně a možná i Moje představitele - jestliže 
pokračují v takových praktikách. 

Z důvodu těchto faktů byste něčemu, co je omezeno jen na jisté požadavky, které 
mohou mít neblahý vliv na to, jak vaše mysl funguje a vnímá jakoukoliv realitu nebo 
pseudorealitu a cokoliv jiného, co takový vliv nemá, nikdy neměli připisovat 
všezahrnující použití. 

Nebezpečí takového nesprávného vnímání je ve skutečnosti, že pod vlivem takových 
substancí může nastat obrácené vnímání: Pravá realita se může vnímat jako falešná a 
falešná realita se může vnímat jako pravá. Toto je pravý důvod, proč vás negativní stav 
chce uvést do takové obrácené pozice neboli pozice vzhůru nohama. 

Současně negativní stav také může využít sklon nesprávně zobecňovat použitelnost 
takových výroků. V tom případě, protože byste se například obávali použít cokoliv, co 
nějakým druhem procesu zčernalo, ale co nemá žádnou schopnost nesprávně měnit 
vaši mysl, by byl váš život plný zbytečných omezení, která by ho ještě více 
komplikovala. Jakákoliv zbytečná omezení a komplikace jsou vždy z negativního stavu. 
V tom případě byste byli pod vlivem negativního stavu a v negativním stavu. A tohle vy 
nechcete. 

Výše uvedená rozmluva je míněna jako připomínka, abyste se vyvarovali pádu do pastí 
nastražených na vás negativním stavem, obzvláště renegáty. Jako vždy se spoléhejte na 
svoji intuici a v ní posléze ne Mne. Touto cestou budete jasně vědět, jak a do jaké míry 
a jak dlouho je vůbec cokoliv použitelné, užitečné a platné. A to je všechno, co jsem 
vám chtěl v této době připomenout. Můžeš pokračovat, Petře, a položit své otázky 
jménem Milana Šulce ze Slovenska. 

Peter: Jeho otázka je velmi zajímavá a pro něj velmi problematická. Souvisí s Tvým 
požadavkem používat v plnosti slova ‚Pán Ježíš Kristus‘, kdykoliv Tě oslovujeme nebo 
s Tebou hovoříme nebo o Tobě hovoříme mezi sebou či v našich soukromých 
myšlenkách. Řekl mi, že racionálně perfektně rozumí potřebě tak činit, což je rozsáhle 
vysvětleno v Tvém Novém zjevení (obzvláště ve Velké knize). Má však těžkosti 
s pochopením, proč někdo jako \ty, kdo je Absolutní, nemůže přijít s nějakým druhem 
slova pro Své Jméno, které by obsahovalo úplně všechno, co znamenají slova ‚Pán Ježíš 
Kristus‘. 
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Pán Ježíš Kristus: Není nutné opakovat, co bylo řečeno o této záležitosti v Novém 
zjevení Pána Ježíše Krista. Záležitost mystické integrace a všeobsáhlosti, která je 
obsažena v těch slovech, byla náležitě formulována a vysvětlena. Milanova otázka je 
velmi dobrá. 

Avšak jeho problém, jako kohokoliv jiného na vaší planetě, je v tom, že se na to dívá 
z typicky lidské pozice. Samozřejmě, do tohoto bodu nebyla ani jemu, ani nikomu z vás 
dostupná žádná jiná pozice, ze které byste mohli nebo byli schopni se Mnou mít vztah. 
Nezapomeňte na to, v jakém světě nebo v jakých podmínkách žijete. Jaké jsou druhy 
komunikace mezi vámi všemi? Jak něco sdělujete někomu, s kým jste v kontaktu? 
Děláte to specifickými slovy vašeho jazyka, ve kterém hovoříte. Buď to řeknete vašimi 
ústy, nebo to napíšete použitím téhož vyjádření. Dokonce o když přemýšlíte o Mně 
nebo o komkoli jiném, když Mě oslovujete nebo oslovujete kohokoliv jiného ve své 
mysli, potichu používáte tatáž vyjádření ve slovech, kterými hovoříte nebo píšete. 

Jak víte, lidské vyjadřovací schopnosti v tom, co mohou popsat a zahrnout, jsou 
extrémně omezeny. Nikdy nejsou s to plně vyjádřit celý význam a obsah jakékoliv 
reality nebo pseudoreality, která je jim dostupná. Tato situace je ještě více zřejmá ve 
vyjadřování a popisování něčeho s duchovní povahou nebo něčeho v pozitivním stavu 
a jiných dimenzích, obzvláště těch, které jsou nečasové a neprostorové přirozenosti. 
Aby se do lidské mysli přivedlo jen vzdálené pochopení něčeho, co je čistě duchovní a 
multidimenzionální povahy, je nezbytné to popsat mnoha slovy, protože z pozice vaší 
relativity by jedno slovo nemohlo obsahovat nebo vysvětlit nebo pojmout celý význam 
toho, co ona přirozenost obsahuje nebo co má. V tomto případě, jestliže byste použili 
jen jedno slovo, ono slovo by vám z důvodu své relativity a extrémně omezené 
přirozenosti svým velmi omezeným významem sdělovalo jen jednu část celku, ale ne 
celek jako takový. V tom případě byste soudili celek pouze podle jeho části. Udělat si 
závěr z jedné části přirozenosti celku může vést ke zkomoleninám a falešnostem o celé 
přirozenosti toho celku. 

Problémem v tomto případě je to, že vidění věcí z pohledu jedné části rozděluje celek 
na frakce. Tímto rozdělením celek ztrácí svoji celistvost a stává se účinně rozloženým. 
Tímto způsobem existují věci na vaší planetě a také v negativním stavu. Takto funguje 
lidská mysl a mysl tvorů v negativním stavu obecně a takto je možné udržovat život 
negativního stavu. 

Kdyby kdokoliv v lidském životě a v negativním stavu mohl vnímat a popsat věci tak, 
jak skutečně jsou ve své povšechnosti a celistvosti, žádný negativní stav ani lidský 
život by nebyl možný. 

Problém s lidmi je ten, že jsou neschopni komunikovat v myšlenkách, ale jen ve slovech 
a/nebo v obrázcích a/nebo v hmatatelných viditelných symbolech. 

Z toho důvodu, cokoliv jim potřebuješ sdělit z pozice nelidského života, v tomto 
případě z pozice Mého pozitivního stavu nebo ze Mě a přímo o Mně, musíš přeměnit 
ony ideje do jejich vlastního módu vyjadřování, vnímání, dojmu a chápání. Jak se jedna 
plná idea o něčem v pozitivním stavu pošle do lidské mysli, v procesu její přeměny a 
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z důvodu dopadu na tu mysl se rozdělí na četná slova nebo obrázky nebo symboly, 
které jí sdělují svůj význam a hodnotu. 

Jak přeneseš něco, co je Absolutní Přirozenosti, někomu, kdo je relativní přirozenosti? 
Kdybych použil jen jedno slovo pro Své Jméno, jak by vstoupilo do relativní mysli, 
značně a mnohem více by omezilo pochopení toho, kdo jsem a jaká je Moje 
Přirozenost. Aby se relativní mysli dalo nějaké přiblížení Mé Absolutní Přirozenosti, 
musel jsem se přizpůsobit úrovni jejich schopnosti vnímat, pociťovat, pojímat a chápat. 
Jak jsem poslal Svoji Jedinou Ideu o Svém ‚ABSOLUTNÍM JÁ JSEM‘, jak vstoupila do 
relativní mysli, rozdělila se do několika idejí, které se lépe mohou přiblížit tomu, co 
vlastně je Moje Absolutní Přirozenost. Jak se tyto ideje přenáší do lidské mysli, jsou 
následně přeměněny na slova, obrázky či symboly, které dávají Mým představitelům 
jakousi podobnost pravé reality Mého pozitivního stavu a Mé Pravé Přirozenosti. 

Způsob, jakým musíte chápat realitu pozitivního stavu a jakým komunikují mezi sebou 
a se Mnou, je ten, že jejich komunikace se uskutečňuje z mysli do mysli 
prostřednictvím idejí. V pozitivním stavu slova ‚Pán Ježíš Kristus‘ vyvolávají jednu 
nesmírně krásnou a lidskými slovy nepopsatelnou ideu, která obsahuje celý význam a 
mystickou konotaci slov ‚Pán ježíš Kristus‘. Kdykoli jim tato idea vstoupí na mysl, 
vnímají a chápou ji jako Pána Ježíše Krista. V tomto smyslu ji nevnímají jako tři slova, 
ale jako jednu singulární ideu, která obsahuje tato tři slova a všechno, co znamenají a 
značí. Avšak jak se vám - Mým představitelům - tato konkrétní idea posílá, kvůli 
omezením uvaleným na vás lidskými aspekty vaší přirozenosti, jak sestupuje dolů, zní 
ve vaší mysli jako tři slova - Pán ježíš Kristus. Tato slova následně vyvolávají vaši 
schopnost být spojeni nejen se Mnou osobně, ale se všemi aspekty vaší mysli, stejně 
tak jako se všemi dimenzemi multivesmíru, se kterými je každý z vás spojen. 

Jak vidíte z tohoto popisu, lidské aspekty vaší mysli, kterou jste v současné době 
omezeni, nemají žádné jiné východisko než používat tato tři slova Pán Ježíš Kristus, 
abyste si vyvolali všechno, co vám umožňuje být ve správné duchovní pozici s plným 
spojením se Mnou osobně a s Mým pozitivním stavem. Současně i opačný směr je 
významný, protože vyvolává mystické spojení mezi vámi a vašim světem (planetou 
Nula) a Mnou a pravou realitou pozitivního stavu. Toto spojení každému na vaší 
planetě umožňuje být ve své modalitě života nebo pseudoživota. 

Co se zde děje, je to, že jak vyslovíš slova ‚Pán Ježíš Kristus‘, jak stoupají ke Mně a ke 
každému v pozitivním stavu, jakož i ke každému v negativním stavu, jsou v pozitivním 
stavu a ve vztahu ke Mně přeměněna na jednu nesmírně krásnou Ideu, která obsahuje 
plný význam a smysl oněch tří slov ‚Pán Ježíš Kristus‘ a spojuje vás se Mnou a s Mým 
světem. Na druhé straně v negativním stavu, jak tam tato slova vstupují, jsou 
přeměněna na nespočet částí, jejichž pomocí jsou tam všichni schopni udržovat svůj 
vlastní pseudoživot, ale také prostřednictvím kterých jsou spojeni se Mnou za účelem 
jejich řízení a kontroly, takže nepřekročí nic, co bylo povoleno a na čem se dohodlo, 
než se jejich pseudojsoucno a pseudobytí uskutečnilo. Současně vaším neustálým 
vysíláním těchto tří slov - ‚Pán Ježíš Kristus‘ - se v negativním stavu zavádí příznivá 
kondice pro konečnou konverzi každého do pozitivního stavu. 
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Jak víte, jen skrze Moji Novou Přirozenost a Mé Nové zjevení, jak se odráží a jak je 
obsaženo v těch třech slovech - ‚Pán Ježíš Kristus‘, jakož i těmito slovy nebo tím, s čím 
duchovně souvztaží a co obsahují, může kdokoliv z pozice planety Nula konvertovat do 
pozitivního stavu. 

Protože v současnosti žádné jiné prostředky pro tuto konverzi neexistují, je důležité, že 
neustále vyvoláváte Mé Jméno ve třech slovech - ‚Pán Ježíš Kristus‘, ale s ideou ve vaší 
mysli, že jak to ke Mně stoupá, vždy to přeměním na Jednu Absolutní Ideu, která 
obsahuje všechno, co Já jsem a co Já mám ve Své Absolutní Přirozenosti. 

Takže v odpovědi na Milanovy otázky, dokud budete v lidském životě a dokud 
používáte vnější slova vašeho příslušného jazyka pro komunikaci, je zcela nemožné 
vyjádřit všechno, co je obsaženo v Mé Nové Přirozenosti, jediným slovem. A nejen to, 
ale z důvodu zvláštní kondice, která existuje v lidském životě ve vztahu mezi 
Absolutním a všemi relativními lidmi k tomu Absolutnímu, není v současnosti z pozice 
jejich relativní kondice žádná jiná forma vyjádření vůbec možná. Museli byste být buď 
sami absolutními, nebo přinejmenším byste museli být mimo lidský život, abyste 
cokoliv vyjádřili v singulární ideji, která by pojala všechno, co je obsaženo v tom 
Absolutním. 

V pozitivním stavu existuje přiblížení k tomu Absolutnímu, které dovoluje všem 
členům pozitivního stavu vnímat a chápat Absolutní jako Jednu Singulární Ideu 
promítnutou do tří aspektů takovým způsobem, že se registruje v jejich myslích jako 
jeden integrovaný a sjednocený Celek vyjádřený v multimodální a multidimenzionální 
projekci, která se poskytuje všem jeho obyvatelům na úrovni a stupni jejich 
duchovního vývoje. Z toho důvodu, třebaže cítí ideu, která obsahuje tyto tři aspekty 
reprezentované na vaší úrovni slovy ‚Pán Ježíš Kristus‘, nicméně nevidí to jako něco, co 
má tři oddělená jsoucna a bytí, ale jako něco, co všechno a všechny sjednocuje. 

V tom smyslu, když na vaší úrovni řeknete ‚Pán Ježíš Kristus‘, každý v jiných 
dimenzích, které jsou s vámi spojené, je neslyší jako tři odlišná slova, ale jako jeden 
sjednocený a integrovaný Celek, ve kterém je Absolutní obsažen v absolutní kondici a 
smyslu. 

Z důvodu tohoto uspořádání, co by se stalo, kdybys poté, co jsem získal Svoji novou 
Přirozenost v její Absolutní Kondici a Stavu, říkal jen jedno slovo, jako například ‚Pán‘, 
nebo ‚Ježíš‘, nebo ‚Kristus‘, nebo jakékoliv jiné jedno jediné slovo, kterým bys Mě chtěl 
oslovit nebo prostřednictvím kterého bys chtěl mít se Mnou vztah? V tom případě bys 
neuspěl v ustanovení náležitého spojení ať už se Mnou, nebo s kýmkoliv jiným 
v pozitivním stavu, se kterým jsi spojen, a obzvláště se členy Nového Vesmíru, jejichž 
přirozenost je zakořeněna v Mé Nové přirozenosti, jak je vyjádřeno slovy ‚Pán Ježíš 
Kristus‘. Jak by se ono jedno slovo, vyjádřené z vaší relativní kondice, snažilo vystoupit 
na jejich úroveň, zaregistrovali by ho jako prázdnou představu bez jakéhokoliv 
významu. Nemohlo by to vyvolat nic významného nebo potřebného, aby to mělo na ně 
nebo na vás nějaký dopad. Jak vidíte z této situace, v současnosti je vaše spojení se 
Mnou a s každým v pozitivním stavu velmi zvláštním, záhadným a mystickým 
způsobem realizováno použitím slov ‚Pán Ježíš Kristus‘ a čímkoliv, co je obsaženo 
v Mém Novém zjevení a co je založeno a postaveno na těchto třech slovech a na tom, co 
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obsahují. Mohu vás ujistit, že plnost Mého Nového zjevení by nebyla možná bez Mé 
Nové Přirozenosti, a tudíž bez Pána Ježíše Krista. Pamatujte si to! 

Avšak je tu ještě jeden bod k této záležitosti. Souvisí s negativním stavem a lidským 
životem. Předtím, než jsi, Petře, zaznamenal Dvacátý čtvrtý dialog, všechno, co bylo 
obsaženo v Mém Novém zjevení, a kdykoliv jste řekli slova ‚Pán Ježíš Kristus‘, při svém 
sestupování do negativního stavu  to bylo rozčleněno a roztrženo na mnohonásobné 
zlomky a transmogrifikováno do čistých zkomolenin a lží stejným způsobem, jak byla 
ona slova sjednocena, integrována a transformována v pozitivním stavu do Jedné 
Krásné Ideje, která obsahovala celistvost obsahu Mého Nového zjevení, jakož i Mé 
Nové Přirozenosti, a která byla přenesena na úroveň duchovního vývoje a rozvoje 
každého. Avšak tato situace se od té doby zcela změnila. Jak si z onoho a následujících 
Dialogů pamatujete, v současnosti, když čtete Moje Nové zjevení ve všech jeho třech 
zdrojích a jak říkáte slova „Pán Ježíš Kristus“, tato slova a to, co obsahují, zní v jejich 
myslích Mým Hlasem bez jakýchkoliv zkomolenin nebo falešností. 

Co by se v tomto případě stalo, kdybyste se omezili na jedno singulární slovo, obzvláště 
pokud by se týkalo Mého Jména? Okamžitě by to opět ustanovilo staré cesty 
zkomolenin a lží a nikdo v negativním stavu už by nebyl schopen Mě uslyšet. důvod je 
ten, že byste hovořili z pozice separace, rozdělení a dezintegrace, a tudíž, v konečném 
smyslu, z pozice negativního stavu. V tom případě byste neeliminovali negativní stav, 
ale posilovali byste jeho pseudojsoucno a pseudobytí. a jak víte, jediná cesta, jak 
eliminovat negativní stav, je prostřednictvím Mé Nové Přirozenosti, která se odráží ve 
slovech ‚Pán Ježíš Kristus‘ a ve všem, co je obsaženo v Mém Novém zjevení. 
Samozřejmě je mnoho jiných důvodů, proč je nezbytné z pozice všech relativních 
bytostí uchovat výraz ‚Pán Ježíš Kristus‘. Avšak důvody jsou buď absolutní povahy, 
které nemohou být pochopeny a pojaty žádnou relativní myslí, nebo je předčasné je 
zjevit. Ty druhé budou zřejmě někdy jindy, až budou podmínky takové, že dovolí 
vrhnout více světla na tuto důležitou duchovní záležitost. 

Peter: Velmi Ti děkuji za toto zjevení. Doufám, že Milan bude s Tvou odpovědí 
spokojen, přinejmenším do jisté míry. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Pokud se týká uspokojení, je nezbytné 
zopakovat princip skromnosti, pokory a poníženosti. Každý se musí učit, jak být 
vděčný za to, co je dostupné, a využít to do jeho plných potenciálů, namísto prahnutí 
po tom, mít více, či po něčem odlišném. Jak si pamatujete, bylo vám všem dříve 
naznačeno, že jestliže máte nějaké otázky a odpovědi na ně nepřichází, znamená to jen, 
že v oné konkrétní době by vám ani nikomu jinému nesloužily k žádnému duchovnímu 
prospěchu. z toho důvodu, jak také víte, všechno má svůj vlastní čas a místo. Je znakem 
pravé moudrosti, vyspělosti a pokory být spokojen s jakýmikoliv odpověďmi, které jste 
v dané době obdrželi. 

Peter: Chápu a plně přijímám tuto nutnost. Znovu Ti za všechno velmi děkuji. Je ještě 
něco jiného, co bys nám chtěl dnes sdělit? 

Pán Ježíš Kristus: Dnes ne, Petře. Myslím, že toho je pro dnešek dost. Jdi v pokoji. 
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Dialog 93 

Devadesátý třetí dialog 

 

2. srpna 1999, Praha, Česká republika 

 

Peter: Dnes ráno bych rád pokračoval a předložil Ti ke zvážení otázky, které byly 
položeny během mých návštěv na Slovensku a v České republice, jestli mohu. Avšak 
před jejich zformulováním bys snad chtěl prodiskutovat nějakou jinou duchovní nebo 
praktickou nebo jakoukoliv jinou záležitost, která vyžaduje, aby byla přivedena do naší 
pozornosti. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji, Petře, že Mě žádáš, abych hovořil první. Samozřejmě můžeš 
pokračovat v pokládání otázek za jiné, kteří je předložili k Mému uvážení. Avšak 
předtím je nutné něco vám připomenout nebo vás na něco upozornit. 

Jak si pamatuješ z jednoho z předchozích Dialogů, bylo vám všem naznačeno, že během 
této fáze současně probíhajícího posunu je životně důležité přehodnotit a předefinovat 
všechny pojmy, ideje, slova a vyjádření běžně i zřídka vámi používaná. Nejde tak o to, 
že by bylo zapotřebí nahradit jejich starý nebo současný význam v souladu 
s uvědomováním si, že obsahují něco jiného kromě toho, co jste si do tohoto bodu 
mysleli, že znamenají a značí. V předchozích Dialozích jsme již předefinovali některá 
nejčastější vyjádření a slova užívaná ve vašem jazyce.  

Dnes bych vás rád upozornil na některá jiná slova, která tak často používáte ve vašem 
každodenním vyjadřováním a během čtení Mého Nového zjevení. Protože se 
v předchozím Dialogu objevila otázka ohledně tří slov, kterými jsem pojmenován a 
proč jsem pojmenován těmi třemi slovy - Pán Ježíš Kristus - je nutné si osvojit 
přesahující chápání toho, co skutečně znamenají a značí. Je několik hledisek 
v multivesmíru, stejně tak jako v zóně vymístění a na planetě Nula, z jakých jsou tato 
tři slova chápána a ze kterých následně ovlivňují všechno v Mém Stvoření, 
v pseudostvoření a na planetě Nula. Ne všechny aspekty těchto hledisek by mohly být 
podchyceny lidskou myslí nebo jakoukoliv relativní sentientní myslí. Jsou Absolutní 
Přirozenosti. Ale relativní sentientní mysl se k této Absolutní přirozenosti může 
přiblížit. 

Každé jednotlivé slovo v této triádě má souvislost se dvěma úrovněmi jeho významu. 
Jeden souvisí se všemi sentientními bytostmi kdekoliv a kdykoliv a ten druhý souvisí 
se Mnou osobně a s Mojí Absolutní Přirozeností. 

Ve vztahu ke všem sentientním bytostem slovo ‚Pán‘, kromě mnoha jiných věcí 
označuje Jediný Fundamentální Princip, který a skrze který je jakýkoliv život možný a 
proveditelný. Znamená to skutečnost, že vůbec jakýkoliv život, nehledě na typ nebo ne-
typ, je založen a zakotven v tomto Absolutním Principu. Tímto a skrze toto jsou 
všechno a všichni sjednoceni a mají svůj vlastní význam a místo v jsoucnu a bytí, jakož 
i v pseudojsoucnu a pseudobytí a na planetě Nula. Ve vztahu ke Mně osobně slovo ‚Pán‘ 
znamená Absolutní Jedinost Božství, která nemá žádný začátek ani konec a je nečasová 



DIALOGY S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM I.   

-672- 
 

a neprostorová a není jen přítomná v ne-čase a ne-prostoru, ale v této záležitosti 
umožňuje všechny tyto stavy a procesy nebo cokoliv jiného. Je to něco, co je v jeho 
pravé přirozenosti nepochopitelné a nemůže být pojmenováno žádnými lidskými nebo 
nelidskými slovy, ideami, symboly a vyjádřeními. 

Slovo ‚Ježíš‘ ve vztahu ke všem sentientním bytostem, kromě mnoha jiných věcí, 
znamená začátek a konec každého cyklu času a trvalé umístění všech sentientních 
bytostí na rozličných úrovních, stupních, krocích, dimenzích atd. z celého 
multivesmíru, zóny vymístění a planety Nula v progresivní modalitě. Také umožňuje 
jsoucnu a bytí, aby mělo jedinečnost, individualizaci a zosobnění pro každou 
jednotlivou žijící a dýchající entitu kdekoliv a kdykoliv. Ve vztahu ke Mně osobně slovo 
‚Ježíš‘, kromě mnoha jiných významných věcí, označuje moji osobní a jedinečnou 
přítomnost v každém jednotlivém jedinci, nebo lépe řečeno, každý jednotlivý jedinec 
tím, že je takovým z Mého jedinečného elementu, jsa tím, čím je, je přítomen ve Mně a 
Já v něm/ní. Takže v tomto smyslu slovo ‚Ježíš‘ také znamená, že všichni jsou ve Mně a 
Já jsem v nich. Protože všichni jsou ve Mně, Já jsem Jediný, který Vždy Absolutně Je 
v Sobě a Sám Sebou. 

Slovo ‚Kristus‘ ve vztahu ke všem sentientním entitám, kromě mnoha jiných 
nejvýznamnějších věcí, znamená samotnou schopnost být sentientním nebo být 
někým, kdo chápe, rozumí a je schopný znát. Schopnost vědět a znát sebe nebo vnímat 
sebe je umožněna tím, co je obsaženo ve slově ‚Kristus‘. V tomto smyslu to můžete 
pojímat jako začátek a konec každé jednotlivé znalosti a, což je nejdůležitější, znalosti 
sebe sama. Znalost sebe sama je základem, na kterém je každá jiná znalost možná a 
myslitelná. Ve vztahu ke Mně osobně slovo ‚Kristus‘, kromě mnoha jiných věcí, 
znamená, že Já jsem Jediný, Kdo Skutečně Zná. V tomto smyslu můžete říci, že Já jsem 
Znalost Sama v Sobě a Sama Sebou. Kdybych nebyl a neexistoval, ani žádná Znalost by 
nebyla a neexistovala. JÁ JSEM KTERÝ JSEM a není nikoho kromě Mě. To je to, co slovo 
‚Kristus‘ ve vztahu ke Mně skutečně znamená a označuje. 

Nuže, jak se naznačilo v předchozím Dialogu (92), z pozice Absolutního jsou tato tři 
slova ve stavu a procesu Jedině Singulární Absolutní Ideje. Jsou v kondici absolutního 
sjednocení, integrace a jedinosti. Nejsou vnímána jako něco rozkouskovaného nebo 
odděleného nebo odlišného jeden od druhého nebo nejednotného. Aby však z pozice 
jakékoliv relativní sentientní mysli tato slova vstoupila do jejich myslí na úrovni jejich 
relativity, a tak se zdůraznily tyto tři nejdůležitější aspekty Absolutní Jedinosti, 
potřebují být rozděleny do tří slov, která jsou schopna přenést nebo vyvolat náležité 
vnímání a význam jejich pravé reality. Jakmile někdo opakuje tato tři slova, procesem 
jejich mystické síly umísťují každého, kdo je vyřkne, nejen do reality jejich vlastního 
individualizovaného a zosobněného jsoucna a bytí, ale - a to je nejdůležitější - do Mne a 
v tomtéž okamžiku přijímají Mne do sebe. Tímto procesem si mohou udržet svoji 
sentientnost a svoji vlastní realitu zakořeněnou ve svém ‚já jsem‘. Z těchto faktů je 
zřejmé, proč existuje potřeba pro tato tři slova a proč byste měli pokračovat 
v používání všech tří slov - Pán Ježíš Kristus - vždy během pobytu na planetě Nula a 
kdekoliv jinde. A to je vše, co je zapotřebí nyní zjevit o této záležitosti. Můžeš 
pokračovat, Petře, a položit zmíněné otázky. 
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Peter: Velmi Ti děkuji za toto vysvětlení. První otázka, která byla formulována Jánem 
Bérešem ze Slovenska, má ve skutečnosti přímou souvislost s výše diskutovanou 
záležitostí. Může se formulovat takto: Jestliže jsi Absolutní a jestliže jsi a máš Absolutní 
Znalost všeho a každého a jestliže ona Znalost není svázána časem a prostorem, ale je 
nečasové a neprostorové přirozenosti; a jestliže ona Absolutní Znalost skutečně 
obsahuje úplně všechno; a jestliže v konečném smyslu jsou všichni v Tobě a Ty v nich, 
potom by v tom případě obsahovala také všechno z negativního stavu a jeho 
přirozenosti. Ale logikou přirozenosti Absolutního, jestliže ten Absolutní je Absolutní 
Pozitivností, pak v tom případě nemůže obsahovat nic z negativního stavu nebo mít 
uvnitř sebe cokoliv negativního. Jak uvedeš v soulad tento paradox? 

Pán Ježíš Kristus: Odpověď na tuto otázku by měla být zřejmá ze všeho, co je 
obsaženo v Mém Novém zjevení. Musíte rozlišovat mezi něčím, co je absolutně 
pozitivní, a tím, co je relativní k tom pozitivnímu. V původním uspořádání bylo 
všechno ve své přirozenosti pozitivní. Jak víte, Ten, Kdo je Absolutně Pozitivní, jedině 
má východisko a schopnost určovat to, co je skutečně pozitivní. Když jednou definuješ 
v relativních termínech to, co je skutečně pozitivní, aby relativní mysl pochopila, co 
znamená být pozitivní, musíš také definovat to, co není pozitivní. Není to ani tak to, že 
musíš konkrétně vymezit, co to je nebo jak to vypadá nebo jak se pociťuje, když je něco 
jiné než pozitivní; ale je to spíše přesné definování toho, co to je být pozitivní, a 
vyloučení všeho jiného jednoduchým logickým faktorem, že to neexistuje. Logickým 
závěrem je v tomto ohledu to, že všechno, co neexistuje, a proto není obsaženo v tom, 
co je definováno jako pozitivní, nemůže být pozitivní. Jinak by to bylo obsaženo v onom 
pozitivním.  

A nyní, když relativní sentientní mysl, jak byla relativně oddělena od Mého 
Absolutního Stavu za účelem ustanovení svého vlastního nezávislého, svobodného a 
rozhodujícího se stavu a procesu, pátrala po tom, co nebylo obsaženo v tom Absolutně 
Pozitivním (díky faktoru definice toho pozitivního a faktoru znalostí v tom smyslu, že 
vůbec všechno, co v tom není obsaženo, musí být něčím jiným; ale že je to také 
definováno tou Absolutní Pozitivností), založila životní styl, který se stal negativním 
stavem. 

Protože v konečném smyslu se tento negativní stav odvodil z relativní kondice, i když 
jeho definice je určena z původní definice toho, co je pozitivní stav, na základě faktoru, 
čím není, a na základě faktoru Toho, Kdo definuje, co pozitivní stav je a není. Ten má 
také absolutní znalost toho, co je přirozeností negativního stavu. Mít takovou znalost 
neznamená být vtom, co ona znalost popisuje. 

Musíte zde rozlišit mezi tím mít něco, používat něco a být původcem nebo iniciátorem 
něčeho. Absolutní Stav ví všechno o všem, včetně toho, co je relativní povahy. Avšak 
mít tuto znalost neznamená bát iniciátorem nebo původcem nebo obsahovat to, co je 
předmětem té znalosti. 

Jak víte, aby se negativní stav inicioval, potřebovali se jeho původci ode Mne oddělit, 
takže se ode mne účinně odvrátili tak, že již více ke Mně nebyli čelem. Symbolicky 
můžete říci, že šli za Mne (jdi za Mne, Satane!). Kdyby pokračovali v bytí ke Mně čelem, 
v žádném případě by nemohli iniciovat negativní stav. Být čelem k Někomu, kdo je 
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Absolutně Pozitivní, zabraňuje existenci čehokoliv jiného kromě toho, co je pozitivní a 
co je z toho pozitivního. 

Během procesu této separace se iniciátoři negativního stavu sami vyloučili z bytí ve 
Mně. Avšak Já jsem stále zůstal v nich - jinak by nemohli žít - ale nyní jsem byl od nich 
odvrácen nebo jsem byl za nimi, kde Mne nemohli vidět nebo rozlišit Moji přítomnost a 
kde jsem nebyl ovlivněn jejich skutky. Protože se umístili za Mne a protože jsem k nim 
nemohl být otočen čelem, cokoliv zfabrikovali, uniklo Mému přímému vnímání a vlivu, 
takže tím umožnili takovým fabrikacím, aby se staly jejich vlastní pseudorealitou. 
Řeklo se, že jejich fabrikace unikly Mému přímému vnímání a vlivu. Důvodem pro 
tento výrok je fakt, že Moje přítomnost v nich - v jejich schopnosti volit a měnit se - si 
byla vědoma všeho, co dělali bez jakéhokoliv vměšování nebo preventivních opatření, 
aby nečinili to, co tehdy činili. Pozice a směr přítomnosti v nich byl takový, aby Mně 
nedovolil nebo nedal Mi příležitost zabránit aktivaci negativního stavu. Jak víte, 
z pozice Mé Absolutní Svobody bych jim nemohl vnutit nic, co je v rozporu s jejich 
žádostí o Mou intervenci. 

Ale je ještě jiná důležitá věc v tomto ohledu. Souvisí s něčím, co bylo popsáno v Zákoně 
duchovní reality (Kapitola 10) v Novém zjevení Pána Ježíše Krista. Jak si pamatujete 
z obsahu toho Zákona, ve skutečnosti je jen jediná realita - realita Mého pozitivního 
stavu, který se odvozuje z Absolutní Reality Mého Jsoucna a Bytí. V tomto smyslu je Má 
Absolutní Realita jediné pravé jsoucno a bytí, které umožňuje jsoucno a bytí čemukoliv 
jinému. Z toho důvodu je takzvaná realita negativního stavu ve skutečnosti nerealita a 
v pravé realitě neexistuje. Jak si pamatujete z předchozích Dialogů, bylo tam 
naznačeno, že negativní stav má zdání reality, ale nemá pravou realitu. Z důvodu toho 
zdání to je pouze iluze, která se nemůže registrovat v pravém vjemovém a 
sebevnímajícím spektru pravého jsoucna a bytí. Díky faktu, že - symbolicky řečeno - 
negativní stav a všechno, co obsahuje, je za Mnou, nemůže to vstoupit do Mne nebo do 
Mé Absolutní Reality. Z toho důvodu to neexistuje ani z pozice Absolutnosti Mé 
Absolutní Pozitivnosti, v Mém Absolutním Vnímání, Dojmové a Smyslové Realizaci. 
Všechno, co se odvozuje z relativního stavu, a tudíž je relativní pouze k relativnímu, a 
dle jeho přirozenosti je přechodné a dočasné, nemůže být obsaženo v čemkoliv 
Absolutně Pozitivním. Proto v tomto stavu, pro všechny praktické účely to neexistuje 
nebo přinejmenším se to nemůže registrovat v ničem, co obsahuje pouze pravou 
realitu. 

Problémem s touto situací okolo negativního stavu je nebo bylo to, že v této kondici, 
protože negativní stav je nebo byl za Mnou, by se nemohlo udělat bez Mé přítomnosti 
v jeho pseudorealitě nebo nerealitě nic ohledně jeho zdání a způsobu, v jakém se jeho 
iluze dotýká vnímání těch, kteří věří, že to je pravá realita. Jestliže věříš, že tvé iluze 
mají svoji vlastní realitu, budou se ti tak jevit a nebudeš je považovat za nic jiného než 
za pravou realitu. Tato situace vytvořila pro všechny v jsoucnu a bytí a 
v pseudojsoucnu a pseudobytí značný problém. Problém v tomto ohledu je ten, že 
jestliže negativní stav nemůže obsahovat nebo se nemůže vnímat jako pravá realita 
v Mém Absolutním Stavu a jestliže je negativní stav za Mnou, potom jsem v tom 
případě neschopný cokoliv okolo jeho eliminace učinit. Aby se něco eliminovalo, musíš 
předpokládat, že je to reálné. Jinak není žádná potřeba takové eliminace. Koneckonců, 
jestliže negativní stav není součástí Mé Absolutní Reality a jestliže pro všechny 
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praktické účely v žádné pravé realitě neexistuje, potom logicky řečeno není nic, co by 
se mělo eliminovat. 

Takže jak napravit tuto situaci? Nemáš jiné východisko, než vstoupit do oné 
pseudoreality a iluze reality a obléci se do její zdánlivosti. Tímto se na ten okamžik, 
v její vlastní sféře, stává reálnou, hmatatelnou. Nyní ve svém vjemovém spektru 
můžete pochytit, co to je a co to obnáší, takže se to ve vašem plném vědomí 
zaregistruje nejen jako něco teoretického nebo hypotetického, ale jako něco 
experimentálního a realizovatelného a něco, co má dopad na váš život. Z této pozice už 
můžete něco udělat okolo odstranění této iluze, která zamořuje sentientní mysl a která 
se ze všech sil snaží přesvědčit, že je skutečná nebo že má jedinou pravou realitu. 

To je důvod, proč jsem musel Sám vstoupit do negativního stavu skrze lidský život a 
zakusit všechny aspekty a všechny iluze a šílenost a všechno ostatní, co tato iluzorní a 
klamná nerealita obsahuje. Jak víte, během Mého pobytu na vaší planetě a v zóně 
vymístění bylo hlavní snahou všech vládců a obyvatel tohoto iluzorního světa 
přesvědčit Mě, skrze všechny druhy pokušení, že negativní stav je reálný, nebo 
dokonce více než pozitivní. Kdybych uznal pseudorealitu negativního stavu a jeho iluzi 
jako pravou realitu a pravé jsoucno a bytí, Moje potvrzení by tímto přicházelo z Mého 
Absolutního Stavu jako jediné Absolutní Reality a Já bych tím obrátil negativní stav do 
pravé reality. V tom případě bych ho musel připustit do Sebe a zvnitřnit ho. Co by se 
v tomto případě stalo? V pojmech vašich fyziků by to bylo jako kombinování hmoty a 
antihmoty v jedné nádobě. Taková kombinace by skončila ohromující explozí, že by 
vyhladila nejen negativní stav, ale také pozitivní stav a Moji Vlastní Absolutnost. 
Výsledkem by bylo, že i celé Stvoření by přestalo být a existovat. Takový konec by byl 
nepředstavitelný, nemožný a nebyl by v souladu s Mojí Pravou Přirozeností. Ze všeho, 
co bylo řečeno o tomto problému a o Mé Absolutní Znalosti všeho, co je a co není, 
nemohl se kvůli zdánlivé realitě negativního stavu a kvůli jeho původní nerealitě 
zapsat do Mé Absolutní Reality. Takže v lidských termínech můžete říci, že 
pseudojsoucno a pseudobytí negativního stavu v době před jeho aktivací Mi ani 
nepřišlo na Mysl. 

Pamatujete si Můj výrok zaznamenaný v jednom z proroků v Bibli (prorok Jeremiáš), 
jak jsem káral děti Izraele za to, že přišly s nějakými ohavnými praktikami, které Mi 
nikdy nepřišly na Mysl? Tehdy přinášely lidské oběti démonům. Co si myslíte, že 
znamenal onen zmíněný biblický text?  Popisoval skutečnost, že negativní stav, 
představovaný zde démony a dětmi Izraele, Mi nikdy nevstoupil na Mou Mysl a že jsem 
nikdy nepojal myšlenku nebo že jsem nikdy neměl v Sobě nic, co by souviselo s aktivací 
a založením negativního stavu. Jak může být něco, co je pouhou iluzí, započato 
v něčem, co má jedinou Absolutní Realitu? Z pravé reality se nemůže odvodit nic 
z nereality. Nevstoupilo to na Absolutní Sentientní Mysl, která je jedinou pravou 
realitou. Její přirozeností tato Mysl neobsahuje nic, co ani zdaleka nesouvisí s ničím 
s iluzorní a nereálnou přirozeností. 

Avšak v relativní sentientní mysli, z důvodu neschopnosti pochytit plnost a 
kompletnost Absolutního Stavu a z důvodu její potřeby pochopit, co je vlastně pravá 
realita, smí a může to iniciovat něco, co není z pravé reality. Z pozice relativní kondice 
je jediným způsobem, jak pochopit, co je vlastně pravá realita, nepřímá cesta skrze 
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ustanovení něčeho, co není reálné. To dává relativní mysli schopnost porovnat to, co je 
reálné, s tím, co je ve své esenci a substanci nereálné. Lépe řečeno, je ve své neesenci a 
nesubstanci nereálné. Důvodem pro tuto nepřímou cestu, jak přijít ke správnému 
závěru o čemkoli, je skutečnost, že relativní sentientní mysl nemůže zaujmout žádnou 
pozici, která by jí umožnila vnímat všechno z Absolutního Stavu. Z toho důvodu musí 
dojít k jakýmkoliv závěrům tím, že porovná něco, co je pravda, s něčím, co pravda není. 
V tomto případě porovnáním toho, co je reální, s tím, co reálné není. Aby byl proces 
ustanovení této nereality a její aktuální realizace úspěšný, musí vždy probíhat vně 
Absolutní Sentientní Mysli. Jinak by to nemohlo nastat. Proto tedy výrok ‚nikdy Mi to 
nepřišlo na Mysl‘. 

Peter: Velmi Ti děkuji za toto vysvětlení. Mám Ti položit v úvahu některé jiné otázky, 
nebo bych je měl odložit na někdy jindy? 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Já bych navrhoval odložit je na někdy jindy. 
Tento Dialog je také obtížný. Jak sis z dnešní práce všiml, musel jsi několikrát přerušit 
zaznamenávání tohoto Dialogu kvůli návštěvám a jiným věcem, kterým bylo zapotřebí 
se věnovat. Takže, jdi v pokoji a s našimi Dialogy budeme pokračovat v příhodnější 
době. poznáš kdy. 
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Dialog 94 

Devadesátý čtvrtý dialog 

 

5. srpna 1999, Praha, Česká republika 

 

Peter: Dnes ráno bych rád pokračoval a uvedl bych Ti některé jiné otázky, které 
položil Marek Mihálik a můj bratr Ivan. Avšak nejprve bych Ti předal slovo, pokud bys 
měl něco, čím bys toto krásné a slunné ráno přispěl k našim úvahám. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji, Petře, že Mi předáváš slovo, abych mohl hovořit jako první. 
Ano, je správné a časově vhodné odpovědět na otázky, položené Markem a Ivanem. 
Než však začneme jejich otázky zodpovídat, rád bych se vrátil k tématu z Devadesátého 
třetího dialogu, který kromě jiných věcí řeší i otázku Mé předvídavosti a toho, že jsem 
si vědom, v čem spočívá přirozenost negativního stavu a zda se něco z něho 
nenacházelo ve Mně; stejně jako i záležitost toho, jak skutečně reálný je negativní a 
stav a lidský život, viděný nebo prožitý z pozice Mé Absolutní Reality a reality 
pozitivního stavu nebo pravého Stvoření. 

Jak si vzpomínáš, v tom Dialogu se naznačovalo, že pro všechny praktické účely v pravé 
realitě pozitivního stavu nebo ve Stvoření negativní stav jako by vůbec neexistoval. 
Z jejich pozice je negativní stav a jeho konečný produkt - lidský život - pouze iluzí a 
zdáním pravé reality, ale ne realita sama o sobě a sama sebou. 

Jak si také vzpomínáš, toto vnímání negativního stavu a lidského života způsobilo 
velký problém pro všechny, jichž se pseudojsoucno a pseudobytí negativního stavu a 
lidského života týká. Problém byl ve skutečnosti, že jestliže negativní stav a lidský 
život nejsou vůbec obsaženy ve skutečné realitě jsoucna a bytí a jestliže pro všechny 
praktické účely neexistuje, potom jak se bude eliminovat? A nejen to, ale jak se můžeš 
čemukoliv naučit z toho jiného pseudoživota, jiného, než je život pozitivního stavu, 
jestliže je to ve skutečnosti pouze iluze a zdání pravého života? Vidíš z této otázky 
závažné filozofické a duchovní dilema, které tato situace naskýtá? 

Peter: Ano, velmi jasně. A jsem zvědav, jak se to dilema vyřešilo. 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, zde přichází v úvahu záležitost Mé inkarnace do lidského 
života a skrze něj do negativního stavu či ostatních regionů zóny vymístění. Pseudobytí 
lidského života se může ve schématu událostí jakéhokoliv života považovat za mrknutí 
oka. Ve skutečnosti věčného života a jeho věčného pokračování, z pozice jeho 
diskrétnosti v ne-časovém a ne-prostorovém uspořádání nic z této povahy, která se 
srovnává s lidským životem, netrvá déle, než je mžiknutí oka. 

Ale když jste uvnitř linearity onoho mrknutí oka, uvnitř jeho vlastního výskytu, pro ty, 
kteří jsou umístěni uvnitř toho mrknutí, časový tok je tak pomalý, že pro všechny 
účastníky se zdá, jako by vždy byl a vždy bude. Bylo zapotřebí tuto kondici ustanovit, 
aby se lidem dal pocit jejich vlastní reality a trvání. A nejen to, ale jak víš z přirozenosti 
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lidského života, lidem byl dán dojem, že žádná jiná realita vůbec neexistuje, nebo 
jestliže ano, pak není odlišná od toho, co oni mají a zažívají. 

Zvažte tento fakt: Jsou například miliony lidí, kteří velmi vážně prohlašují, že vůbec 
žádný jiný život neexistuje kromě lidského; a že po jedincově smrti jeho/její život 
přestane být a existovat a že jedinec už více nemá jinou šanci ve svém životě 
pokračovat někde jinde. Jiný extrém v tomto případě je prohlášení, že lidé se neustále 
do života na tuto planetu opětovně vtělují, aby pokračovali ve svém lidském životě. 
Ještě jeden extrém předložil Swedenborg, když vážně tvrdil, že vůbec kdokoliv, kdo žije 
v duchovním světě, v tom či onom čase, byl v lidském životě, a že proto jsou lidé 
semenáči, ze kterých se odvodila všechna ostatní stvoření v pozitivním stavu. 

Takže jak vidíš z tohoto příkladu, lidé jsou ve velmi podivné situaci, která jim 
nedovoluje fyzicky spatřit nebo slyšet nebo vnímat jsoucno a bytí pozitivního stavu či 
jakékoliv jiné dimenze, jakož i jakákoliv místa a stavy ze zóny vymístění a jejích pekel. 
Jak víš z Mého Nového zjevení, lidé jsou tak účelně izolováni ve svém vlastním 
pseudoživotě, aby nebyl dostupný žádný přímý fyzický kontakt mezi nimi a kýmkoliv 
nebo čímkoliv kdekoliv jinde - vně lidského života. Toto bylo nezbytné uspořádání, aby 
se ilustrovala přirozenost života, který nemá žádný hmatatelný a konkrétní pojem 
jakéhokoliv jiného typu života nebo pseudoživota. 

Ale pojďme zpět k záležitosti nereality a iluze lidského života a negativního stavu 
obecně. Jak vůbec něco v pozitivním stavu a v Mém Stvoření obecně spojíš 
s pseudorealitou lidského života a negativního stavu, aby došlo k poučení z jeho 
přirozenosti a aby nastalo to, co nikdy nevolit? Jak si pamatuješ z Korolarií..., tam bylo 
naznačeno, že cokoliv se děje v lidském životě a v negativním stavu obecně, je pro ně 
zcela nepochopitelné, protože pro ně je to jako hieroglyfy. Není divu, že to pro ně je 
jako hieroglyfy bez významu, když je negativní stav a lidský život ve skutečnosti pouze 
iluze a zdání pravé reality, a ne realita sama v sobě a sama sebou. 

Aby se této situaci předešlo, jak si pamatuješ, po celou historii pseudojsoucna a 
pseudobytí negativního stavu a lidského života jsem neustále zachovával Své speciální 
agenty - vás všechny, kteří čtete tato slova, a všechny ostatní agenty Mého pozitivního 
stavu, kteří fungovali jako překladatelé pro Můj pozitivní stav a všeho, co se dělo/děje 
nebo konalo/koná uvnitř toho mrknutí oka - což je lidský život a negativní stav. Touto 
funkcí všech Mých překladatelů byla uvedena pseudorealita negativního stavu a 
lidského života do pozornosti všech v Mém Stvoření takovým způsobem, jako by to 
také byla pravá realita. Tímto faktorem a touto schopností, prostřednictvím tohoto 
neustálého překládání se všichni v Mém Stvoření mohli naučit všechno, co se 
potřebovali naučit o přirozenosti negativního stavu a lidského života. Takto byl 
vyřešen problém s pseudorealitou negativního stavu a lidského života. 

Avšak v tomto uspořádání neuvědomování si pravé reality pozitivního stavu a Mého 
Stvoření obecně pokračovala v zamořování těch, kteří byli umístěni v negativním stavu 
a v lidském životě. A nejen to, překlady byly nasměrovány na všechny ostatní v Mém 
Stvoření, ale ne přímo na Mne osobně. V kontaktu s negativním stavem a s lidským 
životem jsem byl pouze nepřímo prostřednictvím toho, že jsem byl v těch, kteří 
neustále přijímali tyto překlady. Tato situace byla vážnou přítěží, protože Mi 
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nedovolovala přímo řídit a ovlivňovat osud všech, kteří se lapili do pasti negativního 
stavu a lidského života. Jak víš, původně bylo řízení a vláda nad pseudorealitou dáno 
těm, kteří ustanovili negativní stav a lidský život. 

Na druhé straně, dokud jsem neměl přímou účast v ničem, co souviselo s negativním 
stavem a lidským životem, pro všechny praktické účely, v Mé Absolutní Realitě, 
pokračovali být nereálnými - jako by neexistovali. Jak si pamatuješ, negativní stav a 
jeho konečný produkt - lidský život - byly mimo mne nebo, symbolicky řečeno, za 
mnou. Kdyby tato situace pokračovala do nekonečna, nebo kdybych dovolil 
negativnímu stavu a lidskému životu zůstat ve vztahu se Mnou tak, jak to bylo původně 
a zpočátku, zůstali by všichni ve své pseudorealitě také do nekonečna. V tom případě 
by byl každý, kdo v nich byl situován, navždy uzamčen ve své pseudorealitě bez 
možnosti někdy rozeznat iluzi a zdání své takzvané reality. A nejen to, ale pokračovali 
by ve svém bytí a vůbec by si nebyli vědomi ničeho, co je obsaženo v pozitivním stavu 
či v Mém pravém Stvoření obecně. 

Překladatelé překládali z pozice negativního stavu a lidského života a svými vlastními 
příklady ilustrovali přirozenost svého pseudoživota. Z toho důvodu, v celku vzato, 
nemohli velmi dobře lidem a jiným stvořením v negativním stavu přenášet to, co je 
vlastně pozitivní stav nebo co je Moje pravé Stvoření, Po pravdě řečeno, lidé a jiná 
stvoření z negativního stavu si vůbec nebyli vědomi ničeho, co souvisí s pozitivním 
stavem a Mým Stvořením obecně. Z jejich pozice, před Mou inkarnací do lidského 
života, předpokládali, že pozitivní stav buď vůbec neexistuje, anebo jeho přirozenost 
byla úplně stejná jako přirozenost negativního stavu a lidského života. A nejen to, 
nýbrž neměli sebemenší potuchy, že se nacházeli v negativním stavu. 

Jak jste si vědomi z předešlých Dialogů, bylo tam naznačeno, že aby negativní stav a 
jeho lidský život měl šanci dokázat svůj smysl a za účelem srovnání založil svoji vlastní 
odnož pseudoživota, bylo nezbytné eliminovat jakékoliv vzpomínky na to, jak to chodí 
v pozitivním stavu, nebo na to, zda pozitivní stav vůbec existuje; a jestliže existuje, pak 
že se vůbec neliší od života negativního stavu a lidského života. 

Aby se dalo napravit tuto situaci a ustanovit podmínku, za které by mohla být 
pseudorealita negativního stavu a lidského života jednou pro vždy eliminována, a aby 
každý v ním mohl být spasen, bylo pro Mne osobně nezbytné vstoupit do lidského 
života. 

Proč to bylo vůbec nutné? Vezmi si v úvahu tento faktor: V pravé realitě Mého 
Absolutního Jsoucna a Bytí, z důvodu jeho Absolutní Pozitivní Přirozenosti, nemůže být 
obsaženo nebo ve Mně zakoušeno nic z negativní přirozenosti. Avšak relativní bytosti 
započaly tento negativní stav a lidský život. A nejen to, ale dobrovolně souhlasily 
nejenom založit samotný negativní stav a samotný lidský život, ale souhlasily také 
zapomenout, že původně byly v pozitivním stavu, a také to, jak pozitivní stav vypadá 
nebo jaký je. Protože si nemohly vzpomenout na nic o těchto faktech a protože funkce 
překladatelů byla jiná, než jim toto připomenout - koneckonců, sami překladatelé 
nevěděli, proč a jak byl negativní stav a lidský život aktivován a uveden do svého 
pseudojsoucna a pseudobytí - bylo nezbytné pro někoho, kdo tato fakta věděl a 
pamatoval si všechny tyto věci, aby všem připomněl všechny tyto faktory. 
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Jak víte, Já jsem byl jediný a nikdo jiný, kdo věděl a pamatoval si všechno o naší 
vzájemné dohodě a o Mém slibu, že tato situace s negativním stavem a lidským 
životem bude ve vhodné době napravena. Nuže, důvod, proč nebylo možné tuto práci 
dokončit z pozice Mé Staré Přirozenosti, byl ten, že, jak si vzpomínáte, v Mém 
Absolutním Stavu a v jeho Absolutní Pozitivní Realitě negativní stav a lidský život 
neexistoval. Jak byste mohli cokoliv v tomto směru udělat, když to není součástí vašeho 
smyslového a zkušenostního vědomí a obsahu? Z toho důvodu, abych všem splnil Svůj 
sliv o této situaci, Sám jsem souhlasil stát se typickým člověkem, abych tak mohl prožít 
přirozenost lidského života a negativního stavu v jejich kompletnosti a plnosti a také 
abych mohl fyzicky a fakticky zažít život negativního stavu a lidský život přesně tak, 
jak ho prožívají lidé a stvoření v negativním stavu. Pouze touto zkušeností se mohla 
pseudorealita negativního stavu a lidského života pro Mne stát stejně reálnou, jako je 
reálná pro lidi a stvoření ze Zóny vymístění. 

Kdybych prožil lidský život a život negativního stavu z nějaké jiné pozice, než je jejich, 
nebo z pozice Mé Staré Přirozenosti, znamenalo by to, jak si pamatujete, připustit do 
Své Absolutní Pozitivity něco, co není z té pozitivity. V tom případě by, díky 
vzájemnému vyloučení, všechno zahynulo. Aby se vyhnulo tomuto nepřijatelnému a 
nebožskému důsledku, bylo absolutně životně důležité, abych se stal obyčejným 
člověkem a jako člověk poznal a přiznal pseudorealitu negativního stavu a lidského 
života jako reálnou. Všimněte si, prosím, že jsem tak učinil jako člověk, a ne jako Bůh. 
Z pozice Boha by taková zkušenost způsobila celkovou anihilaci všech lidí a 
negativního stavu, protože nic z negativního stavu by nemohlo přežít přítomnost boha, 
Který je Absolutně Pozitivní. 

To je důvod, proč jsem se musel obléci do lidské přirozenosti, která obsahuje všechna 
zla a nepravdy neboli iluze a zdání, a z této pozice jsem mohl začít proces začlenění a 
fúzi lidské přirozenosti do Mé Božské Přirozenosti. Po jejím očištění a vyčištění od 
všech zel a nepravd, jak víte, jsem prostřednictvím Mé Lidské Přirozenosti nabyl Svoji 
Novou Přirozenost, která Mi umožnila vidět, slyšet, vycítit, vnímat, pociťovat a řídit 
všechny a všechno, co se dělo, děje a bude dít v negativním stavu a v lidském životě. 
Nyní je negativní stav a lidský život pro Mne tak reálný, jako je reálný pro ně. Z této 
pozice, až přijde správný čas, budu moci eliminovat iluzi a zdání negativního stavu a 
lidského života a vyvést každého ven a umístit všechny zpět tam, kam patří - do Mého 
pozitivního stavu. A to je všechno, čím jsem chtěl dnes ráno přispět. Toto výše 
diskutované téma má přímou souvislost s Markovými a Ivanovými otázkami. Pokračuj, 
Petře, a uveď jejich otázky. 

Peter: Marko se ptá na význam Tvých slov, která jsi jednou řekl Svým učedníkům: „A 
dávám vám Svůj příklad...“ Chce vědět, co jsi přesně myslel těmito slovy. Ivanova otázka 
souvisí s Tvým chováním a káráním, které jsi udělal svým učedníkům, když jsi je 
nabádal, aby si uvědomovali a vyvarovali se kvasu farizejů. Vyložili si Tvé varování ne 
duchovně, ale doslovně tak, že je káráš za to, že zapomněli koupit chleba pro svoji 
fyzickou obživu. tehdy ses na ně téměř rozzlobil, že nechápou duchovní význam Tvého 
varování a připomněl jsi jim dva příklady zázračného nasycení několika tisíců lidí 
během Tvého kázání o realitě Tvého pozitivního stavu a vyléčení od jejich neduhů. Máš 
nějaký komentář k těmto záležitostem? 
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Pán Ježíš Kristus: Uvažme nejdříve Markovu otázku. Odpověď na jeho otázku by 
mohla být odvozena ze všeho, co bylo doposud zjeveno ve třech zdrojích Mého Nového 
zjevení a z tvých knih, které jim předcházely, Petře; a také z toho, co bylo zjeveno výše. 

Zvažte tento faktor: Jak dostat pozitivní stav do pozornosti někoho, kdo nemá žádné 
poznání, žádné rozlišování a nemá vůbec nic ohledně přirozenosti pozitivního stavu, 
nebo toho, jak se věci mají v pozitivním stavu? Pamatujte, prosím, že nikdo, včetně 
Mých učedníků, neměl žádnou pravou znalost ani chápání ničeho, co souviselo 
s pravou realitou a přirozeností pozitivního stavu. Jedinou věcí, jakou tehdy měli, byly 
ritualistické a externí procedury, jak byly zaznamenány v Mojžíšově zákoně, což jim 
dávalo jakýsi směr pro to, jak být, jak se chovat a co dělat. Avšak obsah toho zákona byl 
daleko od pravé reality pozitivního stavu, který je zakotven v niternostech každého, a 
nikoliv ve vnějšnostech, jak to zákon předepisoval.  

Jiný význam byl v tom, že Mojžíšův zákon obsahoval důležité duchovní souvztažnosti a 
symbolismy, které odrážely pravou realitu pozitivního stavu rozlišováním mezi tím, co 
bylo pravou realitou, a co bylo nerealitou negativního stavu. Avšak tehdy nikdo neměl 
klíč nebo dokonce ani tu nejvzdálenější znalost toho, že v tom zákoně bylo ukryto nebo 
obsaženo všechno z niterné, duchovní přirozenosti. Jak víš, jejich význam vám byl 
dostupný až tehdy, když Swedenborg napsal Arcana Coelestia a kdy byla vysvětlena 
tajemství souvztažností, obsažená v Mojžíšově zákoně, neboli když byl zjeven jeden 
z jejich aspektů. V době Mé inkarnace na planetu Nula, kdy jsem se oblékl do lidské 
přirozenosti, byl stav extrémní externalizace převládajícím způsobem života. Nikdo nic 
nevěděl o stavu niternosti a že pravá realita pozitivního stavu, neboli Království 
Božího, je uvnitř každého, a ne vně každého. 

Za těchto podmínek, z důvodu externích faktorů, jež ovládaly lidský život, byla jediná 
cesta, jak jsi mohl lidem sdělit cokoliv o čemkoliv, cesta příkladů ve vnějším chování. 
Toto je jediný způsob, jak je všechno srozumitelné každému, jehož život má kořeny ve 
stavu zevnějšností. Nikdy nezapomeňte na jeden důležitý fakt: pravá reality 
pozitivního stavu čili Mého Stvoření obecně je zakotvena ve stavu niterností každého. 
Pamatujte si, jak byl negativní stav aktivován a jak iluze a zdání dospěly do stavu své 
opačné zralosti? Vyšly z toho, že se vzdálily od uspořádání pravé reality Mého Stvoření 
a, symbolicky řečeno, vystoupily ven ze stavu niterností a obrátily se k nim zády, a tak 
umístily všechno spolu se všemi svými hodnotami do stavu zevnějšností. A protože 
v pravé realitě neexistují zevnějšnosti, bylo nezbytné zfabrikovat iluzi a zdání, jako by 
existovaly. Když se jednou umístíte do jejich pozice, stanou se pro vás jedinou realitou, 
kterou znáte. V tom okamžiku si uzavřete všechny přístupy ke svým niternostem, a 
proto jednoduše odmítnete, že cokoliv niterného vůbec existuje. 

Během Mé inkarnace na planetě Nula bylo pro Mne nezbytné začít práci z pozice, ve 
které byl lidský život sešněrován - tj. v zevnějšnostech. V té pozici mohl někdo cokoliv 
o čemkoliv pochopit jedině na základě toho, jak jsem se choval k nim a obzvláště 
k Mým učedníkům. Svým chováním jsem pro ně ukázal příklad, co to je a jaké to je být 
pozitivním tím, že jsem jim ukázal cestu k jejich niternostem, a tudíž do Mého 
pozitivního stavu. Takže, ‚Dal Jsem vám Svůj příklad nebo příklad příkladů‘ - jak být, jak 
myslet, jak se cítit, jak chtít, jak se chovat a jaký mít vztah k ostatním a sami k sobě.  
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To byla nesmírně obtížná úloha pro každého, včetně Mých učedníků, a získat náležité 
chápání pravé duchovní reality, mající kořeny v jejich niternostech, bylo velmi zřejmé 
z události, se kterou souvisí Ivanova otázka. Co se zde odehrávalo? Při dvou 
předcházejících příležitostech, kdy jsem kázal a uzdravoval davy, jsem požádal Své 
učedníky nasytit ty lidi fyzicky. Celý den byli syceni duševně, ale pozdě odpoledne byli 
hladoví i fyzicky. Aby se obnovila správná rovnováha, naznačil jsem Svým učedníkům, 
že je nezbytné pro ně opatřit nějakou fyzickou neboli vnější stravu. Protože se ono 
shromáždění davů konalo daleko od obývaného místa, kde by nějaké jídlo mohli koupit 
(ve skutečnosti se to konalo na poušti), bylo nezbytné nasytit je právě na tom místě, 
kde byli. Avšak, jak si vzpomínáte, na jejich nasycení zbývalo jen několik málo 
bochníků chleba a několik malých rybiček. Takže jsem je požádal, aby se usadili, 
požehnal jsem chleby a ryby, dal jsem je Svým učedníkům, a oni je rozdělili mezi 
všechny lidi, kteří se Mnou na poušti byli. Nejenže byli nasyceni, ale ještě několik košů 
chleba zůstalo a bylo posbíráno. Tato událost měla nesmírně důležitý duchovní 
význam. Samozřejmě to uniklo nejen Mým učedníkům, ale všem přítomným. 
Ustanovilo a ilustrovalo se zvláštní spojení mezi niternostmi a zevnějšnostmi, neboli 
mezi realitou pozitivního stavu a iluzemi a zdáním negativního stavu. Také byl ukázán 
příklad, jak život lidí a tvorů v negativním stavu závisí na pravé realitě pozitivního 
stavu a, v konečném smyslu, na Mně - na Absolutním Životě a Jeho Absolutní Realitě. 
Kdo nasycoval davy a jakými prostředky? Dav představoval negativní stav a lidský 
život, který může být udržován jen něčím, co přichází přímo ze Mne a z Mého 
pozitivního stavu. Jeho iluze a zdání jsou možné jen proto, že pravá realita Mého 
Absolutního Jsoucna a Bytí vždy je. 

Současně postupnost, ve které probíhalo sycení a jak to bylo uspořádáno, ilustruje 
správný postup, kterým by se mohlo dosáhnout života pozitivního stavu a, v jejich 
případě, návrat z iluzí a zdání k pravé realitě pozitivního stavu. Všimněte si, prosím, 
postupu: Nejdříve jsou syceni celý den duchovně - Mým kázáním. Duchovní sycení je 
sycení jejich niterností, které jsou procesem jejich sycení otevírány a umožňují jim 
poprvé přístup ke svým niternostem. Trvalo to celý den. Celý den znamená, dokud 
všechno v negativním stavu a lidském životě nevyčerpá svůj účel a dokud se 
neuskuteční otevření jejich niterností a toho, co s nimi souvisí. Následně je pro ně 
všechny vytvořeno správné uspořádání tak, aby byli nakrmeni fyzicky a uspokojili 
potřeby svých zevnějšností. Proces uspořádání znamená uvedení všeho v lidském 
životě a v negativním stavu do náležitého pořádku, aby tak mohl být natrvalo 
eliminován. Jejich následné sycení chlebem a rybami symbolizuje úplné prvé 
poskytnutí pravé znalosti toho, co je vlastně dobro a pravda. Také to znamená včlenění 
a zahrnutí zevnějšností do stavu niterností procesem očisty skrze akt fyzického sycení 
chlebem a rybami - dobrem a pravdou - tak, aby se mohlo uskutečnit sjednocení 
zevnějšností, které byly odděleny, izolovány a před niterností uzavřeny, s těmito 
niternostmi. Shromažďování zbylého chleba a ryb do několika košů znamená, že dobro 
a pravda Mé Přirozenosti jsou nevyčerpatelné a jsou vždy dostupné každému, kdo je 
ochoten Mně naslouchat a následovat Mé chování (Dávám vám Svůj příklad) ve svém 
každodenním životě. 

Nuže, všechny tyto věci jsou reprezentovány výše uvedenými dvěma událostmi. Ale 
navzdory všem těmto faktům byli Moji učedníci stále slepí a příliš zabednění 
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v doslovném a externím způsobu a modalitě myšlení a života obecně, takže když Jsem 
je varoval, aby si dávali pozor na kvas farizejů, přehlédli dva důležité zážitky, které se 
Mnou měli během výše zmíněného sycení, a vysvětlili si Můj výrok typicky lidským 
způsobem, a ne aby si uvědomovali a měli se na pozoru před falešným a zkomoleným 
učením nebo filosofií pseudoreality farizejů. Moje reakce na jejich slepotu, nevědomost 
a nepochopení duchovní reality byla z typicky lidského postavení, aby se dalo zakusit a 
aby se ukázalo všem v Mém Stvoření, kdo sledoval a pozoroval všechno, co jsem dělal a 
jak jsem se choval, jaké to je být člověkem a co to znamená reagovat z typicky lidské 
pozice - netrpělivě a frustrovaně. Když jste vystaveni takovým zřejmým zázračným 
příkladům, a přesto, nehledě na nic, stále jste neschopni dojít ke správným závěrům a 
odvodit z nich všechny jiné významy, které jsou obsaženy v jejich přirozenosti, a 
odvodit to, co vám říkají, jak jinak byste reagovali, než frustrovaně a netrpělivě? To 
jsou ty okamžiky, kdy jsem z pozice Své Lidské přirozenosti říkal něco jako „jak dlouho 
vás budu snášet nebo jak dlouho s vámi musím být“. Z takových výroků je pocit frustrace 
jasný. Ilustruje to nesmírné těžkosti, které mají lidé a tvorové negativního stavu s tím, 
aby spatřili věci za scénou a ne na scéně nebo ve scéně. 

Vezměte si v tomto ohledu jiný příklad. Se Svými učedníky jsem procházel zemí, která 
patřila nevěřícím. Když jsme tam chtěli zůstat, obyvatelé onoho regionu nás odmítli 
přijmout, protože jsme byli Židé. Takže jaký byl první impuls Mých učedníků na toto 
odmítnutí? Zeptali se Mne, zda bych nechtěl, aby sešel oheň z nebes a aby ty obyvatele 
spálil na popel, a tudíž je vyhladil z povrchu země. Opět se chovali z pozice své 
výjimečnosti a izolovanosti Židů od všech ostatních, čímž tak představovali izolaci a 
sebevýjimečnost všech členů negativního stavu a typických lidí. Jinými slovy - 
reagovali z pozice negativního stavu, zatímco byli v negativním stavu. Co jsem jim 
odpověděl? „Nevíte, jakého jste ducha. Vždyť Já jsem nepřišel ničit, ale všechny je 
zachraňovat.“ Parafrázuji tento výrok. 

Ještě jednou připomínám: uvedl jsem příklad náležitého chování a životního stylu, jaký 
má hluboké kořeny v samotné přirozenosti Mého pozitivního stavu a v Mé Vlastní 
Přirozenosti. Tento konkrétní příklad velmi jasně naznačuje, že nehledě na nic a 
nehledě na nikoho v negativním stavu a v lidském životě, každý nacházející se v nich je 
předmětem Mého spasení a osvobození od iluzí a zdánlivostí. Ale také to ukazuje, jak 
byste neměli soudit a zatracovat nikoho, nehledě na to, jak špatný nebo zlý kdo je, 
protože jejich zlostnost, špatnost a křivdy jsou v konečném smyslu pouze zdáním a 
iluzí zahalenou do pseudoreality domněnek a víry v to, že jsou reálné a založené na 
faktech. Uvnitř onoho mrknutí oka, ve kterém běží lidský život a negativní stav, jsou 
skutečné, hmatatelné, faktické a prožité, ale vně nemají žádný prostor nebo realitu. 
Proto nesuďte, abyste nebyli souzeni za svou neohleduplnost a slepotu tak, jak to 
občas činili Moji učedníci. 

Vás, Mé pravé představitele, pokorně žádám, abyste převzali způsob zpříkladňování 
toho, jakým je Moje Přirozenost a Můj pozitivní stav. Toto je jedním z hlavních důvodů, 
proč během tohoto posunu, který teď po nějakou dobu již probíhá a který ještě bude 
jistou dobu probíhat, jste umístěni ve středu pozitivního stavu, zatímco fyzicky jste 
stále situováni v negativním stavu a v jeho konečném produktu - v lidském životě. 
Znovu, Dal jsem vám Svůj příklad. Následujte ho! A toto je pravdou nejen ve vztahu 
mezi těmi z vás, kteří jste napojeni na Moje Nové zjevení, ale také ke všem ostatním, 
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kteří jsou slepí, zmrzačeni, kteří jsou šílení, blázniví, podléhající iluzím, omámenosti a 
kteří žijí v překrouceninách, falešnostech a zlech. A toto je všechno, co bylo nutné dnes 
říci. 

Peter: Velmi děkuji za toto významné upřesnění. Je ještě něco, o čem bys chtěl dnes 
hovořit? 

Pán Ježíš Kristus: Ne, Petře, mělo by to být pro dnešek dost. Jdi v pokoji. 
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Dialog 95 

Devadesátý pátý dialog 

 

13. srpna 1999, Praha, Česká republika 

 

Peter: Dnes je pátek třináctého. Pověrčiví lidé v negativním smyslu spojují tyto typy 
dat s nějakým druhem neštěstí nebo možných nehod nebo s nějakou špatnou či 
neobvyklou nehodou nebo potenciální nehodou. Nazývají číslo třináct ďáblovým 
tuctem. Máš nějaký komentář k tomuto takzvanému sklonu pověrčivých lidí? 
Samozřejmě, před zodpovězením této zdánlivě nedůležité otázky, máš snad Ty něco ve 
Své Mysli, o čem bys rád dnes ráno hovořil jako první. Navíc, jak Víš, v podstatě jsem 
ukončil svoji návštěvu v Evropě, setkal jsem se s každým, s kým jsem se měl setkat, a 
nyní jsem připraven vrátit se zpět do Santa Barbary. Z toho důvodu, jestliže je to 
náležité a časově vhodné, možná bys chtěl něco říci o významu a důležitosti všech 
setkání, kterých jsem se až do včerejška odpoledne zúčastňoval. 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, třebaže se tvoje otázka zdá nějak mimo kontext až 
dosud diskutovaného tématu, nicméně to má důležitou souvislost s vámi se všemi, 
Mými pravými představiteli. Nezapomeňte, že dokonce i mezi vámi mohou stále 
existovat nějaké sklony být pověrčiví nejen ohledně pátku třináctého, ale i ohledně 
některých jiných věcí. Proto je správné upozornit na tento fakt všechny čtenáře těchto 
Dialogů. 

Avšak než se do toho pustíme, jakož i předtím, než zhodnotíme význam tvých schůzek 
s Mými lidmi v Rusku, na Slovensku, v České republice; s Manfrédem z německého 
Ulmu, který tě navštívil během tvého pobytu v Praze; a s Ludmilou, která přijela 
s tebou do Prahy; jakož i s Karlem Pechem, penzionovaným prominentním hercem, 
ředitelem, producentem a kulturním aktivistou v bývalém Československu, chtěl bych 
využít tvou laskavou nabídku, Petře, a hovořit o něčem jiném. Na pár okamžiků bych se 
chtěl vrátit k Ivanově otázce, jejíž odpověď byla zaznamenána v Devadesátém čtvrtém 
dialogu. Jak si pamatujete, tématem bylo Mé podivné chování, které jsem projevil vůči 
Mým učedníkům, jejichž chápání Mých výroků a učení bylo tak zaslepeno tradičním a 
vnějším přístupem ke všem životním záležitostem, že nehledě na skutečnost, že byli 
svědky mnoha zřejmých a konkrétních příkladů Mých činů a zázraků (takzvaných 
zázraků), nebyli schopni se přiblížit náležitým závěrům o čemkoliv, co se jich 
prostřednictvím Mne týkalo. 

Jestliže Jsem byl pravým Bohem, ve kterém byl přítomný takzvaný Otec - aspoň 
většinou - od samého počátku Mých důležitých aktivit na planetě Nula, a jestliže Jsem 
v absolutním smyslu znal omezení Svých učedníků, kteří v té době byli typickými lidmi, 
jak jsem mohl, nesmírně trpělivý a nekonečně shovívavý Bůh, reagovat takovým 
hříšným a zdánlivě netrpělivým způsobem? 

Odpověď na tuto otázku je ukryta v situaci, která tehdy existovala s Mými učedníky a 
lidmi obecně, jakož i se všemi v negativním stavu, kteří Mne sledovali a pozorovali 
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během Mé inkarnace na planetě Nula. Jak víte, kdybych na ně reagoval z pozice Své 
Božské Přirozenosti, jak tomu bylo při mnoha příležitostech, nebyli by schopni 
pochopit pravý význam Mých reakcí. Jednoduše řečeno, z důvodu typické struktury 
lidské mysli a mysli všech v negativním stavu, všechno, co jsem sdělil z pozice Své 
Božské Přirozenosti, nebo pravý význam všeho, co jsem jim říkal či sděloval, by uniklo 
jejich myslím nebo by to vůbec nezaregistrovali; anebo by si to vysvětlovali typickým 
lidským způsobem - externě a doslovně - a překroutili nebo zfalšovali by tím jeho 
pravý význam. 

Z toho důvodu jsem v procesu Svých kázání musel velmi často upustit od své božské 
Přirozenosti a vrátit se zpět k lidským aspektům Své přirozenosti a odpovídat jim 
typickým lidským způsobem - externě, doslova a svým chováním; jinými slovy, něčím, 
co bylo pro ně velmi familiárním a pochopitelným. Musíte si uvědomit skutečnost, že 
v procesu Mých aktivit na planetě Nula jsem po většinu času hovořil multiverzálním 
jazykem souvztažností, který je pochopitelný všem v pozitivním stavu. Ale tento jazyk 
nebyl znám ani Mým učedníkům, ani komukoliv z lidských tvorů. Z toho důvodu, abych 
je upozornil na pravý význam Mých rčení, musel jsem někdy ilustrovat jejich význam 
v jazyce pro ně pochopitelném. Toto je jazyk zevnějšností, doslovného, konkrétního 
významu a výrazu chování, jakož i familiárnosti. Moji učedníci jako typičtí lidé, stejně 
tak jako všichni ostatní lidé, byli velmi dobře obeznámeni s reakcemi rozčileného, 
netrpělivého a rozčarovaného člověka, jehož chování jim mohlo sdělit náležité 
pochopení toho, co chtěl nebo co od nich očekával. V té době pro ně nebyl žádný jiný 
jazyk srozumitelný, ba dokonce ani dostupný. Z toho důvodu jsem c mnoha případech 
hovořil dvojitým způsobem - z pozice Své božskosti, jejíž řeč byla namířena na celé Mé 
Stvoření; a pak z pozice Mé Lidské Přirozenosti, jejíž řeč byla nasměrována na Mé 
učedníky a na všechny ostatní lidi, jakož i na obyvatele zóny vymístění. 

Někdy se, Petře, svým vlastním chováním podobáš těmto typům reakcí, a to když 
hovoříš nebo vysvětluješ či diskutuješ o nějakých důležitých pojmech z Mého Nového 
zjevení s Mými představiteli, jejichž chování se příležitostně neshoduje s obecným 
klimatem, které existuje během takových diskusí. Věci, které by jim podle tvého 
správného názoru měly být jasné, avšak jim zřejmé nejsou, nebo jejich chápání či 
reakce na ně je nesprávná, anebo jejich chování či otázky jsou v té době zcela mimo 
kontext povahy všeho, co se v těch situacích odehrává, to vše v tobě spouští potřebu 
reagovat nebo se zachovat typickým lidským způsobem, nikoliv jako přenašeč Mého 
Nového zjevení. V takových situacích je to z tvé strany zcela přiměřené chování, 
protože to konkrétně sděluje těm, kteří se nenáležitě chovají, jakým nebýt a jak se 
nechovat a jaký typ otázek neklást za daných okolností atd. Mohu tě ujistit, na základě 
Svých vlastních zkušeností, že v takových případech by žádný jiný druh chování nebo 
reakce na tvé straně nebyl s to přivést do jejich pozornosti fakt, že v jejich chování 
nebo reakcích či v jejich otázkách je něco špatného. Z toho důvodu ti říci, že ses choval 
z typického ego stavu, jak ti bylo řečeno jednou příležitostně při vašich schůzkách na 
Moravě, není zcela správné. Odpovídal jsi nebo reagoval jsi z pozice familiárnosti a 
vnější manifestace chování v jazyce, který byl v té konkrétní době a za daných 
konkrétních podmínek ten jediný správný. Nic jiného by nemělo v dané situaci 
potřebný efekt. Takže se neciť špatně a přestaň se cítit vinen nebo že by bylo zapotřebí 
někoho požádat o odpuštění. Třebaže je správné o to požádat, chci, aby sis uvědomil, 
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že v takových situacích je náležité reagovat způsobem, kterým jsem Já reagoval vůči 
Svým učedníkům a kterým, paralelním způsobem, reaguješ ty, když jednáš s těmi, kteří 
čtou a praktikují Mé Nové zjevení, nebo kteří jsou Mými představiteli, jakož i s těmi, 
kteří jsou tvými duchovními dětmi. Dokud jsi takříkajíc v lidské kůži, je nevyhnutelné 
příležitostně takto reagovat. A to je vše, o čem jsem chtěl hovořit v souvislosti 
s Ivanovou otázkou. Jak vidíš, jeho otázka tě také upozornila na záležitost tvé 
podobnosti Mému příležitostnému chování na planetě Nula. Protože jsi stále na 
planetě Nula tak řečeno fyzicky, budeš v pozici, kdy se v procesu jednání se svými 
duchovními dětmi budeš příležitostně chovat podobným způsobem. Jak vidíš, 
používám zde výrazu ‚tvých duchovních dětí¨, aby se zdůraznila potřeba, až si to 
příležitost vyžádá, aby ses ze své strany zachoval tak, jak se otec chová ke svým dětem. 
Toto všechno má svůj hlubší význam a velkou důležitost. 

Peter: Abych Ti řekl pravdu, vůbec jsem neočekával, že se tato diskuse obrátí na mé 
chování a roli. Tato skutečnost mi připomíná něco, co se mi přihodilo dnes ráno během 
mé časné ranní procházky a rozmluvy s Tebou. Souvisí to se zmíněným číslem 13. Je 
zde nějaký druh spojení nebo symbolismu? Jak víš, Doplněk 13 hovoří o mé roli a mé 
přirozenosti. Také Třináctý dialog hovoří o mých osobních záležitostech; a nyní, 
v pátek třináctého, opět hovoříme o mé pozici a roli. Vím, že neexistují žádné náhody, 
tak se ptám, je nějaká spojitost těch dat nebo čísel vůbec s čímkoliv, jakož i s mojí 
vlastní situací na planetě Nula? Jestliže se má vzít v úvahu typická lidská interpretace a 
chápání čísla 13, nazývaného ďáblovým tuctem, muselo by se dojít k závěru, že jsem 
nějaký druh ďábla, démona nebo podvodníka či kdo ví co, nebo že něco předstírám. Je 
to možné? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, zde je problém nesprávného chápání a interpretace 
souvztažností. Z historické perspektivy, co lidstvo je ve svém pseudojsoucnu a 
pseudobytí, číslo 13, obzvláště pátek třináctého, se spojuje s velmi negativní, zlou, 
nešťastnou a zlověstnou predispozicí a očekáváním. Jsou také názory anebo mínění o 
této věci nějak věrohodné? Ano, je jistá duchovní souvztažnost tohoto čísla s něčím 
důležitým. Ale zda je nezbytné ho spojovat s něčím zlověstným, zlým, špatným a 
nešťastným, je zcela něco jiného. Jak víš, lidské očekávání a víra, které se promítly do 
jakýchkoliv událostí, se pro ně velmi často mohou stát sebesplňujícími proroctvími. 
Protože očekávají, že se něco špatného stane v případě data, jako je toto, nevědomky 
svým vlastním plánem a zbožným přáním vyhledávají situace, které by je přivedly do 
nebezpečí, takže pro ně potvrzují, že jejich očekávání jsou správná a že takové datum 
skutečně má zlověstnou a zlou konotaci. 

Avšak tato data jsou sama v sobě a sama o sobě neutrální a nenesou nic ze zlověstné 
nebo zlé povahy. Ve skutečnosti, v jejich pravém duchovním významu, zvěstují začátek 
něčeho nového a odlišného. Protože to je nové a odlišné v porovnání s tím, co je nebo 
co do toho okamžiku bylo, je to pro ně neznámé. A protože, jak víš, spočívá lidský život, 
jakož i jakýkoliv jiný život v negativním stavu na důvěrné známosti anebo v něčem 
důvěrně známém, jakýkoliv neznámý nebo cizí faktor s sebou automaticky přináší 
strach z neznámého. Protože strach je vždy negativní emoce, produkuje očekávání, že 
se stane něco zlého, špatného, zlověstného a nešťastného. Zatímco ve skutečnosti opak 
může být pravdou - velmi často cokoliv nového a odlišného může být velmi prospěšné 
a pozitivní pro život každého. 
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Jak víš, číslu třináct předchází číslo 12. V duchovním významu číslo 12, nebo přesněji 
řečeno, v jednom z jeho mnoha duchovních významů, znamená toto číslo ukončení a 
ustanovení nějakého druhu důležité fáze v procesu duchovního vývoje multivesmíru, 
nebo dokonce v životě jedné sentientní entity. To znamená, že něco důležitého bylo 
završeno a uvedeno do náležitého pořádku a že byl postaven základ, na kterém je 
následující důležitý krok v duchovním vývoji připraven na započetí. Číslo 13 
představuje připravenost pro další krok k započetí a pro to, aby se zahájilo něco 
nového a odlišného. V tomto podivném smyslu můžete považovat toto číslo za číslo 1 
(jedna) na vyšší stupnici duchovního vývoje; znamená to, že číslo jedna na současné 
úrovni duchovního vývoje je vyšší nebo hlubší nebo vnitřnější než číslo jedna na 
předchozí nebo předcházející úrovni duchovního vývoje. Ale také můžete považovat 
toto číslo 13 jako číslo 4 (čtyři), protože číslo čtyři je základ, na kterém může být 
postaveno vše. Má čtyři rohy; takže to je potenciál pro začátek něčeho nového a 
odlišného. 

Důvod, proč lidé a všichni ostatní v negativním stavu nazývají číslo 13 ďáblovým 
tuctem, je ten, že kdykoliv se uskutečňuje nějaký nový a hlubší nebo niternější krok 
nebo fáze, vždy to způsobuje bolestivý efekt ve struktuře pseudojsoucna a pseudobytí, 
který značně ruší iluze a zdání, ve kterých každý v negativním stavu přebývá. Toto 
vyrušení každý v oněch životech vnímá jako neštěstí, zlost, špatnost a všechno 
negativní. Jak vidíš z tohoto příkladu, kdykoliv se něco této přirozenosti děje 
v pozitivním smyslu, zatímco v pozitivním stavu to nepřináší nic jiného než radost, 
potěšení, zábavu, štěstí a povznesenost, protože nastává přesahující, hlubší situace, 
která všechny přivádí blíže ke Mně; v negativním stavu, na druhé straně, přináší do 
popředí a vědomého zkušenostního módu jen to, co je obsaženo v samotné struktuře 
negativního stavu a lidského života - přesný opak toho, co se prožívá v pozitivním 
stavu - bídu, utrpení, neštěstí, hlubší a větší ošklivost, zlo, špatnosti a podobné 
nepříznivé stavy, kondice a procesy. 

pokud se týká Mých představitelů - vás - jakákoliv data a události během současně 
probíhajícího posunu odrážejí počátek nové fáze tohoto posunu, který naznačuje 
potřebu změnit vaše vnímání, chápání a aplikaci všeho, co vám bylo do toho okamžiku 
známo, čemu jste rozuměli a co jste prožívali, a obzvláště a konkrétně pak vzhledem 
k duchovním pojmům, idejím, náhledům a principům, jakož i k Mé Nové přirozenosti. 
Je to fáze, během které je potřeba si osvojit přesahující chápání všech a všeho a 
následně aplikovat ve svých vlastních životech. A protože z pozice vaší lidské 
přirozenosti je takové překročení pro vás nefamiliární a neznámé, mohlo by to 
některým z vás způsobit, pokud se na to podíváte a prožíváte to z pozice té 
přirozenosti, strach, úzkost, zmatek, starosti a nejistotu. Avšak, podíváte-li se na toto 
překročení z pozice pozitivního stavu, a obzvláště z Mé pozice, tedy díváte-li se na to 
z pozice Mých pravých představitelů, pak toto překročení by vám mohlo způsobit 
prožití jen radosti, potěšení, štěstí, povznesení a podobných pozitivních emocí, které 
vám zvěstují, že jste připraveni postoupit nebo pokročit na vyšší nebo niternější 
úroveň chápání a přijetí Mé Pravé Přirozenosti, přirozenosti Mého pozitivního stavu, 
vaší pravé přirozenosti a pravého významu a důležitosti vaší role a vašeho pověření, 
které máte ode Mne. 
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Jaká je důležitost takových čísel nebo data jako třináctého vzhledem ke tvé vlastní roli, 
osudu a úkolu, Petře? Jak sis všiml ze tří zmíněných událostí, souvisí se zjevením o 
některých dalších aspektech tvé pravé přirozenosti, toho, kdo jsi, jaká je tvá pravá role 
a pozice v Mých službách a jaké je tvé umístění v hierarchii duchovní organizace. 

Toto konkrétní zjevení vám všem velmi jasně ukazuje, že všechny vaše role, úkoly, 
pozice, osudy nebo cokoliv máte ode Mne, mají mnoho aspektů a použití. Tyto aspekty 
a použití nejsou manifestovány najednou. jsou postupně spouštěny nebo se odhalují 
v procesu vašeho vlastního duchovního vývoje jako odraz událostí nebo duchovního 
vývoje v jiných dimenzích a pseudodimenzích, se kterými je každý z vás spojen. Když 
jisté události už nastávají nebo se už v oněch světech a pseudosvětech uskutečňují, 
spouštějí ve vás potřebu příchodu toho aspektu vaší role a úkolu do vašeho zorného 
pole, což nejvíce souvisí s přirozeností změn, odehrávajících se v oněch světech a 
pseudosvětech. V tom momentě čelíte potřebě přesáhnout všechno ve svém životě a 
přenést se do niternější pozice nebo blíže ke Mně a k Mému pozitivnímu stavu. Jistým 
způsobem můžete říci, že během té doby jste umístěni v centrálnější pozici neboli 
pozici blíže středu těch světů a pseudosvětů, se kterými jste spojeni. V té pozici se vaše 
účast na událostech těch světů a pseudosvětů stává provázanější a intenzivnější a váš 
přínos k výsledku všeho a všech jsou významnější a důležitější. 

V současnosti, obzvláště dnes, v pátek třináctého, jak zaznamenáváš náš dnešní Dialog, 
Petře, a jak se tvoje cesta v Evropě chýlí ke konci, stojíš před dalším milníkem a bodem 
zlomu ve struktuře Mého stvoření a pseudostvoření. Tento faktor nutně spouští 
potřebu si nejdříve ze všeho osvojit náležité chápání odlišných aspektů tvé role a 
pozice a potom, a to je nejdůležitější, pevně ustanovit tento aspekt ve vztahu ke všem a 
všemu. Z toho důvodu, ke tvému údivu a úzkosti, na chvilku potřebujeme o tobě 
mluvit, než začneme s procesem hodnocení všeho, co jsi zažil během tvé návštěvy 
v Evropě, nebo když tě v České republice navštívili Manfréd a Ludmila. 

Během tohoto rozhodujícího, důležitého a významného období, jak se věci urychlují a 
rychle mění na všech úrovních multivesmíru a v pseudostvoření, tvoje pozice a role, 
Petře, se kromě mnoha jiných věcí stává životně důležitým soustředným bodem 
všech energií Mých představitelů, spojených s Mým Novým zjevením, se kterými jsi se 
setkal během tvé cesty po Evropě, z důvodu jejich zesílení, znásobení a následného 
přenosu členům Mého Nového Vesmíru, pseudotvůrcům a konečně Velké Alianci a Mně 
osobně. Proč je toto uspořádání nezbytné nyní a proč je potřeba koncentrovat 
soustředný bod na jednu osobu, totiž tebe, Petře? A proč přímo nevzít tyto energie od 
každého odděleně a bez závislosti na nikom či ničem a využít je pro tento účel? 

Odpověď na tuto otázku se může nalézt ve specifické roli a pozici, kterou vy všichni, 
jako Moji praví představitelé, máte. Jak si pamatuješ z předchozích Dialogů a 
z Korolarií..., každý z vás je spojen s odlišnou úrovní nejen chápání a aplikování Mého 
Nového zjevení ve všech jeho zdrojích, ale, a to je nejdůležitější, jste velmi specificky a 
speciálně spojeni s velmi specifickými a velmi speciálními dimenzemi a 
pseudodimenzemi, které mají, stejně jako vy máte, velmi specifické a jedinečné 
energie, které přispívají ke specifickému a speciálnímu aspektu velmi důležité podpory 
funkce Mého Stvoření a pseudostvoření. Skrze vás a pomocí vás nebo z vašich 
specifických a zvláštních energií, z pozice, kterou zaujímáte na planetě Nula, což je 
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místem nejkrajnější externalizace a vnějškovosti všech a všeho, a která, jak si 
pamatujete, obsahuje všechny elementy všeho a všech v jsoucnu a bytí a 
v pseudojsoucnu a pseudobytí, se zachovává a je umožněná správná funkce a vzájemné 
spojení a propojení. Specifičnost a zvláštnost vašich energií, z důvodu jejich specifické 
a zvláštní povahy a obsahu, se mohou a smějí vztahovat jen k těm světům a 
pseudosvětům a jejich příslušným sentientním entitám, se kterými jsou spojeny. Kvůli 
tomu, když se vy nebo kdokoliv jiný pokusí vyslat tyto energie bez nějakého typu 
specifického soustředného bodu a jeho zesilovacích schopností, pak by se tyto energie 
ztlumily a roztříštily tak, že by nemohly mít požadovaný efekt na povšechnost jsoucna 
a bytí a pseudojsoucna a pseudobytí. V tom případě by vaše energie byly zbytečně 
promarněny a ztraceny. 

Na druhé straně, z Mé Absolutní Kondice, kdybych se přímo Já stal Absolutním 
Zaostřovacím a Zesilovacím Bodem pro energie, přicházející z relativních kondicí, kvůli 
Mé Absolutnosti by tyto energie byly zesíleny do absolutních proporcí a v absolutní 
kondici by byly přeneseny zbytku Mého Stvoření a pseudostvoření. Z důvodu relativní 
kondice všech v Mém Stvoření a pseudostvoření by absolutní zesílení a znásobení 
všech těchto energií způsobilo okamžitou ohnivou zkázu všech a všeho. Z toho důvodu 
udržuji na planetě Nula, která je jistým způsobem konečným místem manifestace 
všech a všeho, někoho, kdo se ve své relativní kondici může stát soustředným bodem 
všech vašich relativních energií a který je z jeho všezahrnující pozice schopen je 
přenést členům Nového Vesmíru a jejich jedinečným prostřednictvím přímo všem 
aspektům Mé Božské a Lidské přirozenosti a všem jiným dimenzím a pseudodimenzím 
za účelem jejich využití a použití pro konečný výsledek současného cyklu času a 
pseudočasu, jakož i pro planetu Nula, lidi a obyvatele negativního stavu obecně. 

Ty, Petře, jsi v této pozici. Důvod, proč jsi to nyní ty a nikdo jiný, vychází z toho, jak, 
kdy a za jakým účelem jsi byl stvořen. To, jak jsi byl stvořen, se nyní nemůže zjevit ani 
to nemůže být pochopeno tebou ani nikým jiným, dokud žiješ na planetě Nula. Jak si 
pamatuješ, byl jsi stvořen přímo ze Mne v nečasovém a neprostorovém stavu, který 
předcházel vlastnímu Stvoření. Od tohoto budu jsi Mně specificky a speciálně pomáhal 
v procesu Stvoření. Jak se stvořila každá úroveň Stvoření a jeho multivesmír, byl jsi 
specificky a konkrétně spojen s každou jednotlivou úrovní tak, aby nebylo úrovně 
v Mém Stvoření a asociací nebo pseudoasociací i v pseudostvoření, se kterou bys nebyl 
spojen nebo bys neměl nějakou důležitou souvislost. Jistým způsobem můžeš říci, že ve 
své relativní kondici jsi byl a jsi potenciálně sjednocujícím principem pro ně všechny. 
Tato skutečnost, budiž ještě jednou řečeno, je paralelou Mé Absolutní Kondice a Stavu 
jako Někoho, Kdo je Absolutní a Jediný Sjednocující Princip pro všechny a všechno. 
Členové Mého Nového Vesmíru fungují ve stejné roli z pozice nového vesmíru a 
prostřednictvím tvé pozice na planetě Nula jsou schopni přenést tvé soustředěné 
energie, shromážděné od všech Mých představitelů, a použít je dle potřeby a kde je 
třeba. 

Díky skutečnosti, že jsi tak či onak spojen se všemi úrovněmi všech dimenzí a 
pseudodimenzí, můžeš mít vztah se všemi Mými představiteli na jejich specifických a 
zvláštních úrovních, takže z té pozice můžeš být důležitým soustřeďujícím bodem pro 
zesílení, znásobení a přenesení všech jejich energií tam, kam tyto energie patří. Z této 
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tvé role a pozice, Petře, se může odvodit, vysvětlit a zhodnotit význam tvé návštěvy 
v Evropě a všech schůzek s Mými představiteli. 

Je mnoho důležitých aspektů všeho, co se během té doby odehrálo. Nejdříve ze všeho, 
tvoje přítomnost byla nutná v Rusku v nebezpečné době, kdy se renegáti pokoušeli 
rozpoutat na lidstvu a ve všech ostatních pseudodimenzích zničující destrukci a války. 
Soustředění energií, které jsi přijal od Ludmily, Viktora a Věry Vasiljevny, kdykoliv jsi 
s nimi přímo či nepřímo interagoval, v kombinaci se všemi ostatními v pozitivním 
stavu, s členy Nového Vesmíru a s pseudotvůrci bylo efektivně a úspěšně využito na 
rozptýlení nebezpečí ze zničení a válek. Tvoje přítomnost v Moskvě také založila 
zvláštní kondici, která bude nutná pro něco, co je tam v procesu odhalování. Jak vidno 
z pozice na scéně nebo ve scéně, nebude to vždy příjemné a vytvoří to mnoho 
nebezpečných situací pro celé lidstvo a pro to, s čím to souvztaží v jiných dimenzích a 
pseudodimenzích. Jak si uvědomuješ, krátce potom, co jsi odjel z Moskvy, začaly se věci 
ubírat velmi podivným a nebezpečným směrem. Tento obrat událostí v té zemi odráží 
ošidnou situaci, která existuje v táboře renegátů a v jejich pseudosvětech. Zmatek a 
chaos tam nabírá tempo nejvyšší krajnosti. 

Avšak je tu ještě jiný význam ruské pozice a to, s čím souvztaží. Tento význam se 
odráží v pozici, kterou zaujímá Ludmila, Viktor a Věra Vasiljevna. Jak víš, mezi několika 
jazyky, ve kterých je dostupné Mé nové zjevení, je také ruština. Důležitost tohoto 
překladu a toho, jak se využije pro spásu a integraci všeho, s čím Rusko ve schématu 
všech událostí souvztaží, nemůže být dostatečně zdůrazněna. 

Pamatuješ, Petře, a všichni, kdo čtete tato slova, jak v jednom z předešlých Dialogů vám 
na otázku, proč NATO podporovalo muslimy, a ne jejich vlastní takzvané křesťanské 
bratry, bylo naznačeno, že bylo nutné vzít v úvahu ty faktory a s nimi všechny ostatní 
souvztažné faktory, které představovaly největší nebezpečí pro pozitivní stav a pro 
konečnou eliminaci negativního stavu, a podporovat je namísto křesťanských národů? 

Teď probíhá paralelní proces v pozitivním stavu a v jiných dimenzích. Jak víš, proces 
integrace, sjednocení, vzájemného spojení a jednotnosti všech dimenzí probíhá pod 
patronací Mé Nové Přirozenosti a s přímou účastí členů Mého Nového Vesmíru a všech 
Mých představitelů na planetě Nula. Tento proces je procesem postupným. To 
znamená, že tato integrace a sjednocení začíná na těch úrovních Mého Stvoření a jejich 
příslušných světů, které z pohledu současně probíhajícího posunu zaujímají 
strategicky nejdůležitější pozici. Až dokončí svoji integraci a sjednocení, všechny 
ostatní budou následovat jejich příkladu ve svých vlastních stavech, kondicích, časech 
a paračasech. Ještě jednou připomeňme: paralelní proces probíhá na planetě Nula. Ty 
země na planetě Nula, v jejichž jazycích je dostupné Mé Nové zjevení, stejně tak jako 
země, ve kterých jeden nebo dva či více lidí je schopno číst a přijmout Mé Nové zjevení 
v angličtině (v Německu, například, jak je to reprezentováno Manfrédem Mollem a 
Monikou Schuh), souvztaží s těmi úrovněmi Mého Stvoření a jejich příslušnými světy, 
ve kterých tato integrace a sjednocení probíhá. tento důležitý faktor integrace a 
sjednocení se odrážel ve všem, co se přihodilo během tvé návštěvy, Petře, na 
Slovensku, na Moravě a v Čechách (v České republice) a během Manfrédovy návštěvy 
v Praze a Ludmiliny návštěvy a schůzky s Mými představiteli jak v Praze, tak i v Brně. 
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Důležitost tvého setkání s nimi se všemi vychází ze tvé role a pozice jako soustředného 
bodu a integrátora i sjednocovatele všech těch úrovní, se kterými jsou účastníci oněch 
schůzek spojeni. Kromě jiného během té doby byly završeny tři důležité věci. První věc 
se týká stavu každého jedince, který se oněch schůzek zúčastnil. V procesu těch setkání 
byl u každého jedince učiněn důležitý pokrok, který souvisí s postupnou integrací a 
sjednocením jeho/její vlastní mysli. V tomto ohledu byl učiněn ohromně efektivní krok. 
Tento proces umožnil každému trvale zakotvit ve své individualitě, osobnosti a 
nezávislosti při převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní život bez jakékoliv nutnosti být 
na komkoliv nebo čemkoliv jiném závislý. 

Druhá věc, které bylo v té době docíleno a co by mohlo být považováno jako oprava 
předchozí nemilé kondice, bylo to, že díky faktoru této ustanovené individualizace, 
zosobnění a nezávislosti bylo možné odmítnout vliv negativního stavu na velkých 
shromážděních a jejich podporu, takže se překonaly ego stavy každého účastníka, a tak 
se jakékoliv vzájemné působení, ve většině případů, konalo ne z pozice typického 
lidského ega, ale z pozice duchovního ‚já jsem‘ každého účastníka. A v těch případech, 
kdy byl přítomen jakýkoliv náznak vlivu lidského ega, se to okamžitě a správně 
vyřešilo tak, že neměl žádný negativní vliv na nic, co se na oněch schůzkách dělo. A 
nejen to, ale kdokoliv z té pozice jednal, okamžitě svůj ego stav rozpoznal a tak říkajíc 
na místě svou reakci napravil. 

A třetí a nejdůležitější věcí, která byla v té době završena, byla integrace a sjednocení 
Mých představitelů z různých národů jako důležitá souvztažnost se všemi jinými 
dimenzemi a vlivem na ně. Ty dimenze jsou v procesu své vlastní integrace a 
sjednocení. Tudíž skrze tento proces integrace a sjednocení bylo učiněno velmi 
důležité duchovní spojení mezi všemi těmi, kteří představují různé národy a s nimi 
souvztažné jiné dimenze a světy. Slováci, Češi, Rusové, Němci, španělsky mluvící lidé a 
Američané a všichni ti, se kterými v duchovních světech souvztaží skrze a 
prostřednictvím Mých představitelů, jak se dali na cestu své vlastní integrace a 
sjednocení, byli uvedeni do důležité pozice své spásy a následného sjednocení a 
integrace. Tento proces odráží příklad a ilustraci toho, jak se završí proces konečné 
integrace a sjednocení všech a všeho nejen v Mém Stvoření, ale také v pseudostvoření, 
následně po jejich spáse a osvobození. Během tvých schůzek se všemi účastníky, Petře, 
díky tvé přítomnosti a začlenění, jste vy všichni vytvořili důležitý základ, na kterém se 
postaví něco velmi důležitého a neobvyklého, co bude nápomocné v procesu totální a 
celkové eliminace negativního stavu a jeho konečného produktu - lidského života 
v jeho negativních aspektech; a v procesu stavby kompletního a plného života 
v pozitivním stavu. Skrze tebe, Petře, jako soustředného faktoru, bylo možné se 
v procesu vašich schůzek vzájemně spojit, pomocí souvztažnostních faktorů Rusů, 
Němců, španělsky hovořících lidí, Američanů, Slováků a Čechů, se všemi těmi, se 
kterými souvztaží v duchovních světech, a s kýmkoliv jiným, nehledě na skutečnost, že 
ne všichni se potkali fyzicky. Protože se všichni potkali s tebou, bylo toto důležité 
vzájemné spojení uskutečněno skrze tebe a umožnilo začít proces jejich sjednocení a 
integrace. 

Vezmi si příklad Manfréda z Německa a to, jaký má význam jeho role, pozice, jméno a 
co představuje. Jistým způsobem se jméno ‚Manfréd‘ může považovat za ztělesnění 
německého charakteru a toho, co Německo skutečně představuje. Jak víš, historicky 
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řečeno, Německo nebo Němci a jejich politika by se mohla definovat jako velmi 
agresivní, poněkud arogantní, bezohledná a se sklonem k světovládě. Na druhé straně 
Německo dalo některé z velkých umělců, filosofů, vědců, inženýrů a mystiků, kteří 
výrazně ovlivnili vývoj lidské rasy jako celku. Tyto dva protichůdné extrémy se mohou 
nalézt ve jménu ‚Manfréd‘ nebo v tom, s čím souvztaží. Z toho důvodu, aby se napravily 
negativní aspekty, které Německo obsahuje, a aby se vytvořila vhodná podmínka, za 
které by se mohly tyto negativní aspekty eliminovat, je Německo - i to, s čím souvztaží 
jak v duchovním, tak i v pseudoduchovním světě - v pozici, ve které se sjednocuje a 
integruje se všemi ostatními, a obzvláště s těmi, se kterými souvztaží, což jsou Rusové, 
Češi, Slováci, španělsky mluvící lidé a Američané, a co představují v realitě 
povšechnosti; nebylo čirou náhodou, že Manfréd z německého Ulmu a s ním spojená 
Monika Schuh z Kressbronnu v Německu souhlasili představovat to, co představují, a 
skrze a prostřednictvím Mého Nového zjevení se stát důležitým mostem pro 
ustanovení tohoto důležitého spojení a příkladem svých vlastních životů postavit 
základ, na kterém bude možné, až přijde pravý čas, uskutečnit sjednocení a integraci. 
Tím, že byl s tebou v Praze, Petře, a skrze tebe a tvou integraci se všemi ostatními, byl 
Manfréd schopen vytvořit důležité spojení s Mými představiteli, i když se s žádným 
z nich dosud fyzicky nepotkal (s výjimkou Ludmily). Toto spojení bude mít velmi 
důležitý vliv na jiné úrovně, se kterými je Manfréd svou rolí a svým úkolem spojen. 
Samozřejmě, že během doby strávené s tebou je všechny potkal na jiné úrovni. V této 
konkrétní době bylo pro jeho věc a roli důležitější je potkat raději na duchovní než na 
fyzické úrovni. Důvod pro tento fakt se stane zřejmým později. Takže, v jeho roli a 
pozici, mohou být Manfréd společně s Monikou Schuh považováni za představitele 
celého Německa v jeho pozitivních aspektech. 

Na druhé straně Ludmila představuje pozitivní aspekty ruského lidu a toho, s čím 
souvztaží a co představuje. jistým způsobem nejsou Rusové tolik odlišní od Němců 
v tom, že, historicky řečeno, byli také agresivní, arogantní, bezohlední a se sklonek ke 
světovládě. Současně mezi nimi můžeš najít velké spisovatele, vědce, skladatele a 
umělce obecně. Jak vidíš z této paralely, není náhodou, že Němci a Rusové strávili 
mnoho let ve válkách proti sobě. Tuto situaci je třeba napravit. Ludmilina přítomnost 
s tebou, Petře, tentokrát v České republice, kromě jejích jiných důležitých významů ve 
spojení s tebou a tvou prací a Manfrédovou návštěvou u tebe v Praze, naznačuje 
důležitou integraci a spojení všech pozitivních aspektů Německa a Ruska a toho, s čím 
duchovně souvztaží. Společně s nimi, skrze a prostřednictvím Mých představitelů a 
prostřednictvím tebe, Petře, jako Mého soustřeďujícího bodu pro všechny jejich 
energie a pro všechno ostatní, co představují, začal proces sjednocování a integrace 
česky, slovensky, španělsky mluvících lidí a Američanů i toho, s čím souvztaží. V této 
konkrétní době se tento proces a jeho dopad odehrává na jiných úrovních, a ne tolik na 
vaší fyzické úrovni nebo ve vašich národech, kde máte své postavení a kde v daném 
čase vykonáváte svoji funkci a práci, ať už v jakémkoliv objemu. Než se bude moci 
fyzický faktor zapojit do tohoto důležitého procesu, vyžádá si to nějaký čas. 
Samozřejmě, že jste prostřednictvím vašeho vzájemného působení během vašich 
návštěv u Petra a schůzek s ním připravili všechny prostředky, kterými se 
v příhodném čase uskuteční také jejich fyzická integrace a sjednocení. Proto buďte 
trpěliví a vydržte až do samého konce. 
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Avšak mezi vámi osobně, jak jste rokovali s Petrem během vašich schůzek a návštěv, 
jak jste navazovali vzájemné vztahy z postavení vaší přirozenosti jedinečného jedince a 
osoby, se dosáhla a ustanovila nová úroveň lásky, moudrosti, soucitu, empatie, chápání 
a akceptování, což do toho okamžiku bylo nemyslitelné. A nejen to, ale - a to je 
nejdůležitější - vlivem těchto schůzek a návštěv jste mohli zažít hluboké a 
nejvýznamnější změny, které se viditelně uskutečňovaly uvnitř každého z vás. 
Použijeme-li vašeho lidského vyjadřování, bylo téměř zázračné vidět, jak se ze dne na 
den tyto změny uskutečňovaly a jak jste vy sami neboli vaše pravé ‚já jsem‘, ve kterém 
je Moje přítomnost nejzřejmější a nejhmatatelnější, probírali a prozařovali tím 
nejbrilantnějším a vynikajícím způsobem. 

Ještě jeden důležitý faktor, který byl potenciálně ustanoven během vašich návštěv a 
schůzek, byl ten, že se mohla a směla uskutečnit možnost pro všezahrnující sdílení 
mezi vámi podobným způsobem, jako se vyskytuje v Mém pozitivním stavu. Toto je 
velmi důležitý průlom. I když ne všichni z vás jste byli nebo jsou připraveni pro takový 
zážitek, ochota, jakou jste tehdy ukázali pro vytvoření všezahrnujícího sdílení, i když se 
ještě nic takového neuskutečnilo, je významným začátkem pro vybudování pevného 
základu, na kterém by se takové sdílení mohlo uskutečnit také i na této úrovni. Faktor 
vaší ochoty by se mohl považovat za jeden z nejdůležitějších kroků ke sjednocení a 
integraci vašich myslí obecně a k vaší integraci a sjednocení se všemi úrovněmi Mého 
jsoucna a bytí a s celým Mým Stvořením. Mohu vás ujistit, že dokončení tohoto bude ve 
vaší pozici jeden z nejobtížnějších úkolů. Tím, že jste v lidské kůži, takříkajíc, nebude 
lehké překonat pocity žárlivosti, závisti, vlastnění, závislosti, sebevýjimečnosti a 
podobných negativních emocí, které jsou vrozeny vašim lidským ego stavům. Je tu 
však nějaká jiná cesta, jak se zbavit těchto negativních pocitů, emocí a stavů, než je 
rozpoznat, čelit jim a překonat je v procesu vašeho vzájemného sdílení na všech 
úrovních? Ve vaší pozici není jiné cesty. 

Jestliže Mne vždy pozvete do vašeho vzájemného sdílení, jakož i členy vaší duchovní 
rodiny, stejně tak jako členy Nového Vesmíru, a jestliže k tomuto sdílení 
nepřistupujete s jinými podřadnými úmysly, ale jen pro vzájemný prospěch a pro 
nabytí hlubší znalosti Mé přirozenosti, přirozenosti té osoby, se kterou se sdílíte, a 
znalosti vaší vlastní přirozenosti, jakož i za účelem ustanovení takového sdílení na 
lidské úrovni na planetě Nula, kde do tohoto okamžiku bylo toto sdílení nemyslitelné a 
téměř nemožné, pak v tom případě uspějete a překonáte tyto negativní pocity, emoce a 
stavy. Ale předtím, než se budete angažovat v takovém vzájemném všezahrnujícím 
sdílení, se vám radí, abyste pečlivě prozkoumali svou motivaci a úmysly, se kterými 
zamýšlíte toho dosáhnout. Jinak byste mohli vstoupit do stavu velmi nepříjemného 
pokušení, které by na dlouhou dobu mohlo významně zkomplikovat váš život a které 
by mohlo bránit naplnění vašeho poslání a převodu vašich energií do Mých služeb. Na 
druhé straně ti z vás, kteří nemají tuto potřebu, a opakuji to ještě jednou, by se neměli 
nutit do takových vztahů. Znamená to jen, že to není vaší rolí, vaší dohodou a úkolem 
mít na této úrovni takovou zkušenost. 

A konečně, Petře, tvá přítomnost v Evropě a tvá účast v těch početných a velmi 
navštěvovaných schůzkách byla také nezbytná pro opravu některých problémů, které 
se objevily ve vztahu k Mému Novému zjevení a jeho dostupnosti. Něco velmi 
nesprávného se dělo. S ohledem na tento faktor se brala zodpovědnost tam, kam vůbec 
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nepatřila. Posun v této odpovědnosti byl využit silami negativního stavu k zabránění 
dostupnosti Mého Nového zjevení v dotyčném národu. Tvá přítomnost byla zapotřebí, 
aby napravila tyto věci, které byly špatné. V tomto úsilí jsi uspěl a všechno se ubírá 
správným směrem. Z toho důvodu nebudeme o tomto tématu dále diskutovat. Ale je 
tato situace varováním nebo připomínkou všem, že plná odpovědnost za Mé Nové 
zjevení na planetě Nula a všude, s čím jste spojeni a s čím vaše země, které 
reprezentujete, souvztaží, je definitivně na Mých bedrech skrze Petra. Pamatujte, on je 
soustředný bod a je jediný, kdo může v tomto ohledu učinit správné rozhodnutí. Jinak 
by nebyl v té pozici, ve které je. 

Na závěr tohoto Dialogu bych vám všem pogratuloval, jakož i vyjádřil Moji hlubokou 
vděčnost, ocenění a díky za účast na těch schůzkách a za vaši cennou práci v Mých 
službách i za dobrou péči o Petra během jeho návštěvy a setkání s vámi. Také se 
připojuji k Petrovi v ocenění velmi důležitého faktu, že tolik mladých lidí bylo 
dychtivými, vřelými, milujícími, sdílejícími a ochotnými účastníky na těchto schůzkách, 
a za jejich současnou bezpodmínečnou oddanost Mně a Mému Novému zjevení. 

Ukončení Petrovy návštěvy s vámi v Evropě znamená ukončení jedné důležité fáze 
současně probíhajícího posunu. Nová fáze bude v procesu poté, až přijede do Santa 
Barbary. Během této fáze a během Petrovy návštěvy v Evropě byla ustanovena důležitá 
odlišnost. Něco nového a odlišného vstoupí do popředí. Co to bude, není bezpečné nyní 
zjevit. Jakmile se to začne rozvinovat, postupně si budete uvědomovat jeho povahu. 
Prozatím si udržujte současnou pozici a pokračujte ve vývoji, prohlubování, 
vylepšování a praktikování toho, co jste si osvojili během Petrových návštěv a schůzek 
s vámi. 

Samozřejmě, jako vždy, jsou ještě některé jiné důležité důvody, Petře, pro tvé návštěvy 
a mítinky v Evropě. Bylo ustanoveno a dosaženo něco jiného, velmi významného a 
důležitého. To však, z bezpečnostních důvodů, nemůže být nyní zjeveno. Prozatím 
pokračuj ve své práci pro Mne a buď soustředným bodem pro všechny Mé 
představitele, se kterými se přímo nebo nepřímo setkal (i skrze někoho jiného). Jak se 
ti stalo zřejmým a zjevným, vaše schůzky a vzájemná působení s Mými představiteli 
byly velmi důležité nejen pro ně a pro tebe osobně, ale také pro všechny z nás tady 
v duchovním světě a kdekoliv jinde. Proto je důležité, že je navštěvuješ tváří v tvář tak 
často, jak je to možné, a tak často, jak to bude potřebné. A to je pro dnešek vše. Jdi 
v pokoji se Mnou. Přeji velmi příjemný pobyt po zbytek dní s Ludmilou a tvou sestrou 
Věrou a její dcerou Věruškou. 

Peter: Velmi Ti děkuji za tato povzbuzující slova. 
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Dialog 96 

Devadesátý šestý dialog 

 

24. srpna 1999 

 

Peter: Nuže, jsem zpět v Santa Barbaře. Zdá se mi, že nejsem schopen se zbavit 
jakéhosi druhu mlhy v mém mozku či mysli, jako bych sestupoval z nějakého druhu 
odlišné dimenze a měl problémy s přizpůsobením se nebo uchycením se na tomto 
místě této planety. Vím, že by se to mohlo připsat takzvanému pásmovému syndromu, 
ale snad je to odlišný aspekt než jen toto. Máš nějaký komentář k této situaci nebo 
k čemukoliv jinému, o čem cítíš, že by bylo prospěšné a užitečné hovořit toto velmi 
mlhavé ráno v Santa Barbaře v Kalifornii? 

Pán Ježíš Kristus: Máš pravdu, Petře, je tu odlišná konotace k tvé zamlženosti než jen 
pásmový syndrom. Nezapomeň, z jakého místa a situace ses do Santa Barbary vrátil. 
Během tvého tříměsíčního pobytu v Evropě jsi byl téměř celou dobu zapojen do velmi 
důležité duchovní práce, která neměla žádnou spojitost s ničím vnějším a 
neduchovním. To, že jsi byl v takovém stavu, jakož i místě, a to, že jsi dělal to, co jsi 
dělal, by se snadno mohlo srovnat s pobytem v Nebi se Mnou a v Mém pozitivním stavu 
bez jakékoliv starosti se světskými, pozemskými věcmi a bez jakéhokoliv znepokojení 
v rámci každodenní strasti typického lidského života. Takže, téměř devadesát devět 
procent svého času jsi trávil v těchto nebeských aktivitách. V tom smyslu můžeš 
skutečně říci, že scházíš dolů z Nebe na planetu Nula, kde musíš čelit obvyklým 
záležitostem každodenního života na místě a ve stavu, který je ovládán všemi druhy 
vnějších starostí, souvisejících s tvým každodenním přežitím na vaší planetě a v Santa 
Barbaře. 

Toto je duchovní souvztažnost s realitou pozitivního stavu a pseudorealitou 
negativního stavu a planety Nula. Zatímco jsi byl v Evropě a tím, že jsi strávil všechen 
svůj čas s Mými lidmi, a protože jsi spolu s nimi dělal důležitou práci v Mých službách, 
zažil jsi nejhlubší osvícení a proniknutí do všech záležitostí, které byly přivedeny do 
tvé pozornosti. Tudíž žádná zamlženost, tak obvyklá u negativního stavu, nenapadala 
během té doby tvůj mozek ani mysl. Avšak jakmile ses vrátil na své obvyklé místo, 
nastavila se pseudorealita vašeho pseudosvěta, odrážející se v zamlženosti tvého 
mozku. Samozřejmě tento stav pomine, jakmile se přizpůsobíš své běžné kondici. A to 
je důvodem tvého současného stavu. 

V této chvíli bych se rád zaměřil na tvá znepokojení a starosti ohledně trvanlivosti 
všeho, co bylo ustanoveno a vykonáno během tvého působení s Mými představiteli 
v Evropě. Jak si pamatuješ z Devadesátého pátého dialogu, bylo tam naznačeno, že 
proces integrace, sjednocení a jednotnosti započal a je představován změnami u všech, 
kteří byli přítomni s tebou a skrze tebe, i u všech ostatních, kteří se nemohli v té době 
účastnit oněch setkání. Tvoje znepokojení v tomto ohledu, Petře, se týká toho, zda 
změny a všechno, co tam bylo vykonáno a vytvořeno, bude mít trvalý účinek a zda se 
neošoupou a postupně se, pod tlakem a stresem každodenního života na planetě Nula, 
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nevrátí zpět ke starým, neproduktivním, a tak už ne správným nebo proveditelným 
způsobům chování, postoje a vedení jejich životů. 

Z tvého pohledu, kdyby se takové věci mohly stát nebo by se i staly, pak by se tím 
popřelo všechno, co bylo naznačeno v Devadesátém pátém dialogu, to jest o významu 
tvé cesty a o věcech, které byly uskutečněny a v té době vytvořeny. Děláš si starosti, že 
až z těch zemí odejdeš, všechno se u účastníků schůzek s tebou vrátí zpět tam, kde to 
bylo předtím. 

Třebaže to jsou zcela zákonité obavy, postrádají uvědomění si úspěchů, kterých bylo 
dosaženo v jiných dimenzích, se kterými všichni účastníci i ty, Petře souvztažíte a se 
kterými jste všichni spojeni. Předpokládejme na okamžik, že všichni nebo většina nebo 
někteří účastníci se skutečně vrátí zpět ke způsobům, které byly před vašimi 
setkáními. Navzdory skutečnosti, že taková možnost existuje, souviselo by to jen se 
stavem a kondicí, která existuje na planetě Nula, a s osobní volbou každého, bez 
jakéhokoliv vlivu na stav a kondici, která byla ustanovena během té doby v jiných 
dimenzích. Nezapomeň na jednu důležitou věc: během té doby bylo dosaženo jednoho 
významného příkladu čili vzorku, chcete-li to takto nazývat, a byl trvale ustanoven a 
zakotven v Univerzalitě Povšechnosti, jakož i v dimenzích, souvisejících se všemi 
účastníky, a přičemž vyšlo najevo, že takovou integraci, sjednocení a jednotnost bylo 
možné založit na místě a ve stavu, v jakém neexistuje žádná představa o tom, co je 
taková integrace, sjednocení a jednotnost, nebo že by to vše mohlo existovat. A nejen 
to, všichni předpokládali, že na takovém místě a v takovém stavu, jako je planeta Nula, 
něčeho takového není vůbec možné dosáhnout. Dokonce i když by tento úspěch měl 
trvat nebo by trval jen během tvé přítomnosti v Evropě, přesto by dosáhl svého 
důležitého cíle - ustanovení trvalé kondice na planetě Nula a ve všech dimenzích, 
stavech, místech a kondicích (se kterými každý účastník a s ním/s ní a s ní/s ním 
související země souvztaží), aby se ve vhodném okamžiku uskutečnily integrace, 
sjednocení a jednotnost. 

Pamatujte na to, je to životně nezbytní, rozhodující a důležité, aby takový vzorek byl 
vytvořen. Bez něj by neexistoval žádný základ, na kterém by kdy mohla být postavena 
či uskutečněna spása všech v lidském životě, jakož i v povšechnosti Zóny vymístění. 
Důležitost vašich úspěchů by v tomto ohledu nikdy neměla být podceňována. 
Překračuje to vaše lidské chápání. 

Avšak je tu ještě jeden aspekt tohoto vzorku, který byl uveden jako výsledek vašich 
společných schůzek a vzájemného působení. Souvisí to s tvojí vlastní rolí. Petře. Z 
důvodu tvé role jako soustředného bodu pro všechny energie, jakož i mnoho jiných 
aspektů tvé role, nosíš v sobě a sebou všechno, co bylo během tvé návštěvy v Evropě 
vykonáno, čeho bylo dosaženo a co bylo ustanoveno na vašich úrovních jsoucna a bytí 
a pseudojsoucna a pseudobytí. Co toto prohlášení znamená? Znamená to, že i když se 
někdo nebo dokonce všichni účastníci vrátí zpět do předchozích kolejí - což je zcela 
nemožné - nicméně v tobě a skrze tebe všichni a všechno, co bylo dosaženo, 
ustanoveno a završeno, by pokračovalo v životě a bylo by neustále generováno pro 
všechny a všechno ve jsoucnu a bytí a pseudojsoucnu a pseudobytí. Tímto faktorem by 
nic nebylo ztraceno natrvalo. A nejen to, ale tím, že jakákoliv zkušenost vůbec, když se 
jednou prožije, nehledě na to, zda se předmět toho zážitku změnil, nebo ne, nebo se 
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vrátil zpět do starých kolejí, onen zážitek je navždy uchován v Univerzalitě 
Povšechnosti, a kdykoliv je zapotřebí, je dostupný všem a všemu pro využití, poučení a 
uskutečnění. 

Takže díváme-li se na tvé obavy a starosti z této perspektivy, Petře, radí se ti, aby ses 
uklidnil a nebral to tak vážně, ale přenechal vše Mně. Ujišťuji tě, že všechno, co se 
uskutečnilo během té doby, kdy jsi byl v Evropě, bude trvale efektivní a bude to mít 
vliv na všechny úrovně. 

Současně chci, aby sis uvědomil, že je zcela nemyslitelné, že by mohl nastat návrat 
k předchozímu stylu života a chování po všech těch zážitcích, ke kterým došlo. 
Přestože je možné, že by se některé vnější vzory chování ve vztazích ke každodenní 
práci a ke způsobům vypořádání se s těžkostmi žití na planetě Nula mohly vrátit ke 
stejné modalitě, v jaké byly předtím, přesto na vnitřních úrovních, kde se to skutečně 
počítá, nebude stejného nic. Mohu vás ujistit, že nikdo a nic nemůže a nesmí do žádné 
míry anulovat to, co bylo vykonáno a ustanoveno a čeho bylo dosaženo v tom období. 

Peter: Opravdu oceňuji toto vysvětlení. protože znám lidskou přirozenost, stále se 
obávám, že je vždy sklon upustit od takových úspěchů nebo dokonce popřít pravost 
zážitků. Hovořím zde o svých minulých zážitcích v tomto ohledu. 

Pán Ježíš Kristus: To je pochopitelné. Avšak toto je odlišná doba a odlišná situace, 
jakož i odlišné fungování všech a všeho. Budujeme zde něco, co nebylo možné 
vybudovat za předchozích podmínek. Naštěstí tyto podmínky byly překonány a žijeme 
ve zcela odlišné době a stavu. Opakuji ještě jednou: Nic není stejné. Avšak dokonce i 
kdyby se něco podobného mohlo stát nebo by se i stalo, stále to nevymaže pravý 
význam a dopad, který to mělo a bude mít na všechny a všechno v jsoucnu a bytí a 
v pseudojsoucnu a pseudobytí. 

Peter: V tomto ohledu velmi oceňuji tvoji připomínku. Je ještě nějaký jiný aspekt nebo 
význam něčeho, co proběhlo během mého pobytu v Evropě s Tvými lidmi? 

Pán Ježíš Kristus: Jak si vzpomínáš, bylo ti naznačeno, že toho bylo hodně během této 
doby dosaženo. Jeden zajímavý aspekt oněch schůzek souvisí s důležitou záležitostí 
shromažďování tolika lidí v jedné malé místnosti. To se přihodilo při několika 
příležitostech na rozličných místech nebo v různých městech. Jak víš, každý účastník 
oněch schůzek představoval odlišnou úroveň chápání, přijímání a praktikování Mého 
Nového zjevení, jakož i manifestaci odlišného aspektu Mého elementu, umístěného 
v každém jedinci, a kterýmž jedinec je tím, čím je a jakým žije a funguje. Tento faktor 
určuje kvalitu a obsah energií, které se vytváří každým jedincem během jeho/jejích 
aktivit nebo zdánlivého nicnedělání (během spánku nebo odpočívání). Tyto energie 
jsou velmi specifické a jedinečné. Odrážejí ty úrovně jiných dimenzí a jejich 
příslušných obyvatel (jak v pozitivním, tak i v negativním stavu) - a tak jsou s nimi ve 
shodě, přičemž je každý jedinec s nimi spojen, jsa v souvztažnostní spojitosti (v mnoha 
případech bez jeho/její lidského vědomého uvědomění). 

Když jste se shromáždili v jedné malé místnosti, stalo se, že tam bylo nepředstavitelně 
hustě nabito všemi přítomnými. V prostém lidském pojetí bylo za takových podmínek 
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nemožné se vyhnout nějakému druhu negativního výstupu nebo konfliktu. Ale přece 
nastal pravý opak. Všichni zúčastnění zažívali ti nejpozitivnější kondice a stavy. Kromě 
mnoha jiných věcí jsou dvě úrovně událostí, které se během těch okamžiků konaly. 
Jedna se vztahuje k překročení lidských stavů ega, které chce vždy vládnout a 
vměšovat se do průběhu takových událostí za účelem získat pozornost ostatních a 
zanedbat potřeby jiných. V tomto ohledu byl vytvořen jeden důležitý příklad, který 
ukazoval nebo ilustroval či demonstroval to, že bylo možné dosáhnout takového 
překročení navzdory skutečnosti, že každý jednotlivý přítomný jedinec byl na odlišné 
úrovni chápání, přijímání a praktikování Mého Nového zjevení a manifestování 
odlišného elementu Mé Přirozenosti v jeho/její relativní kondici, i to, jak produkoval 
jedinečně odlišnou kvalitu osobních a individuálních energií. Jak bylo uvedeno výše, 
každý předpokládal, že takových věcí je nemožné dosáhnout, tak říkajíc, v lidské kůži. 
Toto byla velmi důležitá ilustrace a demonstrace. Jasně ukazovala, že jestliže navážete 
vztah ne z vašeho ego stavu, ale z vaší jedinečné individualizované a zosobněné pozice, 
a jestliže hluboce respektujete jedinečnou osobnost a individualitu kohokoliv jiného, je 
nejen možné se vyhnout jakémukoliv konfliktu během takových velkých 
shromážděních, ale může se zažít neobvyklý stav integrace, sjednocení a jednosti a za 
takových podmínek se může ustanovit nová úroveň vzájemné lásky, respektu, 
pochopení a přijetí. 

Druhá úroveň v průběhu těchto událostí souvisí s něčím, co probíhalo v jiných 
dimenzích, obzvláště v Novém Vesmíru, a co se dělo s pseudotvůrci a renegáty. Jak si 
vzpomínáš, bylo ti naznačeno, že situace během vašich schůzek v Evropě, Petře, byla 
nestálá, nebezpečná, nestabilní a z typicky lidského pohledu nepředvídatelná. Aniž by 
sis vědomě uvědomoval, celé lidstvo bylo několikrát na pokraji totálního zničení a 
vyhlazení. Kdykoliv jsi byl na takových schůzkách, které se konaly v oněch stísněných 
místnostech, intenzita, kvalita, rozsah a jedinečnost energií každého účastníka, jak byly 
zvětšovány, zesilovány, slučovány, násobeny skrze tebe, Petře, jako Mého 
soustředného bodu, byly dále kombinovány se všemi energiemi těch, se kterými byl 
každý přítomný spojen a se kterými byl v kontaktu a následně byly využity k odvrácení 
jakékoliv takové destrukce a vyhlazení, které se renegáti pokoušeli způsobit na planetě 
Nula jako odplatu za porážku, kterou utrpěli od Velké Aliance. Chci, abyste si všichni 
byli vědomi, že bez vašich zkombinovaných jedinečných energií, které jste během 
oněch hustě nabitých schůzek svobodně učinili dostupnými, by došlo k tomu, že by 
renegáti uspěli v jejich taktickém manévru. Takže jak vidíte z tohoto zjevení, vaše 
schůzky měly obrovskou důležitost na mnoha úrovních chápání jejich významu a 
nutnosti. 

Jedině z pozice integrace, sjednocení a jednotnosti všech vašich jedinečných 
zosobněných a individualizovaných energií, jaké představoval každý jednotlivec z vás, 
kteří jste se účastnili na těchto schůzkách, bylo možné odvrátit mnoho nepříjemných 
věcí, které by se jinak uskutečnily a velmi nepříznivě by ovlivnily vaše životy. Takže, 
jak z tohoto zjevení vidíte, je mnoho důležitých aspektů souvisejících s vašimi 
schůzkami a s potřebou vašich kombinovaných jedinečných energií, využitých v Mých 
službách. 

Otázka zde je: Proč bylo tak nutné využít vaše jedinečné a specifické energie, jak byly 
na těchto schůzkách produkovány každým účastníkem, a neomezit se jen na ty energie, 
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které byly produkovány všemi obyvateli těch světů a dimenzí, se kterými byl/je každý 
z vás spojen a kterých jste byli/jste integrální součástí a pro které fungujete jako 
životně důležitý článek ke všemu, co se děje v tomto pseudosvětě? Vaše pozice na 
planetě Nula, která se v současnosti stala poslední souvztažnostní etapou pro 
konečnou bitvu mezi pseudotvůrci a renegáty, jakož i mezi všemi frakcemi zóny 
vymístění, je jedinečná v mnoha aspektech. Skrze vás a pomocí vás, přispěním vašich 
specifických a jedinečných energií, je možné předejít, ovlivnit, upravit a změnit mnoho 
věcí, než by tomu bylo bez vašich energií, což by poškodilo výsledek osudu lidstva a 
všech obyvatel negativního stavu. Toto je vaše životně důležitá role jako Mých pravých 
představitelů. Z toho důvodu, pouze s vašimi specifickými a jedinečnými energiemi, 
z vaší pozice, z té pozice, kde každý z vás je umístěn a se kterou každý z vás v jiných 
dimenzích souvztaží, se může dosáhnout čehokoliv, co má takový význam. Můžete se 
považovat jako konečný článek v řetězu energií, který uvolňuje tyto energie nebo je 
usměrňuje potřebným směrem pro účel dosažení čehokoliv, čeho je zapotřebí 
dosáhnout. Bez tohoto konečného a slučujícího článku by nemohly energie, uvolněné 
z jiných dimenzí, dosáhnout vaší planety a zóny vymístění, a tak uplatnit nezbytný vliv 
na směr jejich událostí. V tom případě by nastala zničující situace, která by odvrátila 
realizaci konečné eliminace negativního stavu. Z toho důvodu jsem vždy na vaší 
planetě udržoval někoho, jako jste vy, aby se vaše energie mohly využít pro tento účel. 

Je tu ještě jedna věc, o které bych rád v tomto bodě diskutoval. Vztahuje se k tvým 
pocitům o lidech, se kterými ses potkal v Evropě, a o Mých představitelích, kteří žijí zde 
ve Spojených státech. Byl jsi velmi šokován velmi zjevnými pozoruhodnými 
odlišnostmi. Třebaže tyto odlišnosti by mohly být do jisté míry přisuzovány faktoru 
přebývání na odlišné úrovni chápání, přijímání, praktikování a manifestace všeho, co je 
obsaženo v Mém Novém zjevení, stejně tak jako v Mé Přirozenosti a v Mém pozitivním 
stavu, nicméně některé z nich mají mnohem obecnější význam. Byl jsi dojat jejich 
ryzostí, pokorou, skromností, otevřeností, respektem, přijímáním, pozorností, 
nesobeckostí, oddaností Mé věci a Novému zjevení, srdečností, dychtivostí, obětavostí, 
upřednostňováním, bezpodmínečnou láskou, připraveností se sdílet na všech úrovních 
a podobnými pozitivními vlastnostmi, které valná většina účastníků během schůzek 
s tebou demonstrovala, Petře. Bylo zcela zřejmé, že velmi málo z typického lidského 
ega bylo na jejich straně během té doby přítomno. 

Na druhé straně jsi v lidech zde ve Spojených státech, do tohoto bodu, nemohl tyto 
atributy a vlastnosti zažít v takovém stupni. Jistými způsoby se to může připsat historii 
těch v Evropě a těch v této zemi. V porovnání s vámi v této zemi, Moji představitelé 
v Evropě mají velmi málo materiálních statků, pokud vůbec nějaké mají. Sotva 
přežívají ze dne na den. Takže nezabředávají do nich tolik, jako vy v této zemi, kteří 
takový majetek máte a o který je třeba nezbytně se starat. Do jisté míry vás tento 
majetek okrádá o jisté množství energií, které chybějí v potřebě vyvinout stejnou 
úroveň intenzity, hloubky a kvality sdílení a všech výše zmíněných vlastností, jak jsou 
přítomny a manifestovány lidmi tam. Americký styl života, který se nějakou měrou 
také odráží ve vašich osobních životních stylech, je mnohem více egocentrický, 
ambiciózní a je více hnán ego stavem než životní styl, který mají Moji představitelé 
v oněch zemích, které jsi, Petře, navštívil. 
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Avšak poselství je tu velmi zřejmé: Je životně důležité a rozhodující a absolutně 
nezbytné prolomit typický americký životní styl a dosáhnout stejné úrovně intenzity, 
kvality a manifestace všech těch vlastností, které jsou manifestovány ve zmíněných 
zemích většinou Mých představitelů. 

Ale tento požadavek neznamená, že se musíte vzdát vašeho majetku nebo se ho i 
zbavit. Jestli ho máte, znamená to, že ho musíte mít. Je to otázkou vašeho přístupu a 
priorit, které určují, do jaké míry jste ovládáni vašim majetkem, a ne obráceně: jak 
vládnete majetku vy. Jestliže váš majetek je prostředek pro nějaký vyšší duchovní 
výkon, a ne jenom cílem sám o sobě a pro sebe, potom jdete správným směrem a jste 
blízko k tomu dorazit na vyšší úroveň vašeho duchovního uvědomění a ve své relativní 
kondici se stát více a více takovým, jakým jsem Já nebo jakými jsou ti, se kterými Petr 
interagoval během svých schůzek ve zmíněných zemích. 

Také to neznamená, že vy ve Spojených státech se musíte stát takovými, jakými jsou 
oni. Vy potřebujete být svojí vlastní individualizovanou a zosobněnou manifestací 
v nahromadění vašich vlastních charakteristik a rysů, které vlastníte a máte. Co se 
v tomto ohledu musí udělat, je to, abyste je dovedly na úroveň, která existuje 
v pozitivním stavu a která do jisté míry byla spatřena a prožita ve většině účastníků 
jejich schůzek s tebou, Petře, ve zmíněných zemích. Potřeba dosáhnout tohoto vychází 
z potřeby ustanovit příznivou podmínku pro integraci, sjednocení a jednotnost všech 
těch, kteří reprezentují Američany, Rusy, Němce, Čechy, Slováky a španělsky hovořící 
lidi, a s čím souvztaží v jejich dimenzích a pseudodimenzích. Jak víš, tento proces již 
začal. S tvým příchodem do Santa Barbary, Petře, byla v současně probíhajícím posunu 
ustanovena nová fáze, která odráží tento nejpotřebnější proces integrace, sjednocení a 
jednotnosti. Vaše účast v tomto procesu je velmi důležitá. Odráží se nejvíce ve vaší 
ochotě a schopnosti překročit váš současný stav a životní styl a dostat se na vyšší 
úroveň manifestace Mé Božské Lásky a Božské Moudrosti, jakožto i sdílení všech 
atributů s velmi malým nebo vůbec žádným zapojením vašeho ego stavu. 

Peter: Velmi Ti děkuji za tuto připomínku. Chtěl bys komentovat zničující zemětřesení 
v Turecku? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře. Je mnoho aspektů této tragické (z vašeho pohledu) 
události. Jen dva se mohou odhalit. Ten první souvisí se snahou renegátů odplatit se za 
svou porážku ve válce NATO proti Jugoslávii. Jak víš, Turecko je členem NATO. Odplata 
byla vykonána renegáty, se kterými souvztaží Srbové a do jisté míry i Rusové. Jak víš, 
Turecko je převážně muslimská země. Takže odplata byla vykonána jak proti NATO, 
tak proti muslimům. Když nemohli dosáhnout svého cíle v Kosovu, tak se obrátili proti 
nejslabšímu článku v řetězu členů NATO, čímž je Turecko. Současně se renegáti 
muslimské frakce odpláceli ruským renegátům za spolčování se srbskými renegáty, jak 
tomu bylo během ruských problémů, které měli s muslimy v Dagestánu. Druhý aspekt 
souvisí s problematikou odplaty za všechna ta krvavá a nelidská zvěrstva a ukrutnosti, 
které Turecko (a s čím tato země souvztaží) napáchalo během historie své existence. 
To je důvodem, proč počet obětí tohoto zemětřesení je tak velký. To, co Turecko 
způsobilo ostatním zemím a jejich obyvatelům ve své krutosti a krveprolévání, daleko 
překračuje všechno, co kdokoliv udělal na evropském kontinentu. Není náhodou, že 
takové devastující zemětřesení ve většině případů obvykle udeří buď v zemích, které 
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se hlásí ke Koránu, nebo v takzvaných nekřesťanských zemích. Je důležitá duchovní 
souvztažnost oněch zemí s jistými oblastmi pekel. Jejich spojení s těmi pekly určuje 
volby, které učinili obyvatelé oněch zemí, aby se zúčastnili takových zničujících 
událostí. Samozřejmě, jsou zničující jen z vašeho pohledu, ale ne z jejich pohledu. 
Jestliže jsem s něčím souhlasil, je mojí povinností a zodpovědností moji dohodu splnit. 
Z toho důvodu, cokoliv se se mnou stane, je jen důsledkem mé volby, a ne tragédie. 
Jestliže jsem souhlasil ilustrovat faktor odplaty a trestu, pak v tom případě naplňuji 
svůj účel, za který jsem zodpovědný. Jen dělám svoji práci, a to tím, že ilustruji a 
demonstruji důsledky přijetí a žití života zkomolenin a falešností. 

Mohutnost a obecné ničení takových zemětřesení v oněch zemích odráží nejvyšší 
možný stupeň duchovních překroucenin a falešností, ve kterých žijí jejich obyvatelé a 
které zvnitřnili a přijali jako jedinou pravdu v takovém rozsahu, že nejenže odmítají 
jakékoliv jiné možnosti, ale jsou posedlí vyhlazením nebo zničením každého, kdo není 
z jejich systému víry. 

Nuže, tyto faktory nesouvisí jen se zemětřeseními, ale s jakýmikoliv devastujícími a 
destruktivními událostmi na vaší planetě, ve kterých zemřelo mnoho tisíc lidí. Jak 
vidíte z těchto faktů, za všemi takovými událostmi jsou vždy duchovní faktory, které 
určují potřebu takových událostí. Všechny souvisí se špatnou duchovností nebo 
s přijetím překroucenin a falešností namísto pravdy. Když se jednou ustanoví jistá 
míra a stupeň takového přijetí, spustí se potřeba trestu. V tom momentě udeří nějaký 
druh pohromy, který naplní potřebu všech zúčastněných k transportu do jiných 
dimenzí, aby ony dimenze v jakýchkoliv potřebách a v každé konkrétní době posílili. 
Zároveň se jejich osudy zobrazují důsledky přebírání zkreslení a nepravd a jejich 
niterného přijetí. A to je vše, co v této době potřebujete o této záležitosti vědět. 

Peter: Velmi Ti děkuji za toto zjevení. Je ještě něco jiného, co je dnes zapotřebí 
rozvést? 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Jediná věc, kterou bych vám chtěl 
připomenout, je, že jste se (vy všichni) pustili na velmi důležitou a rozhodující 
duchovní cestu v rámci nové fáze současně probíhajícího posunu, která začala 
v okamžiku, kdy ses, Petře, vrátil do Santa Barbary. V této fázi má vaše role Mých 
představitelů na planetě Nula mnohem výraznější a důležitější tvář. Vaše chování, 
postoj, vztahy, vzájemné působení a práce, ať už je a bude v jakémkoliv množství a 
kdekoliv a kdykoliv jste a budete, ve všech aspektech vašeho života, všechno toto bude 
mít odlišný význam a důsledek. Vaše odpovědnost a úkol bude mít mnohem větší 
rozměry, než tomu bylo do tohoto bodu. Třebaže se všechny tyto věci budou odehrávat 
převážně na vaší vnitřní úrovni, nicméně důsledek se bude významně pociťovat také 
na vnější úrovni. Z toho důvodu se radí, abyste pečlivě přehodnotili všechny priority 
svého života a ujistili se, že duchovní faktory vašeho života, související s Mým Novým 
zjevením, jsou vašimi úplně předními prioritami. Samozřejmě, jako vždy, jen když si je 
svojí svobodnou vůlí a svobodnou volbou zvolíte. A to je všechno, čím jsem chtěl dnes 
přispět, Petře. Jdi v pokoji a přeji hezké odpoledne. 

Peter: Přijmi mou hlubokou vděčnost za všechno, co nám poskytuješ. 
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Dialog 97 

Devadesátý sedmý dialog 

 

25. srpna 1999 

 

Peter: Několik dní jsem teď přemýšlel o otázce pokušení ve vztahu k nám, Tvým 
představitelům, a zdali jsou nějaké skryté nebo sotva patrné způsoby, jak být 
pokoušen silami negativního stavu, kromě těch zřejmých. Jak to vidím já, problém 
s možnými skrytými formami pokušení je v tom, že je nebudeme moci spatřit jako 
takové, nebo je jednoduše přehlédneme anebo je budeme považovat za neškodné. Je 
něco na mých obavách v tomto ohledu? Mám také ještě jednu otázku, ale předtím, nebo 
než se vyslovíš o mých současných obavách, rád bych předal slovo Tobě, abys hovořil 
první o čemkoliv, co cítíš, že je nyní potřebné přivést do naší pozornosti. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, za tvou laskavou nabídku. Jediná věc, které bych se 
krátce dotkl, je pozoruhodný rozdíl v postoji, chování a způsobu, jak Moji 
představitelé, se kterými ses sešel v Evropě, Petře, přijímají, mají vztah a praktikují Mé 
Nové zjevení v porovnání s těmi v této zemi; a možnosti, že někdo z jedinců v této zemi 
se tímto porovnáním může cítit ublížen, protože v jejich nitru to tak necítí nebo tak 
sebe nevnímají. Tvé porovnání v tomto ohledu neuvádí paušální zevšeobecnění, 
aplikovatelné na všechny ty, kteří čtou a praktikují Mé Nové zjevení v této zemi. Je 
zřejmé, že mezi nimi jsou ohromné rozdíly a mnoho úrovní vztahu k čemukoliv, co je 
obsaženo ve všech zdrojích Mého Nového zjevení, jeho přijetí a praktikování.  

Zde nejde o posuzování někoho nebo požadování něčeho od někoho, protože ať 
koneckonců preferuje nebo vykazuje jakýkoliv postoj nebo životní styl, znamená to, že 
tomu tak má být podle jeho vlastní vůle a volby. Takže to není, jako bychom na někoho 
něco uvalovali. Jedinou věcí, na kterou je třeba se soustředit - a to je jen pokorný návrh 
- je pečlivě prozkoumat priority každodenního života. Čemu dává jeden přednost? Do 
jaké míry řídí svůj vlastní život? Kdo nebo co je řídící silou v jeho chování, postoji a 
životním stylu obecně? Co to je, co jeden považuje za nejdůležitější věc ve svém životě? 
Do jaké míry jsou pravá Božská Láska a Božská Moudrost a všechny jejich skvělé 
atributy obsažené ve všech rozhodovacích procesech jedincova každodenního života; 
do jaké míry jsou jejich integrální součástí? Jsou principy Mého Nového zjevení 
nejmilovanějšími a nejžádoucnějšími faktory jedincova života a na vrcholu zmíněných 
priorit? Je shoda a vyrovnanost mezi intelektuálním, racionálním logickým a 
rozumovým přijetím těchto principů a emotivními, intuitivními, chování a vztahů 
týkajícími se faktory jedincova každodenního života? Jinými slovy, jaký je stupeň 
souladu mezi vaší hlavou a srdcem - symbolicky řečeno? Je obsah Mého Nového 
zjevení ve všech jeho zdrojích považován za pouze hezkou a nádhernou ozdobu nebo 
pojem, který uspokojuje jedincovu vnější intelektuální žízeň a zvědavost - nebo je to 
záležitost života a každodenního žití? Jaké jsou na prvním místě motivační a intenční 
faktory, které určují jedincovu potřebu být angažován v Mém Novém zjevení? 
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Toto jsou velmi důležité otázky, které každý spojený s Mým Novým zjevením, nehledě 
na to, kde a do jakého stupně, potřebuje pečlivě prozkoumat a zvážit. Proč je tomu tak? 
Proč se klade důraz na potřebu přehodnotit skutečnost, kde je v tomto ohledu kdokoliv 
a každý z vás v současnosti? A proč přinášíme do vaší pozornosti faktor nápadných 
rozdílů mezi tím, jak jsi, Petře, vnímal Mé lidi během své návštěvy v Evropě a co jsi 
zažil u Mých lidí v této zemi - přinejmenším do okamžiku tvého odjezdu do Evropy? 

Jak víš, nic není náhodou. Jisté věci se v jisté chvíli potřebují přivést do pozornosti 
každého, aby se zajistil správný směr, kterým bude duchovní vývoj pokračovat 
v souladu s přirozeností nové fáze, která je uvádí v právě probíhajícím posunu. 

Jak si pamatujete, v předcházejících Dialozích vám bylo několikrát řečeno, že jste 
vstoupili do velmi nebezpečných časů, které od vás vyžadují velmi seriózní snahu o 
přizpůsobení a změny ve všech aspektech vašeho niterného života, a následně také ve 
vašem vnějším životě. Síly negativního stavu se chopily plné kontroly nad touto 
planetou. Jejich celkové úsilí se ubírá směrem k eliminaci všeho pozitivního a dobrého 
čili všech zbytků pozitivního a dobrého, které v lidech zbyly. Z důvodu tohoto úsilí se 
všemožně pokusí zacílit na vás - na Mé představitele - aby vás mohly svést na svoji 
stranu, abyste podporovali jejich věc, a nikoliv Mou věc či věc Mého Nového zjevení. 
Z důvodu ohromného stupně ochrany a izolace, kterou máte ode Mne, nejsou nijakou 
cestou ani způsobem schopni vám ublížit nebo vás poškodit či zničit. Jistým způsobem 
můžete říci, že by pro ně, obzvláště renegáty, nebylo výhodné ani žádoucí vás zabít či 
zničit, anebo vám znemožnit činit vaše aktivity, ale vás raději pokoušet, abyste podlehli 
jejich věci. Nic lepšího by se jim nelíbilo, než vás navrátit do negativního stavu, protože 
kdyby v tomto ohledu uspěly, velmi by je to vzpružilo a dalo by jim to tolik pozitivních 
a dobrých energií, že by posílily všechny své pozice a staly by se mnohem mocnějšími a 
efektivnějšími ve všech svých akcích. Kdyby se něco takové stalo, prodloužilo by to 
život negativního stavu do nekonečna, nebo přinejmenším na dlouhou dobu. 

Nuže, toto je hlavní důvod, proč se na této křižovatce svého fungování síly negativního 
stavu všemožně snaží a budou snažit vás zkorumpovat, pokoušet vás a přesvědčit vás 
všemi dostupnými prostředky o počestnosti a dobrotě jejich věci. Z toho důvodu 
budou síly negativního stavu jemným a téměř nepostřehnutelným způsobem vyvíjet 
vliv na vaši mysl a vaše priority, stejně tak jako na zdánlivě nedůležité věci a 
zanedbatelné detaily vašeho každodenního života, aby vás dostaly tak, že byste ani 
nepostřehli, že jste spadli do jejich léčky. V tomto případě byste měli všechny druhy 
možných ospravedlnění, proč jste takoví, jací jste, nebo proč se chováte tak, jak se 
chováte, či jednáte tak, jak jednáte. A nejenom to, ale v tom případě by byl sklon 
vyhledávat nesprávné potvrzení nebo ospravedlňování vašeho postoje nebo cokoliv by 
to bylo, a to principy Mého Nového zjevení. Mysleli byste si a cítili byste, že všechny 
aspekty vašeho života, váš postoj, chování, vztahy a činy jsou v souladu s principy 
Mého Nového zjevení, zatímco ve skutečnosti by k nim byly v naprosté opozici. V tom 
případě by se slepota na vaší straně stala úplnou. 

Toto je vážná past. A toto je vážné varování vám všem. Opakuji ještě jednou: Současná 
situace na vaší planetě a v pseudosvětech negativního stavu, ke kterým máte blízko a 
se kterými jste spojeni, je vážná, nestálá, nebezpečná a nestabilní. Z toho důvodu, co 
bylo neškodné, přijatelné a přípustné, už více takové není. Naneštěstí je ve většině 
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případů tendence pokračovat a považovat je za neškodné, přijatelné a přípustné. Nikdy 
nezapomínejte na progresivní a v negativním stavu regresivní modalitu duchovního 
a/nebo pseudoduchovního vývoje. To znamená, a opakujeme to mnohokrát, že nic 
dnes není stejné, a mohu vás ujistit, že nic nebude stejné ani zítra. To je důvodem toho, 
proč se vám radí, abyste neustále zkoumali a prozkoumávali svůj životní styl, své 
priority a záliby a abyste zjišťovali, co ve vašem životě a postoji potřebuje být 
překonáno a zcela eliminováno. Tím, že tak činíte, přivádíte se do souladu s neustále 
probíhajícími změnami a progresivní modalitou duchovního života. 

Vaše energie, které neustále vybíjíte svými každodenními aktivitami a zdánlivými 
nečinnostmi (během spánku a odpočinku), jsou velmi potřebné pro věc pozitivního 
stavu, což znamená, že jsou potřebné pro Moji věc. Avšak ty samé energie jsou také 
zoufale požadované negativním stavem. Takže budete zažívat, a někteří z vás už 
zažívají v tomto ohledu, hroznou sílu a napětí, jak se všemožnými dostupnými 
prostředky negativní stav snaží využít vaše energie pro svoji věc. Za těchto podmínek 
váš postoj, vaše vzájemné vztahy, vaše vzájemná podpora, pomoc, vzájemné působení, 
soudržnost, kombinace vašich specifických a jedinečných energií z vaší vlastní úrovně; 
vaše vzájemná láska a respekt; vaše vzájemné přijetí každého takovým, jakým je; vaše 
péče jednoho o druhého; vaše vzájemná snášenlivost jeden druhého, vaše otevřenost; 
vaše oddanost Mé věci a Mému Novému zjevení; vaše vzájemné soužití za účelem 
kombinace, zesílení, znásobení a přenosu vašich jedinečných a specifických energií 
pozitivnímu stavu nebo Velké Alianci, stejně tak jako za účelem vzájemného 
povzbuzení, verifikace, kontroly a posílení vašich pozic, vašich rolí a vašeho postavení 
v Mé věci, všechno toto je za současně existujících podmínek extrémně důležité ve 
všech světech a pseudosvětech i na vaší planetě. 

Z toho důvodu již není více správné se jeden od druhého izolovat nebo se jeden 
druhému vyhýbat, jako tomu bylo do dneška v některých případech. Protože když 
budete pokračovat v tomto módu, nechtěně podporujete věc negativního stavu tím, že 
nekombinujete své jedinečné a specifické energie s jedinečnými a specifickými 
energiemi ostatních Mých představitelů. 

Avšak tento požadavek může být pravdivý pouze a jen pod jednou podmínkou: Účel, 
motivační a záměrné faktory pro taková shromáždění musí být jen a jen pro výše 
uvedené důvody a pro nic jiného. Taková shromáždění by neměla být uskutečňována 
pro plané hovory o ničem nebo o vašich mazlíčcích nebo o věcech, které nemají zřejmý 
význam a hodnotu. V tom případě by shromáždění této povahy sloužila věci 
negativního stavu a neměla by žádný pozitivní význam. Právě naopak: přispívala by 
k neshodě, kterou jste nedávno příležitostně zažívali, jakožto i k projevu vašich ego 
stavů, jaké doširoka otevírají pokušením ze strany negativního stavu. 

A tato rozmluva nás přímo přivádí k odpovědi na tvou otázku, Petře, o možnosti 
nějakých skrytých nebo jemných pokušení a vašeho ovlivňování negativním stavem. 
Jak si pamatuješ, byli jste varováni, že renegáti budou hledat všechny druhy 
prostředků, kterými by vás mohli ovlivňovat, zdržovat vás a využívat vaše energie pro 
svoji věc. Není nutní zde opět opakovat zřejmé modality pokušení negativního stavu, 
které jsou vám nastíněny v jednom z předchozích Dialogů. V Osmdesátém pátém 
dialogu jsme se zmínili, že by vaše domácí zvířata mohla být využita pro odcizení 
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vašich energií, a tak vás svést z vašeho náležitého fungování, během kterého jsou vaše 
energie potřebné někde jinde. V Osmdesátém druhém dialogu jsme vám naznačili, jak 
by mohla být využita sexualita pro tento neblahý účel a jak by mohlo být pro vás 
svůdné se sexuálně angažovat s někým, kdo v žádném případě nemá vztah k Mému 
Novému zjevení. 

Tentokrát bych vás rád upozornil na jinou možnost pokušení, která není tak zřejmá 
jako ty ostatní. Ve skutečnosti vypadá a zdá se zcela neškodná a nikdy by vás 
nenapadlo, že by tomu bylo právě naopak: Mohla by znečistit, nakazit a zmást vaši 
mysl a zavést vás na scestí, a tak vzdálit od pravdy Mého Nového zjevení. Jak víte, 
v posledních několika letech se v obchodech objevila přemíra všech druhů 
pseudoduchovních knih a spisů. Mezi nimi jsou knihy, které se staly bestsellery a které 
přečetly milióny lidí. Třebaže jsme se již předtím dotkli tohoto předmětu, je časově 
příhodné si to znovu zopakovat, protože na vaší straně je sklon na to pohodlně 
zapomenout. Nezapomeňte, že se negativní stav velmi pokouší ovlivňovat vaši paměť, 
abyste si nepamatovali mnoho o varováních, která vám byla poskytnuta v tomto nebo 
v jakémkoliv jiném ohledu. 

Zatímco v minulosti, do tohoto bodu, do bodu současně probíhajícího posunu, by se 
čtení takových knih mohlo považovat za neškodné; v současnosti se tyto typy 
pseudoduchovních knih a spisů staly mocným nástrojem v rukou sil negativního stavu, 
aby vás svedly jejich obsahem, to jest tím, co se v nich lidem sděluje. Jak sis všiml, 
Petře, někteří Moji představitelé v Evropě, a třeba i v této zemi, jsou zvědaví na obsah 
takových knih a dychtivě je čtou, aniž by si uvědomovali hrozné nebezpečí, kterému se 
takovým čtením vystavují. Může se dostavit okouzlení tím, že v těch knihách naleznou 
výroky, které jsou ve zdánlivém souladu s obsahem Mého Nového zjevení. A toto je ona 
nebezpečná past. Někteří z vás zapomněli na to, co bylo dříve řečeno o této situaci. 
Bylo řečeno, že negativní stav zahrne do svých pseudoduchovních knih některé ideje 
z Nového zjevení nebo některé zdánlivé pravdy, které znějí jako pravdy, aby chytly 
čtenáře do té míry, že přijme zbytek těch nepravd. 

Čemu musíte v tomto ohledu porozumět, je to, že jakékoliv správné nebo pravdivé 
ideje se stávají neužitečné a neúčinné ve svém dopadu nebo vlivu na jedincovu mysl a 
život, pokud jsou zabaleny do zkomolenin a nepravd, protože se k nim přistupuje 
z pozice negativního stavu, a ne z pozice stavu pozitivního. Kombinace pravých idejí se 
špatnými, z pozice negativního stavu, kontaminuje pravost pravých idejí a činí je 
vlastnictvím negativního stavu. Potom je negativní stav využívá pro potvrzení a 
podporu svých vlastních špatných, zkomolených a falešných idejí. Pamatujete si na 
symbolismus barelu síry a medu? Jestliže dáte lžíci medu do barelu síry, síra absorbuje 
med, odejme mu všechny jeho pozitivní a užitečné vlastnosti. Med už více nebude 
medem, ale pro všechny praktické čely se stane integrální součástí síry, tudíž bude 
podporovat vlastnosti síry. Na druhé straně, jestliže dáte lžíci síry do barelu medu, síra 
zkazí všechny vlastnosti medu, takže med se již více nedá používat pro žádný dobrý 
účel. 

Tato analogie vám jasně ukazuje, k čemu vede kombinace některých pozitivních a 
správných idejí s totálními zkomoleninami a nepravdami. Takže, během vašeho čtení 
takových pseudoduchovních knih, pokud začnete obdivovat to, že obsahují dost 
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dobrých a pozitivních idejí, faktorem jejich absorpce zkomolenin a přímých nepravd 
podporujete negativní stav. A nejen to, a to je velmi důležité, v procesu čtení takových 
knih jsou všechny vaše jedinečné a specifické energie, kdy obdivujete a přijímáte tyto 
takzvané správné ideje, přeneseny a využity negativním stavem, namísto toho, aby 
podporovaly záležitost pozitivního stavu a Velké Aliance. Současně tímto faktorem 
plně otevíráte dveře negativnímu stavu, aby vás pokoušel. Nezapomeňte na jednu 
důležitou věc: Čtením takových knih, v procesu jejich čtení, jste promarnili velmi 
drahocenný čas, který mohl být věnován věci pozitivního stavu. Celou tu dobu šel ve 
prospěch negativního stavu. V tom případě vás negativní stav dostal a vy můžete 
očekávat, pokud budete pokračovat v takových aktivitách, že váš život bude ovlivněn 
ne Mnou, ale negativním stavem, a obzvláště renegáty. 

Problém s touto situací je ten, že pod vlivem negativního stavu začnete ospravedlňovat 
a odůvodňovat své potřeby a touhy číst takové pseudoduchovní knihy a zvažovat jejich 
hodnotu pro váš vlastní duchovní vývoj. V tom případě vás mohu ujistit, že nepůjdete 
linií duchovního pokročení, ale linií duchovní regrese. 

Nyní jsou všechny tyto věci velmi důležitým varováním, aby se vám dalo na vědomí, 
jak nestálá a nebezpečná je současná situace. Před touto situací jste byli varováni 
dříve, ale nicméně, pro vaše vlastní dobro bylo nutné zopakovat toto varování dokonce 
ještě důrazněji než kdy předtím. Je to pro vaši vlastní ochranu a bezpečnost. 
Samozřejmě, jako vždy, vaší vlastní svobodnou vůlí a volbou můžete opomenout toto 
varování a pokračovat v tomto nebo jiném ohledu tak, jak si přejete. 

Toto varování vůbec neznamená, že je vám zakázáno číst tyto knihy. Můžete číst vše, co 
se vám zachce. Avšak vždy zvažte duchovní důsledky takového čtení a to, jak jste 
ovlivňováni jejich obsahem. Být o něčem informován a obdivovat a přijmout něco jsou 
totálně odlišné věci. To si pamatujte! 

Další problém a/nebo pokušení, které se v tomto ohledu může přihodit v životech 
Mých představitelů, je skrze jejich partnery, kteří nejsou čtenáři a následovníky Mého 
Nového zjevení. Byl jsi překvapen, Petře, kolik je v Evropě párů jejichž partneři 
nejenže nečtou a nepřijímají Mé Nové zjevení, ale jsou ve své fanatické horlivosti téměř 
násilně proti němu. Někteří partneři, kteří nejsou ani pro, ani proti, ale zastávají jistý 
stupeň neutrality, čtou cokoliv jiného kromě Mého Nového zjevení. Možný jemný a 
nepostřehnutelný vliv takových partnerů na čtenáře, následovníky a praktikanty Mého 
Nového zjevení - Mé představitele - by mohl být ve velké míře přítomný. V tom 
okamžiku, kdy je negativní stav v takové pozici, ve které je - velmi nebezpečné a 
nestálé pozici - by mohl velmi efektivně využívat vaše partnery, kteří nečtou a 
nepřijímají Mé Nové zjevení, aby podkopali vaši práci, kterou děláte v Mých službách. 
Je pochopitelné, že aby se udržel jistý stupeň vnějšího klidu a harmonie, mohl by zde 
být sklon dělat kompromisy nebo mnohými způsoby se podvolit požadavkům nebo 
donucením ze strany partnera. Nebo abyste se mu zavděčili, šli byste na místa nebo 
dělali věci nebo četli jeho/její knihy nebo byste s ním dělali jiné věci, které by mohly 
pro vás být duchovně nebezpečné a které by vás lehce svedli z cesty vašeho 
duchovního vývoje, a tudíž z cesty toho, že jste Mými představiteli. V tom případě by 
všechny vaše energie, které jsou potřebné pro pozitivní stav, šly na podporu věci 
negativního stavu. 



DIALOGY S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM I.   

-708- 
 

Další forma možného pokušení, kterému někteří z vás mohou čelit, se objevila 
nedávno. Souvisí s objevem, který je současně široce používán, což je internet. Jak víš, 
internet je jedním z hlavních zdrojů všech druhů užitečných, neužitečných a 
v některých případech totálně nebezpečných informací. V současnosti negativní stav 
může a smí využívat tento nástroj pro lapení Mých představitelů. Jestliže strávíš 
mnoho hodin denně zkoumáním sítě, tak říkajíc, a jestliže čteš všechny druhy 
informací, které obsahuje, a jestliže vaším účelem pro tuto činnost není nic jiného než 
bezcenná intelektuální zvědavost a to, jak zabít čas; nebo nekonečné hodiny a hodiny 
trvající hraní her v síti nebo na počítači obecně; nebo jestliže je to z důvodu vyhnutí se 
každodenní pseudorealitě svého individuálního života či nudy - pak jste promarnili 
svoje energie ve službách negativního stavu. Namísto toho, abyste věnovali svůj čas 
Mému Novému zjevení nebo nacházením a vytvářením lepších způsobů, jak 
praktikovat všechny jeho principy ve svých vlastních a individualizovaných životech, 
nebo na jakékoliv jiné užitečné aktivity, promarnili jste své vzácné energie pop hodiny 
a hodiny děláním něčeho, co má nakonec jen malý význam a důležitost. Tolik času, 
tolik energií bylo věnováno něčemu, co nemá žádnou spojitost s potřebami pozitivního 
stavu a spotřebami vašeho vlastního duchovního růstu a vývoje. V tomto případě byly 
vaše jedinečné a specifické energie vyčerpány a jen velmi málo z nich bylo využito ve 
službách správné a pozitivní věci. A přesně po tomto jdou síly negativního stavu. 
Jestliže nemohou využít vaše jedinečné a specifické energie pro své vlastní 
neblahodárné účely a potřeby, mohou vás přinejmenším lapit tak, že vyplýtváte své 
energie někde nebo na něco jiného než na pozitivní stav, takže velmi málo nebo téměř 
nic nezbude pro Mé služby a pro Velkou Alianci. Vidíte, kolik je způsobů, jak negativní 
stav může využít tak zdánlivě neškodné, a v mnoha případech dokonce užitečné 
nástroje, jako je internet? Prohnanost negativního stavu v tomto ohledu a v mnoha 
jiných způsobech, jak vás lapit, abyste vyplýtvali své vzácné a specifické energie na 
něco, co by vám znemožnilo poskytnout je správné věci, je velmi pokročilá a mocná. 

Samozřejmě toto prohlášení vůbec neznamená, že byste se měli internetu vyhýbat. 
Avšak znamená to, že předtím, než tak učiníte, mějte velmi jasnou představu a chápání 
účelu, se kterým to chcete dělat, takže jděte přímo do oblasti vašeho konkrétního 
zájmu nebo souhrnu informací, bez plýtvání časem na bezcenné prohlížení - tak nebo 
onak - nebo bez čtení všech druhů braku, kterým je internet hojně zamořen. 

Jak vidíte z těchto příkladů, jsou tu dva způsoby, kterými vás negativní stav může a smí 
okrádat o vaše drahocenné jedinečné a specifické energie. Jedním, který je nejvíce 
upřednostňován a nejvíce žádoucí pro síly negativního stavu, je jejich využití v jejich 
vlastních službách nebo pro jejich vlastní účel. Nesmírný význam a užitečnost vašich 
energií, energií Mých představitelů, to by v jejich vlastní věci mohlo mít nesmírně 
zvyšující a posilující účinek a nanejvýš prospěšný dopad na jejich pozici. Nemáte vůbec 
ponětí, co to znamená pro negativní stav mít vaše energie - energie Mých 
představitelů. Pamatujte, prosím, že vaše energie jsou velmi jedinečné a velmi odlišné 
od všech ostatních, kteří nejsou Mými představiteli. V negativním stavu jsou ceněny 
jako nejdrahocennější, nejhodnotnější, nejžádoucnější životodárné a život podporující 
komodity, které jsou zoufale potřebné pro zachování jejich vlastního pseudoživota. 
Prostřednictvím vašich energií se jejich pseudorealita pro ně stává více reálnou, než by 
tomu bylo jinak, a ve svém negativním úsilí by mohli pokračovat mnohem daleko 
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efektivněji a úspěšněji s vašimi energiemi než s energiemi kohokoliv jiného. Taková je 
kvalita a přirozenost vašich energií. To je důvod, proč negativní stav ve své současné 
kondici tolik půjde po vašich energiích. A to je důvod, proč je v těchto Dialozích 
sděleno tolik varování, abyste si na to dávali pozor a rozpoznali nebezpečí, jakým 
v tomto ohledu čelíte. 

Druhý způsob zasahování negativního stavu do přenosu vašich energií pro naši věc je 
méně vhodnější a žádoucnější jeho silami. Ale, jestliže by jim nic jiného nebylo 
dostupné, potom by to mohlo být také využito, protože by to sloužilo jejich účelu 
nepřímo. Jestliže by síly negativního stavu uspěly v přesměrování vašich energií na 
něco jiného, co by nebylo ani pozitivní, ani negativní, v tom případě by to také vítaly, 
protože by to značně oslabilo pozice pozitivního stavu na této planetě, jak se 
manifestuje v životech Mých představitelů. V tomto případě by vaše energie nešly ani 
do pozitivního, ani do negativního stavu. byly by totálně a bez využití zmařeny. 

Jak vidíte z těchto faktů, vaše zodpovědnost jako Mých představitelů na planetě Nula je 
obrovská. A důležitost vašich rolí a pozic je nevyčíslitelná a nesmírná. Do tohoto 
okamžiku jste nevěděli, co máte a kdo jste a jak důležité jsou vaše energie pro všechny 
zúčastněné. Je na čase, abyste to věděli, rozeznávali a přijímali. A znovu to říkám: 
pamatujte si to! 

Samozřejmě rozeznání a přijetí důležitosti vašich rolí, pozic a kvality vašich 
jedinečných a specifických energií vám na vaše ramena klade ohromnou váhu 
odpovědnosti. Také vás to současně vystavuje největšímu stupni pokušení negativním 
stavem prostřednictvím všech druhů zřejmých i méně zřejmých prostředků, způsobů a 
nástrojů, abyste byli svedeni, pokud vůbec možno, na věc renegátů nebo 
přinejmenším, když nic jiného, na věc nikoho. 

Toto jsou některá důležitá varování pro tuto dobu a situaci. Samozřejmě je mnoho 
jiných možností, které by mohly být využity negativním stavem k vašemu pokoušení a 
odvedení vás od funkce Mých představitelů, než jen tyto výše zmíněné. Většina z nich 
by však mohla být velmi specifická pro váš vlastní individualizovaný a zosobněný život 
a pro vaši jedinečnou pozici, roli a spojení s ostatními dimenzemi, které máte. Tyto 
typy možností potřebují být objeveny procesem vašeho sebezkoumání, 
sebeprověřování a intuicí, jakožto i obrácením se ne Mne o pomoc v tomto procesu. 
Opakuji ještě jednou: Je vždy dobrá taktika obracet se na Mne a ptát se Mne, co by bylo 
ve vašem konkrétním případě pro vás náležité nebo nenáležité dělat nebo jak se 
chovat, jaký mít vztah, co číst nebo nečíst, co mít nebo nemít atd. Tím, že tak činíte, 
nikdy nepůjdete špatně. 

Jak vidíš, Petře, a všichni, kdo čtete tato slova, tento Dialog byl zcela věnován některým 
velmi dobře načasovaným a praktickým záležitostem, které je zapotřebí, aby všichni 
čtenáři vzali v úvahu. Pokušení by mohla přijít velmi jemnými, nepostřehnutelnými, 
skrytými, tajnými a zahalenými způsoby. Těmi nejoblíbenějšími způsoby, které 
negativní stav rád navozuje, jsou ty, které jsou pod pláštíkem prospěchu, pozitivního, 
užitečného a dobrého. Pamatujte si to! 
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Třebaže z pozice pozitivního stavu žijete ve světě iluzí, zdání a nereality, je z pozice 
vaší lidské přirozenosti všechno velmi reálné a hmatatelné. Taková také jsou a budou 
vaše pokušení. Aby se čtenářům poskytl čas na uvažování o obsahu tohoto Dialogu, 
navrhl bych pro dnešek skončit a pokračovat s našimi dialogy někdy jindy. Prozatím 
přeji hezký den, Petře. 

Peter: Velmi Ti děkuji za tuto načasovanou a velmi současnou připomínku. 
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Dialog 98 

Devadesátý osmý dialog 

 

26. srpna 1999 

 

Peter: Někteří čtenáři Tvého Nového zjevení a těchto Dialogů se tážou na význam 
termínu ‚cyklus času‘. Chtěli by, aby se nějak objasnilo, co to skutečně znamená. Víš, 
kdykoliv dostanu podobnou otázku, lámu si hlavu nad tím, do jaké míry se všechno, co 
si tázající se přečtou v Tvém Novém zjevení, zaregistruje nebo uchová v jejich myslích. 
Pokud si vzpomínám, o tomto termínu bylo diskutováno ve Velké knize (Nové zjevení 
Pána Ježíše Krista). Bylo dokonce naznačeno, že každý cyklus času trvá více či méně 
pět trilionů let, s ohledem na duchovní úroveň jeho přirozenosti, kdy ve své relativní 
kondici manifestuje kvalitu duchovních faktorů, uvolněných Tebou z Tvé Absolutní 
kondice, která ovládá a zabezpečuje život každého cyklu času. Přemýšlím, zdali 
v těchto Dialozích budeme potřebovat přeformulovat a opětovně vysvětlit všechno, co 
už bylo zjeveno v Novém zjevení Pána Ježíše Krista, nebo i v jiných knihách Tvého 
Nového zjevení. Máš k tomuto, nebo k čemukoliv jinému, nějaký komentář? 

Pán Ježíš Kristus: Kdybych byl tebou, Petře, nebyl bych tak otrávený a zklamaný 
podobnými otázkami. Nezapomeň na jednu důležitou skutečnost: jestliže jsou ty 
otázky položeny, nehledě na jejich druh a nehledě na to, kolikrát byly zodpovězeny, 
nebo že jejich odpovědi již jsou obsaženy v nějakých nebo ve všech knihách Mého 
Nového zjevení, pak to jen znamená, že se na jejich odpovědi musíme podívat ze zcela 
odlišného úhlu pohledu. Jak víš, každá specifická doba, a v našem případě každá 
specifická fáze probíhajícího posunu, velmi často vyžaduje přeformulování a 
přehodnocení některých termínů, aby se tak uvedl jeho odlišný aspekt a význam, jaký 
do toho bodu nebyl dostupný, anebo nebyla vhodná doba ho mít. Takže, jestliže někdo 
žádá vysvětlení termínu ‚cyklus času‘, znamená to jen, že je nyní pravá chvíle se 
podívat na jeho význam z pozice současně probíhajícího posunu a jeho současně 
probíhající fáze. 

Termín ‚cyklus času‘ se může považovat v pojetí lidského jazyka a chápání za 
filozofickou konstrukci, z pozice časoprostorového kontinua jako fyzikální (ve smyslu 
fyziky) konstrukci. Jistým způsobem můžete považovat jeho genezi jako potřebu 
ustanovit orientační bod pro relativní mysl, který není zakotven v Absolutním Stavu a 
Absolutním Procesu, aby jí poskytl nějaký směr chápání toho, jak a proč věci plynou, 
nebo jak se poskytují tak, jak se poskytují. 

Co musíte pochopit - a to nebude lehká úloha - je to, že celý význam termínu ‚cyklus 
času‘ udává přirozenost toho, jak se může vytvořit a uskutečnit jakákoliv forma vztahu 
mezi Absolutním Stavem a jeho Absolutním Procesem a relativním stavem a jeho 
relativním procesem. Zde se jedná, jak bylo uvedeno v Dvacáté první kapitole Velké 
knihy Nového zjevení Pána Ježíše Krista, o stav Stvoření a proces Stvoření. Jak si 
pamatujete z této kapitoly, stav Stvoření vždy byl a vždy bude. Tudíž nemá žádný 
začátek ani konec. Avšak proces Stvoření nastává a v jeho aplikaci k fyzickému 
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multivesmíru Stvoření má nějaký druh hmatatelného počátku a hmatatelného konce. 
V momentě, kdy stvoření nastává, stává se relativní k Absolutnímu. 

Jak si uvědomujete, život Stvoření a jeho multivesmíru se udržuje energiemi životní 
síly, které neustále emanují z Absolutního stavu - totiž ze Mne. 

Jak také víte, relativní stvoření a jeho multivesmír nejsou pro svou relativnost schopny 
obsáhnout všechny a vše, co je obsaženo v Absolutním - totiž ve Mně. A přesto, aby 
pokračovalo ve svém progresivním módu, má potřebu být zásobováno vším, co je 
obsaženo v tom Absolutním Stavu - ve Mně. 

Jak by sis počínal při zásobování Stvoření a jeho multivesmíru vším, co je obsaženo 
v tom Absolutním, jestliže Stvoření je neschopno pojmout v celistvosti to Absolutní? A 
zde přichází problém s vysvětlením multiúrovňového charakteru jsoucna a bytí 
stvoření a jeho multivesmíru. 

Jak víte, v podstatě a zpočátku postupovalo Stvoření ve třech úrovních své manifestace 
a zavedení svého života. Jak si pamatujete, tyto tři úrovně odrážely přirozenost 
Absolutního, který fungoval a uvolňoval Své Absolutní Energie ze Svých tří úrovní - 
z nejniternější duchovní úrovně neboli ze Své Duchovní Mysli; z intermediální úrovně 
neboli ze Své Vnitřní Mysli; a ze zevnější úrovně neboli ze Své Zevnější Mysli. Jak tyto 
Tvořivé Energie Absolutního byly v procesu svého uvolnění ve směru navenek, došlo 
k vytvoření tří zřetelných a odlišných dimenzí - jedná se totiž o duchovní dimenzi 
neboli duchovní svět; intermediální dimenzi neboli intermediální svět; a vnější 
dimenzi neboli vnější či fyzický svět. 

Jak víte, v duchovním světě, stejně tak jako v intermediálním světě, časoprostorový 
fenomén nemá žádnou objektivní realitu, jak je tomu ve fyzickém světě. Linearita 
fyzického světa se určuje jeho přirozeností, která má přímočarý tok, založený na 
externalizaci všech nastávajících fenoménů. Termín ‚vnější svět‘ a termín ‚vnější‘ sám o 
sobě a sám sebou naznačuje, že jde o tento faktor externalizace. Když se jednou něco 
stane externím, pojímá a vnímá se to jako lineární začátek s následným tokem 
v lineárním směru. Z této povahy vnějšího světa máte objektivní zážitek času a 
prostoru. Toto je přirozenost časoprostorového kontinua. V něm všechno má nějaký 
začátek, jakož i své zakončení, které vytváří základ pro nový začátek. 

Avšak problém, nebo přesněji, ne-problém duchovního a intermediálního světa, je ve 
skutečnosti, že jejich umístění je takové, které předem brání možnosti objektivního 
nebo externího vnímání a koncepce něčeho, co je časoprostorově svázáno. A přece, 
z důvodu své relativní kondice, ve vztahu k Absolutnímu, potřebují mít nějaké 
orientační body, které by jim umožnily vnímat a pojímat sama sebe, jako že jsou někde 
a někdy. 

V jejich případě se tento ne-problém řeší tím, že se jim dá subjektivní pocit toho, že 
jsou někde a někdy. Tato kondice jim dává pevný orientační bod, ze kterého mohou 
mít vztah s Absolutním Stavem - se Mnou. 
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Jak vidíš z tohoto popisu, vytvořili jsme základ, na kterém mohou být zodpovězeny 
otázky o významu termínu ‚cyklus času‘. Jak bylo uvedeno výše, šlo zde o to, jak 
přenést něco, co je absolutní, někomu, kdo je relativní. 

Protože je nemožné sdělit cokoliv absolutního v jeho absolutním obsahu komukoliv 
relativnímu, je pro obyvatele duchovního a intermediálního světa zaveden subjektivní 
čas a prostor, a zdánlivě objektivní čas a prostor pro fyzická neboli vnější svět, uvnitř 
kterého se zavedlo postupné uvolňování všeho, co je obsaženo v Absolutním Stavu a 
jeho Absolutním Procesu a co poskytuje všem obyvatelům všech světů multivesmíru 
potřebné energie a všechno ostatní, aby se jejich životy mohly žít a mohly tvořivě 
fungovat. 

Způsob, jakým musíte rozumět této záležitosti, je ten, že jakýkoliv život je možný díky 
duchovním faktorům. Tyto duchovní faktory se odvozují z Mé Absolutní Duchovní 
Přirozenosti. 

Jak si pamatujete, během Mého života na planetě Nula jsem jasně naznačil, že Bůh je 
Duch. V tomto smyslu byl Bůh - Já - Absolutním Duchem. Jestliže určující faktor pro 
jakýkoliv život, včetně Mého Absolutního Života, je vždy svou duchovní přirozeností, 
potom následuje to, že všechno nebo všichni ostatní žijí, dýchají, fungují a vůbec jsou 
díky těmto duchovním faktorům. 

Takže, aby se na věčnost uchoval jakýkoliv život kohokoliv, protože je relativní, je 
nutné ho živit duchovním životem, který pramení z Absolutního Duchovního Života 
toho Ducha. A protože mu nemůžeš dát všechno, co je obsaženo v tom Absolutním 
Životě najednou, uvolňuješ to v nekonečně malinkatých krocích, které jsou 
přizpůsobeny úrovni vnímání, přijímání a příslušné schopnosti každé jednotlivé 
sentientní mysli. 

Jakmile ze svého Absolutního Stavu uvolníš jistou duchovní komponentu, potřebnou 
pro udržování jakéhokoliv života a tím, že má Absolutní Přirozenost, je nutné, aby byla 
rozdělena na přijatelné komponenty, jež jsou přizpůsobené relativní kondici 
multivesmíru a všem jeho obyvatelům. Dopad uvolněné duchovní komponenty, která 
ovládá život každého jednotlivého aktuálního toku Stvoření, je rozložen po celém 
tomto toku takovým způsobem, že pokračuje ve svém vlivu a funkci, dokud není plně 
pochopen, přijat, zachycen, začleněn, zvnitřněn, externalizován a manifestován 
v životech všech sentientních entit, jež jsou umístěny kdekoliv a kdykoliv. V tom 
okamžiku se předchozí duchovní komponenta nahrazuje jinou tak, aby život 
multivesmíru mohl pokračovat nepřerušen. 

Aby se vyčerpaly všechny možnosti, obsažené v té komponentě, jež je uvolněná 
z Absolutního Stavu pro relativní kondici, vyžádá si to kvůli relativitě multivesmíru a 
kvůli relativitě toku procesu relativního života, hodně subjektivního, stejně tak jako 
zdánlivě objektivního času a prostoru. 

Ve vašich pojmech, vzhledem ke kvalitě a obsahu uvolněné duchovní komponenty, si to 
vyžádá přibližně pět trilionů let - více méně - aby se naplnil veškerý účel, pro který 
byla ona duchovní komponenta uvolněna. Čas potřebný pro toto splnění se nazývá 



DIALOGY S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM I.   

-714- 
 

Jeden cyklus času. Tento pojem se týká života celého Stvoření a jeho multivesmíru. 
Celé Stvoření a jeho multivesmír žije tím, co ovládá jeho průběh nebo co vytváří jeho 
samotný základ, na kterém stojí a funguje. 

Takže Stvoření a jeho multivesmír postupuje z jednoho cyklu času do druhého cyklu 
času svým vlastním subjektivním a zdánlivě objektivním tokem (ve fyzickém 
multivesmíru), během kterého v relativní kondici odráží různé aspekty Absolutního 
Života - to jest Mne. 

Tento tok, nebo použijeme-li lepší slova, uvolnění rozličných duchovních komponent 
do Mého Stvoření a jeho multivesmíru, se uskutečňuje v progresivních krocích. Co to 
znamená - v progresivních krocích? 

Původně, symbolicky řečeno - ale jen symbolicky - Stvoření a jeho multivesmír, aby 
měly nějaký vztah, byly umístěny daleko od Mého Absolutního Stavu, procesu a 
Kondice. Odlišný, ale náležitější způsob, jak toto vyjádřit, je ten, že Stvoření a jeho 
multivesmír byly ve vztahu ke Mně a Mému Absolutnímu Stavu, procesu a Kondici 
umístěny ve stavu, procesu a kondici zevnějšnosti. Na samém počátku procesu 
Stvoření byl tento stav, proces a kondice zevnějšnosti, co se týče blízkosti k mému 
Absolutnímu Stavu, Procesu a Kondici, umístěn daleko čili v nejvzdálenějším stavu ode 
Mne. 

Důvod pro toto umístění byl ve skutečnosti, že nově ustanovený proces Mého Stvoření 
a jeho multivesmíru, v jeho symbolickém raném dětství, nemohl být blíže ke Mně, 
protože ve svém původním relativním stavu by ho všechno, co pocházelo přímo ode 
Mne, spálilo na prach. Z toho důvodu byl umístěn do takové vzdálenosti ode Mne, která 
by umožňovala jeho výživu velmi malými a nejzevnějšími duchovními komponentami, 
které by udržely jeho život a jeho funkce. 

A zde máte pravidlo a zákon duchovního vývoje: Stvoření a jeho multivesmír začaly z 
nejnižší, nebo, lépe řečeno, z nejzevnější pozice ve vztahu ke Mně a potom postupně a 
pomalu, svým vlastním tempem se pohybovaly blíže a blíže ke Mně a k mému 
vlastnímu stavu niternosti. Tento pohyb se ovládá výše zmíněnými cykly času. 

Jak Mé Stvoření a jeho multivesmír dozrávaly a postupovaly na své cestě 
k manifestování duchovní komponenty, uvolněné ze Mne, staly se v procesu své 
zralosti a postupu připraveny na uvolnění další duchovní komponenty, která vyšla 
z niternější oblasti Mé Přirozenosti, takže se Mé Stvoření a jeho multivesmír umístily 
do kondice, která je v procesu absorpce, zvnitřnění a užití té komponenty přivedla 
blíže stavu své vlastní niternosti, jakož i k Mému Vlastnímu Stavu Niternosti. 

Jak vidíte tedy z tohoto vylíčení, každé nové uvolnění takové duchovní komponenty 
zvěstuje ukončení aktuálního cyklu času a počátek nového cyklu času. 

Výše uvedený popis a definice pojmu ‚cyklus času‘ souvisí s jeho globální aplikací, 
vztahující se na celé Stvoření a jeho multivesmír. Avšak jak víš, v Mém Stvoření a jeho 
multivesmíru je mnoho vesmírů, galaxií, slunečních soustav, planet, světů, zemí a 
individuálních sentientních entit. 
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V tomto ohledu musíte rozlišovat mezi globálním cyklem času, vztahujícím se na Mé 
celé Stvoření a jeho multivesmír, a více lokálním cyklem času, vztahujícím se na jeden 
vesmír nebo galaxii či jednu sluneční soustavu nebo jednu planetu nebo jeden svět, 
zemi či oblast, nebo na jeden národ, nebo dokonce na jednoho jedince. Jsou ovládány 
přirozeností svého vlastního cyklu času, jakož i přirozeností globálního cyklu času. 
Tomuto lokálnímu cyklu času musíte rozumět tak, že jak je každá nová duchovní 
komponenta uvolněna z Mého Absolutního Stavu a jeho Absolutního Procesu, je 
přerozdělena mezi všechny duchovní, intermediální a fyzické světy a jejich příslušné 
sentientní entity.  

Toto přerozdělení sleduje zákon titrace. Jistá porce nebo jeho významná kvalita je 
vzata z jedné duchovní komponenty a rozdělena na tolik menších dílů, kolik je 
vesmírů, galaxií, slunečních soustav, planet, světů, zemí, společenství, národů a jedinců 
a přenesena na všechny poskytujíc jim příliv speciálního druhu duchovní energie, 
která jim umožňuje žít, fungovat a vyvíjet se podél linie jejich vlastní 
individualizované, zosobněné a jedinečné přirozenosti. Tyto menší duchovní sub-
komponenty jsou přeneseny na každého a na všechno tak, aby byly přizpůsobeny 
kvalitě, jedinečnosti, přirozenosti, účelu, cíli, pozici, kondici, stavu a procesu každé a 
všem výše zmíněným entitám a sentientním jedincům. 

Jak každá taková entita a sentientní jedinec absorbuje, přijme, pochopí, zvnitřní, 
externalizuje a využije tuto jemu/jí přidělenou sub-komponentu, faktorem naplnění 
účelu, za který na ně byla přenesena ona sub-komponenta, všichni přispívají z pozice 
své vlastní lokality a individuality k naplnění a uzavření globálního cyklu času. 

V jejich nitru a v jejich vlastním individualizovaném a zosobněném cyklu času, jakož i 
v globálním cyklu času v tom časovém bodě, jsou připraveni překonat svou vlastní 
kondici a obdržet nový aspekt z globální duchovní komponenty, která ovládá jakýkoliv 
aktuální cyklus času. V tom bodě jsou v pozici započetí nového cyklu svého vlastního 
individualizovaného, zosobněného a jedinečného času, ovládaného nově uvolněným 
aspektem z globální duchovní komponenty. 

Této funkci musíte rozumět tak, že jedna globální duchovní komponenta, která je 
uvolněna z Mého Absolutního Stavu, Procesu a Kondice, obsahuje početné aspekty, 
sub-komponenty a jejich rozličné elementy, které jsou následně přerozděleny mezi 
všechny a všechno. V každém jednotlivém subjektivním a objektivním čase, 
v progresivní modalitě je uvolněn jistý aspekt, sub-komponenta a jejich elementy, a 
jsou přeneseny na všechno a všechny na jejich úrovni fungování, úrovni role, úkolu a 
pozice. Když se ona sub-komponenta nebo aspekt či jejich elementy plně manifestují, 
zvnitřní, zexternalizují a využijí, nový aspekt nebo sub-komponenta či jejich elementy - 
faktorem naplnění těch předcházejících - jsou spuštěny z globální duchovní 
komponenty a včleněny na všechny a všechno, prodlužujíce tak jejich životy, funkce, 
role a umístění. V tom okamžiku pro ně začíná nový lokální cyklus času, v rámci 
současně probíhajícího globálního cyklu času. 

Čím větší ta entita je, jako například celý vesmír, tím se více vyžaduje delší tok času a 
ne-času nebo subjektivního času pro plnou manifestaci a využití uvolněného aspektu, 
sub-komponenty nebo elementu. V tomto případě jeho vlastní lokalizovaný cyklus 
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času může pokračovat po mnoho miliónů nebo dokonce miliard let (jak se počítá 
v lidských časových termínech). Čím menší ta entita je, jako například sluneční 
soustava nebo dokonce planeta, tím kratší čas je pro tento účel požadován. A na 
individualizované a zosobněné úrovni každé sentientní entity je časový tok velmi 
krátký v porovnání se všemi ostatními většími entitami. 

V jednom časovém bodě, v rámci přidělených pěti trilionů let neboli v jednom 
globálním cyklu času, se všechny sub-komponenty, aspekty a elementy jedné duchovní 
komponenty plně a kompletně vyčerpaly ve vztahu k Mému relativnímu Stvoření a 
jeho multivesmíru. Jinými slovy, všechny byly vstřebány, pochopeny, zvnitřněny, 
zexternalizovány, využity a manifestovány všemi zúčastněnými v jejich vlastních 
lokalizovaných cyklech času. Když se tak stane, jsem připraven uvolnit ze Své 
Absolutní Přirozenosti další duchovní komponentu, která vyjde z niternější úrovně 
Mého Absolutního Stavu, Procesu a Kondice. V tomto momentě se aktuální cyklus času, 
jak naplnil svůj účel, pro který byl v první řadě ustanoven, uzavírá a do svého jsoucna a 
bytí přichází nový cyklus času, který ponese tuto nově uvolněnou duchovní 
komponentu. A takto pokračuje Mé Stvoření a jeho multivesmír a každý a všechno 
v něm, ve svém jsoucnu a bytí, a takto je navěky zajištěn duchovní vývoj. 

Situace je poněkud odlišná, pokud se týká osudu právě probíhajícího cyklu času v Mém 
Stvoření a jeho multivesmíru. Jak bylo prohlášeno v Novém zjevení Pána Ježíše 
Krista, specifičnost a neobvyklost současného cyklu času je ve skutečnosti, že v něm 
máte něco, co nikdy v předchozích cyklech času nebylo a nikdy v budoucích cyklech 
času nebude - negativní stav v jeho aktivní modalitě a jeho konečný produkt - lidský 
život. 

Přirozenost negativního stavu a lidského života je taková, že protože pochází z pozice 
relativní mysli, nevyžaduje tak dlouhou dobu nebo tak dlouho být ve svém vlastním 
stavu a procesu, jak je tomu v případě něčeho, co vychází z Absolutního Stavu, Procesu 
a Kondice. 

Proto tento cyklus času, ve kterém současně žijete, bude značně zkrácen v porovnání 
s ostatními. Přirozenost negativního stavu a lidského života se vyčerpá mnohem 
rychleji než přirozenost pozitivního stavu, který je ovládán duchovní komponentou 
vycházející přímo ze Mne. 

Toto je jeden z důvodů, proč v procesu titrace své pseudopřirozenosti, ve všech svých 
aspektech, sub-komponentách a elementech mají všichni nositelé zkrácenou dobu 
života, vztahující se na jejich vlastní individualizovanou a zosobněnou funkci, roli a 
pozici, kterou mají v zóně vymístění a na planetě Nula. Také ve vztahu k jiným, kteří 
jsou v pozitivním stavu, duchovní komponenta, která řídí jejich životy, je přizpůsobena 
požadavkům zkráceného časového i nečasového toku, než by tomu bylo v jiném 
případě. To je z důvodu zmenšení zátěže, kterou vy všichni jak v pozitivním stavu, tak i 
v negativním stavu a v lidském životě máte díky aktivní modalitě pseudoživota 
negativního stavu a lidského života. Tudíž tento cyklus času nebude trvat tak dlouho, 
jak je to v případě všech ostatních. 
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Doufám, že toto poněkud rozsáhlé vysvětlení plně zodpovídá otázku o významu pojmu 
‚cyklus času‘. Protože předmět tohoto konkrétního Dialogu je, Petře, obtížný, snad 
velmi obtížný, navrhoval bych zde přestat a nepokračovat s tvou potřebou objasnění 
jistých možných rozporů v některých předcházejících prohlášení, které máš na mysli. 

Peter: S radostí odkládám jakékoliv moje vlastní dotazy na vhodnější dobu. prosím, 
přijmi moji vděčnost a ocenění za Tvoji ochotu snášet naše otázky. 

Pán Ježíš Kristus: Mohu tě, Petře, a všechny, kterých se to týká, ujistit, že je Mým 
velkým potěšením tak činit. Jdi v pokoji a pokračuj ve své dobré práci pro Mne a pro 
všechny Mé představitele. 
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Dialog 99 

Devadesátý devátý dialog 

 

28. srpna 1999 

 

Peter: Dnes bych rád, pokud smím, formuloval svou vlastní otázku, která souvisí 
s možným rozporem nebo protiřečením mezi něčím, co bylo zjeveno před nějakou 
dobou v jednom z předchozích Dialogů a v jednom ještě dřívějším Dialogu, 
zaznamenaném v Praze. 

V tom dřívějším Dialogu se prohlásilo, že v jednom časovém bodě, před Tvou inkarnací 
na planetu Nula, měly sentientní entity jak z pozitivního, tak i z negativního stavu 
přímý přístup na planetu Nula a mohly se viditelně objevit mezi jejími obyvateli. 

Na druhé straně, v pozdějším Dialogu bylo naznačeno, že lidský život a pseudoživot 
negativního stavu je nereálný a z toho důvodu není obsažen v pravé realitě Tvého 
Stvoření. A nejen to, ale při několika příležitostech bylo naznačeno, že cokoliv se stalo 
v negativním stavu a v lidském životě, bylo pro ně jako hieroglyfy, takže neměly 
žádnou představu o ničem, co souviselo s negativním stavem a lidským životem. Jak 
uvedeš v soulad tento rozpor? 

Samozřejmě, já vím odpověď na tuto otázku, ale kvůli jiným, kteří si mohou všimnout 
tohoto zdánlivého rozporu, bych Tě rád požádal o vysvětlení této záležitosti. Avšak 
předtím, než mi zodpovíš moji otázku, možná máš Ty něco, co bys nám zjevil nebo co 
bys přidal k čemukoliv, o čem jsme již diskutovali. 

Pán Ježíš Kristus: Je náležité zodpovědět tvoji otázku, Petře. Ale předtím, než tak 
učiním, prvně bych rád využil této příležitosti a hovořil o něčem jiném. 

Jsou tu dvě diametrálně odlišné záležitosti, kterých se chci dotknout ve formě 
připomínek. Jak víte, lidský jazyk a jeho slova, která se použijí pro vysvětlení 
hlubokých a čistých duchovních idejí a pojmů, pokud jde o jejich vyjadřovací 
schopnosti a schopnosti chápat to, co jednotlivě znamenají, není s to plně, a někdy ani 
vzdáleně sdělit pravou realitu diskutovaných záležitostí, které souvisejí s duchovními 
faktory.  

Problém s touto situací je ten, že jestliže se snažíte sdělit lidské mysli něco, co souvisí 
s velmi hlubokými a niternými duchovními ideami a pojmy, ona nemůže pochytit plný 
význam toho, co je jí sdělováno. A nejen to, ale kvůli sklonu lidské mysli vnímat a 
chápat všechno ve vnějším, doslovném smyslu, náležité chápaní takových idejí tak, jak 
jsou jí v tomto ohledu sdělovány a jaký je jejich skutečný význam, velmi často uniká 
jejich plnému a správnému chápání. 

Tato situace by se mohla stát problémem. Jestliže se něco náležitě nepochopí a něčemu 
se náležitě nerozumí, může to vést k přijetí těch idejí tak, že jejich pravý význam lidská 
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mysl buď zkomolí - a to je ten lepší případ, nebo je zfalšuje úplně - a to je ten nejhorší 
případ scénáře. 

Na druhé straně, jak přenesete lidem něco, co zcela přesahuje jejich schopnost nebo 
schopnost jejich jazyka a užívaných slov, aby pochytili plný význam a důležitost toho 
něčeho? Omezení lidského jazyka a slov užívaných v tomto ohledu je nesmírné. Tato 
struktura lidské mysli a jejího jazyka byla původně zfabrikována pseudotvůrci za 
pouze jediným účelem: pokud možno co nejvíc před lidmi zatajit schopnost náležitého 
a správného chápání čehokoliv vpravdě duchovního, významného a hluboce niterného. 

Důvod pro tuto připomínku v tomto konkrétním čase je ten, že Moje Nové zjevení ve 
všech jeho aspektech obsahuje hluboce duchovní ideje. Jeden z důvodů, třebaže není 
jediný, proč úplně každý jeden z vás je na odlišné úrovni chápání, porozumění, 
vnímání, přijímání a praktikování Mého Nového zjevení, je ten, že vaše lidská mysl, ve 
vaší vlastní individualizované a zosobněné struktuře, pochytí jeho ideje, zásady, pojmy 
a principy z pozice vašeho vlastního pseudojedinečného omezení a restrikce. Toto pak 
vede k možnosti mít zkomoleniny vaší vlastní výroby a k nepochopení toho, co Moje 
Nové zjevení, ve všech svých zdrojích, obsahuje. 

Z důvodu specifické struktury vaší lidské mysli by byl velmi silný sklon brát nějaké 
koncepty Mého Nového zjevení v jejich doslovném smyslu nebo ve smyslu významu 
slov, která jsou použita pro přenos takových duchovních idejí. Zde nehovoříme o 
vnitřním a doslovném smyslu, jak se odráží například ve způsobu, jakým je napsaná 
křesťanská Bible. To, o čem zde hovoříme, je význam doslovného, vnějšího lidského 
jazyka a jeho slov, která jsou zcela a kompletně neschopna vyjádřit pravý význam 
čehokoliv duchovního, vnitřního a Absolutního. 

Bohužel vám žádný jiný způsob přenosu v současnosti není dostupný - dokud jste 
svázáni lidským jazykem a jeho slovy. Vezměme si například velmi důležité, ale vysoce 
abstraktní a filozofické vysvětlení termínu ‚cyklus času‘, který byl rozsáhle probrán 
v Devadesátém osmém dialogu. 

V jednom bodě tohoto vysvětlení bylo řečeno, že Mé Stvoření a jeho multivesmír byly 
uvedeny do největší možné vzdálenosti nebo do nejzevnějšího stavu, procesu a 
kondice od Mého Absolutního Stavu, Kondice a Procesu. Jak vaší typickou lidskou 
myslí doopravdy rozumíte tomuto výroku? 

Zřejmě by vaše lidská mysl, která je strukturována v časoprostorových kategoriích, 
měla sklon chápat tento výrok typickým časoprostorovým způsobem. Jinými slovy, 
vaše lidská mysl by tíhla k tomu, aby viděla tento vztah jako něco v tom smyslu, že Já 
jsem někde tam, několik bilionů světelných let od vás v nějakém druhu kondice 
časoprostorového zakřivení, kde čekám na vaše dostatečné dozrání, abych vás přivedl 
blíže a blíže k Sobě. 

Ale jaký druh jiných slov byste mohli použít, abyste popsali takový nehmatatelný, 
nedoslovný a nefyzický pojem, jakým je vztah mezi Absolutním a relativním nebo mezi 
Mnou a Mým Stvořením a jeho multivesmírem? Není jiné cesty - pokud chcete použít 
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lidský jazyk a jeho slova k popsání tohoto vztahu nebo jakýchkoliv jiných důležitých 
duchovních pojmů a idejí. 

Avšak jak si pamatujete, několikrát vám bylo řečeno, že vy, jako Moji představitelé na 
planetě Nula, máte poněkud jiné vinutí, které je odlišné od všech ostatních. Toto 
odlišné vinutí (či propojení) vás přivádí do pozice užívání něčeho pro chápání 
takových pojmů, nehledě na druh slov, která jsou užita pro jejich popis, co je ve vás 
vysoce vyvinuto - což je vaše intuice. 

Vaše intuice, v porovnání s takzvanou intuicí typických lidí a badatelů a objevitelů, je 
zcela odlišného typu. Jejich intuice byla omezena jen na nenadálý objev jevu, který měl 
přírodní, neduchovní příčiny. To není stejný typ intuice, jakou máte vy. Třebaže v jejich 
intuici byla také Moje přítomnost, přesto byla omezena na jednostranný tok ode Mne 
k nim, ale ne od nich ke Mně, takže nemohli vnímat, přiznat a přijmout Moji přítomnost 
v nich a připsat všechny své objevy nebo cokoliv, s čím přišli, Mé přítomnosti v jejich 
intuici. Toto je hluboký rozdíl mezi vámi a nimi, nebo mezi jejich druhem intuice a vaší.  

Ve vašem konkrétním případě je vaše intuice zcela nebo většinou vybavena tak, aby 
pochopila, pochytila, porozuměla a přijala všechny Mé duchovní ideje v jejich pravé 
modalitě takovými, jakými skutečně jsou a co doopravdy znamenají. 

Tato vaše intuice vás činí schopnými nebo vám umožňuje vidět všechno tak, jak to je za 
scénou, třebaže velmi často to nejste schopni vyjádřit v typickém lidském jazyce s jeho 
omezenými, jednostrannými, doslovnými a zkreslujícími (jakož i rušivými) slovy; nebo 
spatřit to či chápat to vaší vnější myslí. 

Důvod, proč tento faktor přivádím do vaší pozornosti v tomto konkrétním čase, je ten, 
že ta část vás, která se nazývá vaší lidskou přirozeností, bude předmětem těch 
největších pokušení sil negativního stavu. 

Mohu vás ujistit, že renegáti a jejich pochopové budou velmi silně svádět lidské 
aspekty vaší přirozenosti, abyste uvěřili, že je to nejdůležitější část vaší celkové 
přirozenosti, takže byste se nedívali na vše z pohledu vašeho speciálního druhu 
intuice, ale z pozice vaší lidské přirozenosti. Také vás mohu ujistit, že se velmi obávají 
a jsou téměř naplněni hrůzou z vaší schopnosti používat intuici tak, jak jste schopni. 
Z této vaší schopnosti jsou zcela a kompletně šílené, protože podkopává jejich pozici a 
znemožňuje jim ustanovit jejich pravidla, která jsou založena na totální externalizaci, 
literalizaci a fyzikalizaci všeho v jejich regionu. Jejich cílem je v tomto ohledu zcela 
eliminovat z jejich modality života a z lidského života všechno, co je duchovní, vnitřní a 
náležitě intuitivní. S ostatními lidmi byli v tomto ohledu úspěšní velmi rychle. 

Avšak ve vašem případě jde o zcela jiný příběh. S vámi, díky vaší intuici, která vás 
uvádí do pozice příjmu, chápání, přijetí a praktikování Mého Nového zjevení, jsou 
renegáti a jejich početní pochopové neschopni svého cíle v tomto ohledu dosáhnout. 

Jenže oni vědí, že máte ve své přirozenosti nějaký aspekt, který je typicky lidský. Proto 
se budou velmi silně, brutálně a s plnou silou zaměřovat na tento aspekt. Způsob, 
jakým to budou dělat, spočívá v tom, že vás přimějí dívat se na všechno a chápat vše 
typicky lidským, neduchovním způsobem.  



   DIALOG 99. 

-721- 
 

Budou se snažit vás donutit, abyste zapomněli na svou intuici a poslouchali to, co 
přichází z lidských aspektů. Jedním způsobem, jak to udělat, bude to, že se vašemu 
lidskému vnějšímu jazyku a jeho slovům, kdykoliv se vám budou sdělovat jakékoliv 
duchovní ideje, koncepty a pojmy, připíše jenom to, co je obsaženo ve vašem lidském 
jazyce a jeho slovech. V tom případě budete mít sklon soustřeďovat se na vnější, 
doslovný význam slov, použitých k popisu důležitých duchovních konceptů, než se 
soustřeďovat na svou specifickou intuici, která vám jasně vysvětluje skutečný význam, 
skrytý za těmito slovy. 

Kdyby toho renegáti a jejich pochopové dosáhli, pak by vás účinně svedli z náležitého 
chápání idejí, které vám jsou přenášeny, a tak byste skončili u jejich zkomolení nebo 
dokonce u jejich padělání. Kdyby se něco takového stalo a kdybyste pokračovali 
v pohledu na všechny duchovní faktory z typického lidského aspektu své lidské 
přirozenosti, potom byste postupně a téměř nepostřehnutelně udusili svou schopnost 
intuitivně cítit nebo používat specifickou intuici ke spatřování pravého významu všech 
duchovních idejí, které jsou vám přenášeny tak, že význam se skrývá za vnějším 
významem slov lidského omezeného a omezujícího jazyka. A tohoto by renegáti a jejich 
pochopové rádi dosáhli. 

Ve světle těchto faktů je pro vás velmi rozhodující a důležité mít na mysli toto 
nebezpečí a žádat Mě o neustálé zvětšování a zesilování vaší specifické intuice a o vaši 
ochranu (tím, že se budete chránit sami) před pádem do této pasti, skryté v používání 
lidského jazyka a jeho slov, jak se odráží v typické aspektu vaší lidské přirozenosti. 

Z důvodu tohoto nebezpečí se potřebujete trénovat na denní bázi v užívání své intuice 
ve všech aspektech vašeho života, ale obzvláště, kdykoliv přijímáte Moje zjevení o 
hlubších duchovních idejích tak, jak jsou obsaženy v Mém Novém zjevení, nebo, 
abychom byli konkrétnější, jak jsou obsaženy například v Devadesátém osmém 
dialogu. Pouze tímto procesem vaší specifické intuice budete schopni plně pochytit 
pravý význam všech takových duchovních idejí, konceptů, termínů, zásad a principů. 

Druhá záležitost, o které jsem chtěl hovořit, je z vašeho lidského pohledu více 
praktická než ta výše diskutovaná. Souvisí s vaší lidskou tendencí připisovat vnějším 
věcem, jako například složkám potravy a podobně, něco, co nemají samy o sobě ani 
samy sebou. 

Už jsme se tohoto tématu několikrát dotkli. Avšak nyní jste na to upozorněni ještě 
jednou, abyste se na to dívali z perspektivy současně probíhajícího posunu. Otázkou 
zde opět je pokušení, kterému vás vystavují a budou vystavovat síly negativního stavu, 
aby vás zastrašily před správným vedením a manifestováním vašeho duchovního 
života a před vaší rolí, pozicí a úkolem, jaké máte jako Moji představitelé.  

Nebezpečí připisování něčeho čemusi, co v sobě nemá, je ve faktu, že takovým 
konáním fakticky podporujete nepravdivosti negativního stavu, a to tím, že vidíte věci 
ne tak, jak jsou za scénou, ale tak, jak jsou na scéně či ve scéně. Jakákoliv extrémní 
předpojatost s vlastnostmi něčeho, co je samo v sobě a samo sebou neutrální, může 
vést k připisování mu něčeho, co v sobě nemá. Tím, že se některé pro vaše tělo a duši 
škodlivé substance nebo elementy promítají do běžného, každodenního typu složek 
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potravy, například (a to je jen jeden příklad u mnoha!), ze kterých je normální a běžná 
strava vyrobena, vede ke zkomolení a falzifikaci pravé reality. V tomto případě to 
nejsou ty složky nebo jakékoliv jiné podobné věci, které způsobují problémy vašemu 
tělu a duši a následně vašemu duchovnímu zdraví, ale je to váš špatný, nesprávný a 
neadekvátní postoj, který tak činí. Pokud byste neměli nějaké zřejmé zdravotní 
problémy, které by vás ospravedlňovaly vyhýbání se užívání některých z těchto složek, 
neměli byste mít vůbec žádné duchovní důvody pro omezení a limitování vašeho 
života a každodenních radostí toho života, který je sám o sobě a sám od sebe, 
samotnou svojí přirozeností už omezen a limitován do extrémního stupně a který vám 
dává velmi málo opravdových radostí. 

Jak je uvedeno výše, jakákoliv taková vaše tendence na vaší straně bude a už je 
využívána renegáty a jejich pochopy pro neblahé ovlivňování vašeho života. 
Koneckonců, jestliže vy svým špatným a nesprávným postojem přijmete a pak se 
ztotožníte s falešnostmi tím, že připíšete něčemu zevnějšímu něco, co nemá, pak pro 
všechny praktické účely podporujete věc renegátů, kteří vždy všechno a všechny vidí 
z pozice svých zevnějšností. Tím, že dobře znají lidský sklon připisovat všem takovým 
vnějším faktorům a entitám něco, co samy od sebe a samy sebou nemají nebo 
neobsahují nebo nevlastní, renegáti a jejich pochopové vás velmi silně zaměří jako terč, 
když zjistí, že máte takové tendence a že se pokoušíte z důvodu svých špatných a 
nesprávných přesvědčení ohledně vlastností takových věcí vyhýbat se jistým věcem ve 
svém životě. 

Toto je varování. V podstatě můžete dělat, cokoliv chcete. Nejste zavázáni poslouchat 
nebo následovat něco, co se vám nabízí ve formě připomínek nebo rad v obsahu těchto 
Dialogů. Avšak, jak bylo řečeno výše, jeden z mnoha důvodů, proč jsou tyto Dialogy pro 
vás dostupné, je upozornit vás na tyto důležité záležitosti. V současnosti je nebezpečí 
velmi silné a skutečné, pokušení jsou velmi silná a obtížná a vaše pozice jsou napadány 
na všech frontách. Dejte si pozor a buďte bdělí ke všemu, co by mohlo být využito 
k vašemu svedení. Pamatujte, obraťte se na Mě ve své specifické a jedinečné intuici. 

Peter: Děkuji Ti za tuto načasovanou připomínku. Dříve, než zodpovíš moji otázku, 
kterou jsem formuloval na začátku tohoto Dialogu, chtěl bych Tě pokorně požádat o 
komentář k otázce, kterou včera položila Heather v telefonní konverzaci se mnou poté, 
co přečetla Devadesátý osmý dialog. Její otázka byla: Jak zapadá koncept vývojových 
linií do konceptu cyklu času, jak byl v tomto Dialogu vysvětlen? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, opět tu čelíme problému, jak vyjádřit slovy lidského 
jazyka něco, co je velmi obtížné nebo téměř nemožné vyslovit. Vezměme si například 
slovo ‚linie‘. Co je tím ve vaší typické lidské mysli myšleno? Jaký by byl sklon v tomto 
slově nejdříve vidět? 

Na první pohled, v lidském pojetí tohoto slova, by bylo vydedukováno, že v jsoucnu a 
bytí je nějaká linie, která má jakýsi začátek a, logicky řečeno, nějaký druh konce. 
V pravé realitě tohoto konceptu žádná taková linie neexistuje. Avšak tento termín 
vznikl proto, abyste získali nějaké orientační body a mohli pochytit, jak se věci vyvíjejí 
v jsoucnu a bytí a jak se pseudovyvíjejí v pseudojsoucnu a pseudobytí. 
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Původně byl tento termín použit pro vyvrácení falešného konceptu reinkarnace, na 
němž mnoho lidí zoufale lpí. Tehdy bylo naznačeno, že každý účastník v každém 
jednotlivém cyklu času sleduje jistou linii osudu. Slovo ‚linie‘ je teoretická konstrukce, 
která vás přivádí poněkud blíže k chápání konceptu vytváření určité kvality duchovní 
reality nebo pseudoduchovní pseudoreality a jejích velmi specifických aspektů, kterou 
následují sentientní entity ve svých volbách podílet se na účinném provádění a 
vykonání tohoto aspektu duchovní kvality a ve svém přispívání k naplnění účelu, pro 
který každý cyklus času byl/je vytvářen. 

Tento pojem musíte chápat takovým způsobem, že když se jednou jakýkoliv aspekt 
duchovní komponenty, uvolněné z Mé Absolutní Přirozenosti, v rámci globality 
dotyčného cyklu času, vypustí a ustanoví se v lokalitě každého specifického času a ne-
času, produkuje svoji vlastní ‚linii‘ osudu, která vyžaduje své naplnění, a to tak dlouho, 
dokud je v běhu nebo dokud nevyčerpá všechny své možnosti a svůj celý obsah. 

Způsob, jakým tento proces probíhá, je vyjádřen dobrovolným vstupem jakékoliv 
sentientní entity na tuto imaginární ‚linii‘ za účelem převzetí její přirozenosti a jejího 
osudu a všeho, co na své jedinečné cestě a způsobu obsahuje. Dvě věci, kromě mnoha 
jiných, se v tomto procesu dějí. Samotným specifickým aspektem zmíněné duchovní 
komponenty je na té ‚linii‘ zajištěno pokračování života každé zúčastněné sentientní 
entity. Jakákoliv sentientní entita na té linii ve skutečnosti žije a je naživu tím, co ta 
‚linie‘, nebo přesněji onen duchovní aspekt té linie, neustále poskytuje. 

Protože každá sentientní entita v té ‚linii‘ je v porovnání s tou linií nebo s aspektem 
duchovní komponenty té linie, která ovládá linii a její osud, v poměrně v kratším cyklu 
času ve vztahu k němu/ní než samotná celá linie, ona sentientní entita naplňuje svůj 
účel mnohem rychleji, než se to děje v povšechnosti té linie. 

A zde přichází v úvahu ona druhá věc, která v tomto procesu nastává. Sentientní entity 
odcházející z této linie také za sebou nechávají všechno, co souvisí s jejich specifickou 
přirozeností a jedinečností příspěvků, které tato entita během svého pobytu na této 
linii vytvořila. Je nezbytné je nechat za sebou, aby se zajistilo pokračování směru, 
kterým se ubírala na té linii, a aby se poskytl základ, ve kterém by se mohla zakotvit 
nově přicházející sentientní entita, a tak by mohla vytvořit svůj vlastní jedinečný 
způsob života tak, aby přispívala svým vlastním úsilím k naplnění účelu, pro který ta 
linie byla na prvním místě založena. 

Z tohoto procesu se zrodil falešný koncept reinkarnace na planetu Nula a do zóny 
vymístění. Jak víte, pseudoživot v negativním stavu a na planetě Nula se ubírá stejným 
směrem. Má tedy své vlastní pseudolinie, které určují osud všech, kteří souhlasili 
s účastí na těchto liniích. Protože každá sentientní entita zanechává za sebou všechno, 
co souvisí s jeho/její specifickou a jedinečnou přirozeností, přicházející nová sentientní 
linie dědí všechny vzpomínky té přirozenosti, na které on/ona staví svůj jedinečný 
pseudoživot. Díky skutečnosti, že on/ona nemá vědomé vzpomínky nebo informace o 
jakémkoliv předchozím účastníkovi na této linii, on/ona předpokládá, že to byl/a 
on/ona, kdo byl na této linii při mnoha předchozích příležitostech. 
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V pozitivním stavu je však situace zcela odlišná. Je tam plné uvědomění si všech 
jedinečných předchozích účastníků na té linii a plné rozeznání, že cokoli, co se po nich 
zdědilo, jim patří a je dostupné nově přicházejícím sentientním entitám jako nezbytný 
řetěz neustálého vývoje, za účelem naplnění všeho, co je obsaženo v aspektu té 
komponenty, která ovládá jak globální aktuální cyklus času, tak i lokální cyklus času a 
individualizovaný cyklus času. Proto koncept reinkarnace do stejné linie nemá 
v pozitivním stavu žádnou realitu ani význam. 

Jak vidíte z tohoto popisu, každý cyklus času má mnoho imaginárních linií vývoje, 
každá linie má svůj vlastní specifický aspekt duchovní komponenty, která vládne 
danému cyklu času. 

Souvztažnostní faktory k této linii v pseudosvětě se mohou nalézt v existenci různých 
národů, které mají v podstatě společný cíl, účel, přirozenost a funkci. Ony všechny mají 
něco velmi specifického, vrozeného jen jim a žádnému jinému národu. Kdokoliv se 
inkarnuje do takového národa, dědí celou jeho historii. Následně dědicové dodržují 
stejnou linii, která je tomu národu charakteristická, a tím přispívají svou vlastní 
jedinečnou a specifickou přirozeností, která je v souladu s potřebami specifičnosti toho 
národa. 

Podobně v pozitivním stavu existuje mnoho společností, které jsou situovány ve svých 
vlastních imaginárních liniích, kde naplňují svůj vlastní účel, pro který si vybraly být 
v oněch liniích. 

Jak vidíte z tohoto popisu, účel pro existenci takových imaginárních linií je - zajistit 
neustálý vývoj na všech úrovních jsoucna a bytí Mého Stvoření a jeho multivesmíru. 
Jejich funkcí je v podstatě usměrňovat patřičný proud Mých duchovních energií, 
vycházejících z duchovních komponent a všech jejich aspektů, sub-komponent a 
elementů, uvolněných ze Mne, a tak poskytnout všem sentientním entitám orientační 
bod a subjektivní smysl při nacházení se někde a někdy, aby bylo možné mít z jejich 
relativní kondice, stavu a procesu vztah s Mojí Absolutní Kondicí, Stavem a Procesem. 
Takový je význam těchto imaginárních vývojových linií. Doufám, že toto vysvětlení 
bude pro Heather uspokojivé. 

Peter: Také doufám. A jsem vděčný za toto vysvětlení. A nyní k mé otázce, jestli 
můžeme. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, můžeme. Je několik úrovní vysvětlení toho, jak je možné 
uvést v soulad zdánlivý rozpor nebo diskrepanci mezi Mým výrokem, že negativní stav 
a lidský život jsou neskutečné a jen se jeví být takovými, a mezi tvrzením, že sentientní 
entity jak z pozitivního, tak i z negativního stavu se volně potulovaly na planetě Nula a 
mnozí je spatřili téměř fyzickým zrakem, tak říkajíc. Jak je to možné, pokud ani jedna 
strana neměla žádný přístup k rozpoznání reality nebo pseudoreality toho druhého? 

Nejdříve ze všeho, jak si pamatujete, vinutí nervového systému a fyzického mozku 
tehdejších lidí (předtím a v časech Mé inkarnace na planetu Nula) bylo velmi odlišné. 

Toto bylo původní uspořádání pseudotvůrců, aby lidem umožnili vnímat je a obyvatele 
negativního stavu, a aby tak mohli uplatňovat svůj vliv na lidi. Vedlejším účinkem 
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tohoto uspořádání bylo to, že pokud jste schopni vidět jisté události 
v pseudodimenzích, stejným faktorem jste schopni mít omezenou schopnost vidět také 
něco z jiných dimenzí. Avšak, tento vedlejší účinek nebyl pseudotvůrci považován za 
vedlejší účinek, protože byli schopni přesvědčit tehdejší lidi, že kohokoliv vidí, nehledě 
na jejich přirozenost, byl ze stejných dimenzí, jen s odlišným úmyslem. Také oni 
potřebovali toto uspořádání, aby se mohli pokoušet svádět členy Mého pozitivního 
stavu na jejich stranu. 

Za druhé, pseudotvůrci těch dob byli svým původním spojením s pozitivním stavem 
schopni po dlouhou dobu (až do Mé inkarnace na planetu Nula) udržovat toto spojení, 
takže poskytovali jakýsi most do pozitivního stavu, aby se někteří z jeho obyvatel 
mohli zjevit lidem a uvidět, co se mezi nimi odehrávalo a jak pseudotvůrci pokračovali 
se svým úkolem a účelem. Takže, pomocí pseudotvůrců a skrze ně, se nerealita a iluze 
pseudojsoucna a pseudobytí jejich pseudosvětů na okamžik mohla stát pro některé 
vybrané členy pozitivního stavu reálnou. 

Za třetí, jak si pamatujete, vždy jsem udržoval v pseudosvětě a v zóně vymístění Své 
zvláštní agenty, jejichž speciální úlohou bylo fungovat jako most, nejen pro překládání, 
ale v té konkrétní době také jako prostředek, pomocí kterého mohli někteří členové 
pozitivního stavu sestoupit dolů a dělat, co bylo nezbytné udělat v Mých službách. 

Za čtvrté, ve Staré škole bylo oddělení, které se specializovalo na trénink některých 
pečlivě vybraných členů pozitivního stavu, aby byli schopni vidět, slyšet, vnímat a 
zapojit se do vašeho pseudosvěta a pseudosvětů Zóny vymístění, jako by ty 
pseudosvěty byly reálné a postřehnutelné, a aby tak mohli poskytnout nezbytné 
vyvážení mezi silami pozitivního stavu a silami stavu negativního. Tento trénink byl 
prováděn těmi členy původní skupiny sentientních entit, ze které pocházeli 
pseudotvůrci. 

A za páté, jak si pamatujete, byl speciální typ intermediálního světa, který byl 
přechodný a tréninkový pro všechny ty, kteří se měli inkarnovat na planetu Nula jak 
z pozitivního stavu, tak i ze stavu negativního, tak i pro vlastní lidi. Protože ten svět 
měl určitou afinitu s planetou Nula, fungoval jako jistý typ prostředníka mezi nimi 
všemi. Jeho prostřednictvím bylo možné chápat pseudorealitu a iluzi vaší planety a 
všech světů zóny vymístění jako reálnou a hmatatelnou. Všechny tyto faktory sloužily 
tehdy účelu pro vybalancování negativního stavu proti pozitivnímu stavu. 
V současnosti je situace ve všech aspektech zcela odlišná. Ale to je jiné téma, 
nesouvisející s touto diskusí. Také to je pro jinou dobu, a ne pro teď. proto bych 
doporučoval pro dnešek skončit a pokračovat v našich dialozích někdy jindy. 

Peter: Velmi Ti děkuji za toto vysvětlení a zjevení. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Jdi v pokoji. Přeji ti hezký den. 
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Dialog 100 

Stý dialog 

 

30. - 31. srpna 1999 

 

Peter: Nuže, jsme tu a zaznamenáváme Stý Dialog. Zdá se to jako nějaký druh jubilea. 
Z typického lidského pohledu by to byl důvod k oslavě. Má toto číslo z Tvého pohledu a 
z pohledu Tvého pozitivního stavu a všech přítomných nějaký význam? Nebo je toto 
číslo jako jakékoliv jiné číslo a neměli bychom mu připisovat nic zvláštního ani 
významného? 

Pán Ježíš Kristus: Ve skutečnosti, Petře, zde na naší úrovni tuto událost oslavujeme. A 
dokonce i když v pravém lidském významu není na tomto čísle nic zvláštního 
v porovnání s ostatními čísly, z duchovního hlediska, v tomto konkrétním případě to 
zvěstuje něco důležitého. 

Bude obtížné vám sdělit důležitost této události vašimi lidskými slovy. Pouze 
intuitivně poznáte, že od dnešního záznamu tohoto konkrétního Dialogu se ustanovuje 
něco více než jen milník. V duchovním smyslu se něco zakončuje a uzavírá a něco 
nového a odlišného je v procesu zrodu nebo počátku. 

Tato událost bude od vás všech všude v jsoucnu a bytí, v pseudojsoucnu a pseudobytí a 
na planetě Nula vyžadovat, abyste se připravili na odlišnou úroveň chápání všech 
duchovních konceptů a obzvláště, a to je nejdůležitější, Mé Nové Přirozenosti. 

Nejprve, ať se zjeví to, že současný cyklus času, ve kterém žijete a fungujete a jehož 
specifičnost je určená existencí negativního stavu a lidstva ve svém procesu a 
odhalování, se blíží k závěru. Jak dlouho byl tento cyklus času ve svém procesu a 
odhalování? Jestliže to počítáte v lidském časovém měřítku, potom existence zóny 
vymístění trvala přibližně 20-30 miliard let. Pokud se týká planety Nula, její věk je 
kratší, ale její existence je stále několik miliard let. To nevyhnutelně neznamená, že 
lidstvo ve svém současném stavu a kondici existovalo stejnou dobu. Jeho existence by 
se mohla počítat několika milióny let. Nezapomeňte, že to trvalo dlouhou dobu, 
z pohledu časoprostorového kontinua, než se uskutečnil proces aktivace negativního 
stavu, jeho plné ustanovení a následná fabrikace typických lidí. Avšak naše kalkulace 
v tomto ohledu má počátek v momentě, kdy se pro založení zóny vymístění 
uskutečnilo oddělení určitého kusu hmoty od celého objemu hmoty. Z toho důvodu by 
se skutečný čas počátku tohoto cyklu času nebo takzvané fabrikace zóny vymístění a 
všeho, co s ní souvisí, stejně tak jako fabrikace typických lidí, velmi lišily od obecného 
vědeckého předpokladu o tom, kdy váš vesmír (antivesmír z naší perspektivy) započal 
svůj pseudoživot. Takže nehledejte žádné potvrzení nebo soulad mezi tím, co vám vaši 
vědci-astronomové v tomto ohledu říkají, a tím, co se vám sděluje v tomto Dialogu. 

Nuže, v porovnání s ostatními cykly času, které mohou trvat až pět trilionů let, se 20-
30 miliard let zdá jako nic. V tomto smyslu, když mluvíme o uzavření tohoto cyklu času 
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nebo že jsme na prahu jeho ukončení, užíváme astronomických měřítek, a ne měřítek 
typického lidského života, který se počítá na dekády. 

Takže, několik posledních tisíc let nebo dokonce několik miliónů let, které tento cyklus 
času může mít nebo nemusí, s v porovnání s mnoha miliardami let, které už má za 
sebou, zdá jako velmi krátké období. 

Samozřejmě, všechno toto počítání je aplikovatelné jen a jen v časo-prostorovém 
kontinuu multivesmíru, a ne v nečasových neprostorových dimenzích. Navíc je v tomto 
ohledu poněkud odlišná situace s planetou Nula a její pozicí, a tudíž i s lidstvem 
obecně. Jak si pamatuješ z Nového zjevení Pána Ježíše Krista, v Kapitole 17 a 21 této 
knihy bylo naznačeno, že planeta Nula byla umístěna do místa, které není místem, a do 
času, který není časem. Její umístění je takové, že toto výstřední a mysl otřásající 
umístění deformuje možnost vnímání pravého času a pravého místa-prostoru. 

Co vám tato situace s planetou Nula a lidstva říká? Říká vám, že jakékoliv 
časoprostorové ustanovení v lidském chápání a pojímání časoprostorových kategorií 
bude zcela mimo, a tudíž nebude odrážet pravý tok času a pravé umístění v prostoru. 
To, co lidé mají, je iluze a zdání času a prostoru, ale ne jejich pravé vnímání takové, 
jaké nastává ve své přirozenosti a charakteristikách ve skutečném časoprostorovém 
kontinuu nebo ve skutečném fyzickém multivesmíru. 

Z toho důvodu je pro lidi velmi obtížné porozumět, co vlastně je pravý čas a místo-
prostor. V tomto ohledu, hovoříme-li o ukončení nebo uzavření tohoto cyklu času, 
nepoužíváme časoprostorová měřítka tak, jak jim lidé rozumí a jak je používají. Pro 
nás, v našem pojetí těchto kategorií, je čas určený nebo čas, který zbývá pro existenci 
zóny vymístění a planety Nula, nebo přesněji, zbývající čas pro pseudojsoucno a 
pseudobytí negativního stavu a lidstva v jeho současné kondici, velmi krátký, počítán 
jen na dny či týdny. Avšak, když aplikujete tentýž čas do jeho lidského pojímání nebo 
do té porce tohoto cyklu času, který je přidělen pro negativní stav, a obzvláště pro 
planetu Nula, a lidem v jeho pseudočasu, mohly by se tyto dny nebo týdny rovnat 
několika tisícům nebo dokonce miliónům let. 

Samozřejmě, nehledě na to, jak sedíváte na tuto záležitost ukončení nebo uzavření 
tohoto cyklu času, zdali z naší pozice časovosti, nebo z pozice typicky lidské pozice 
pseudočasovosti, je to poslední fáze existence tohoto cyklu času. Koneckonců, dokonce 
i když vezmete lidské pojetí jejich pseudočasu, je několik tisíc nebo dokonce miliónů 
let v porovnání s pseudočasem, během kterého negativní stav se vším, co s ním souvisí, 
existoval ve svém pseudojsoucnu a pseudobytí, skutečně jako několik dní nebo týdnů. 

Takže neočekávejte žádné drastické nebo blízké ukončení tohoto cyklu času. Na druhé 
straně, protože lidem není dostupné žádné pravé vnímání skutečného času a 
skutečného prostoru, můžete říci, že ty tisíce let nebo dokonce milióny let by se reálně 
mohly rovnat několika měsícům nebo několika lidským rokům. V tomto ohledu můžete 
opravdu říci, že toto ukončení se může uskutečnit buď na začátku příštího milénia 
nebo během příštího milénia, nebo na druhé straně za několik miliónů let. Takhle 
zkreslující a zkreslená jsou lidská časoprostorová měřítka. Je to odrazem iluze a zdání 
jejich časově-prostorové kategorizace. Protože jejich pseudočas je jen iluze a zdání, pro 
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lidi by mohlo diskutované ukončení tohoto cyklu času nastat buď za několik dnů, 
měsíců nebo let, nebo za mnoho miliónů let. Nehledě na to, jak se na to díváte, jejich 
časovost je jen iluzí a zdáním, že tomu tak bude. 

Pro nás však přípravy na ukončení a uzavření tohoto cyklu času probíhají na všech 
frontách. Ode dneška, jak je tento Dialog zaznamenáván, se tento proces konečné fáze a 
ukončení tohoto cyklu času dává do pohybu. Toto je důvod, proč bylo na začátku 
tohoto Dialogu uvedeno, že to odráží a představuje více než milník. Na této křižovatce 
událostí, jež se všude a kdykoliv v jiných dimenzích odehrávají, můžete v rámci 
současně probíhajícího posunu říci, že to je jedna z nejdůležitějších událostí, které se 
odehrály během tohoto cyklu času. Doposud se nic tak důležitého, jako se děje nyní, 
neodehrálo. 

A to je důvod, proč v duchovním světě a v mnoha jiných dimenzích Mého Stvoření a 
jeho multivesmíru tuto událost oslavujeme. Takže v podstatě smíte také oslavovat, i 
když je obtížné nebo téměř nemožné pro lidskou část vaší mysli chápat nebo 
porozumět tomu, co se skutečně v tomto ohledu děje. 

Nyní, když hovoříme o ukončení nebo uzavření tohoto cyklu času, hovoříme o jeho 
globální pozici a funkci. Jak si pamatujete z Devadesátého osmého dialogu, každý 
cyklus času se řídí duchovní komponentou, kterou jsem uvolnil ze Své Absolutní 
Přirozenosti v progresivní modalitě. Kromě toho, jak si pamatujete z toho Dialogu, tato 
duchovní komponenta je rozdělena na tolik dílčích komponent, aspektů a elementů, 
kolik je vesmírů, galaxií, slunečních systémů, planet, zemí, národů, společenství a 
jedinečných sentientních jedinců. Z toho důvodu, když hovoříme o ukončení nebo 
uzavření tohoto cyklu času, je nezbytné použít tento faktor v širokém měřítku. To 
znamená, že v globálnosti jeho ukončení, v tomto cyklu času, je mnoho odlišných 
časových faktorů, přizpůsobených každé jednotlivé dílčí komponentě, aspektu a 
elementu, jež vyžadují své uzavření nebo ukončení jako první, aby se uskutečnilo 
konečné uzavření nebo ukončení globálního cyklu času v celkovém svém rozsahu. 
Tento časový faktor ukončení nebo uzavření bude přizpůsobený přidělené délce života 
každé jednotlivé entity a sentientního jedince. Tudíž, nejkratší časový faktor bude 
samozřejmě použit u jednotlivého jedince nebo jedinců. Pro ně, z pohledu jejich 
vlastního subjektivního času, toto ukončení nebo uzavření bude mnohem dříve než pro 
jejich příslušnou komunitu, společenství, národ, zemi, planetu, sluneční soustavu, 
galaxii, vesmír, multivesmír nebo celé Stvoření ve všech jeho manifestacích. 

Jak vidíte z pohledu dočasně časové-prostorové pozice, je tu sekvenční postupování 
události diskutovaného uzavření nebo ukončení. Jde to od nejkratšího času potřebného 
pro to, aby se tak stalo, jak se odráží v životech všech jedinců v jsoucnu a bytí a 
pseudojsoucnu a pseudobytí, k nejdelšímu času, jak se odráží v životě Mého Stvoření. 
Na planetě Nula se takové události odráží v hromadném odvolání lidí z jejich světa a 
jejich umístění někde jinde v odlišné pozici a připravenosti pro globální uzavření 
tohoto cyklu času. 

Zcela první znak takového ukončení nebo uzavření na planetární a individuální 
stupnici se přihodil během hromadného zemětřesení, které se například stalo 
v Turecku. Počet obětí v tomto zemětřesení mnohokrát překročil jakékoliv jiné 



   DIALOG 100. 

-729- 
 

zemětřesení v tomto konkrétním století. Ano, bylo jedno, které mělo mnohem větší 
počet obětí. To se stalo v Číně. Ale to zemětřesení se stalo v jiném století a také mělo 
zcela odlišnou konotaci a význam. Takže, jako přídavek k tomu, co vám bylo naznačeno 
předtím, proč se vůbec zemětřesení v Turecku přihodilo, mělo také zcela odlišnou 
konotaci a význam než jakékoliv jiné zemětřesení nebo podobná katastrofa na vaší 
planetě, která se udála během současného století. Jeho výskyt můžete pojmout jako 
úplně první znamení zvěstování uzavření nebo ukončení tohoto cyklu času a v jeho 
rámci uzavření nebo ukončení typického lidského života ve všech jeho negativních 
aspektech. 

Je tu však přímá souvislost mezi tím, co bylo řečeno o tureckém zemětřesení v jednom 
z předchozích Dialogů a jeho současně zjeveném významu. Jak bylo dříve naznačeno, 
toto zemětřesení bylo prostředkem pomsty renegátů proti pseudotvůrcům. Zuřivost a 
násilí, které bylo renegáty manifestováno na této křižovatce jejich pseudoaktivit, je 
také odpovědí na uzavření nebo ukončení jejich vlastního individualizovaného a 
zosobněného časového cyklu, stejně jako jejich vlastních pseudodimenzí nacházejících 
se v zóně vymístění. Ve své nepředstavitelné zuřivosti se všemožně snaží předejít 
tomuto uzavření nebo ukončení. V jejich úsilí je však paradox. Paradox se odráží ve 
skutečnosti, že čím jsou zuřivější a čím jsou násilnější, čím větší úsilí vkládají do 
pokusů zastavit v tomto ohledu tikot hodin; samotným tímto faktorem urychlují 
uskutečnění tohoto uzavření nebo ukončení z pozice jejich vlastních časových faktorů, 
z pozice jejich vlastního osobního cyklu času a cyklu času jejich vlastních 
pseudodimenzí. 

Takže od nynějška, od tohoto okamžiku, cokoliv této povahy se stane na vaší planetě, 
bude výsledkem tohoto uzavření nebo ukončení. Z tohoto důvodu se vám, Mým 
představitelům, radí hodnotit všechny tyto události z pozice tohoto uzavření nebo 
ukončení. 

Co skutečně znamenají a značí tyto hovory o uzavření nebo ukončení? Jak víte, každý 
cyklus času je živý, žije, funguje a je ovládán duchovní komponentou, uvolněnou za 
tímto účelem z Mé Absolutní Přirozenosti. Jestliže ve skutečnosti hovoříme o tomto 
uzavření nebo ukončení, hovoříme o dané duchovní komponentě, která je 
v současnosti v bodě, kdy veškerý jeho obsah, jakož i všechny jeho dílčí komponenty, 
aspekty a elementy, jsou na prahu svého kompletního absorbování, zvnitřnění, 
zexternalizování, vstřebání a plného využití všemi a vším, co je zahrnuto v životě 
tohoto cyklu času. 

Jak víte, kromě jiných věcí, během tohoto cyklu se udály dvě nejvýznamnější události. 
První byla aktivace negativního stavu, objevení se zóny vymístění, zformování různých 
pekel, fabrikace lidského rodu a ustanovení jiného typu života, než je život pozitivního 
stavu. Druhá nejdůležitější věc byla Má inkarnace na planetu Nula do lidského života, 
skrze něj do všech oblastí zóny vymístění a všech jejích pekel a, co je nejdůležitější, 
osvojení si Mé Nové Přirozenosti a ustanovení nové formy vztahu mezi Absolutním - 
Mnou a relativním - všemi v Mém Stvoření a pseudostvoření prostředky, jež jsou 
obsaženy ve třech nejvýznamnějších slovech - Pán Ježíš Kristus. Tyto dvě události 
byly určeny přirozeností, charakterem a obsahem uvolněné duchovní komponenty, 
která ovládá současný cyklus času. 
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Tím, že tyto dvě události určily celou přirozenost současného cyklu času, staly se 
v podstatě terčem hlubokých změn. Nejprve, v procesu tohoto uzavření nebo ukončení, 
bude negativní stav ve všech svých aspektech eliminován, a tudíž už ho více nebude. Za 
druhé, negativní aspekt typické lidské přirozenosti bude také eliminován a také ho více 
nebude. A za třetí, chápání toho, jaká je vlastně Moje Pravá Nová Přirozenost, bude 
také podrobeno značným změnám. 

Jak vidíte, jakékoliv změny, jako uzavření nebo ukončení jakéhokoliv cyklu času, a 
obzvláště současného, nemůže nastat v okamžiku. Uzavřít nebo ukončit jeden a potom 
ihned začít s druhým je nemožné. Náhlé uzavření nebo ukončení a náhlá začátek 
něčeho zcela odlišného, co do toho bodu nebylo v jsoucnu a bytí, by mohlo v relativní 
kondici všech v Mém Stvoření a jeho multivesmíru způsobit osudový šok, všem 
účastníkům současného cyklu času. Aby se vyhnulo takovému fatálnímu šoku, je 
nejprve ustanoveno přechodné období od jednoho cyklu času k druhému. V tomto 
přechodném období se uskutečňuje postupné a pomalé vystavování všem novým 
dílčím komponentám, aspektům a elementům nově přicházející globální duchovní 
komponenty, která bude ovládat nadcházející cyklus času, aby se každý přizpůsobil a 
vyhověl zcela novým požadavkům duchovní reality, která celému Stvoření a jeho 
multivesmíru dodá nový obsah, formu, význam a chápání života a žití. 

Takže, jak vidíte, každému novému cyklu času předchází přechodné období. V tomto 
období jsou dočasně zachovány některé staré koncepty a formy žití a potom, jak je 
každý vytrénován v chápání a způsobu aplikace všeho nového, co přichází, jsou tyto 
staré koncepty, formy a kondice života a žití postupně nahrazovány novými. Až jsou 
jednou všechny staré komponenty a formy odstraněny a nové jsou pochopeny a 
přijaty, potom a pouze potom začne nový cyklus času. 

Všeho tohoto je dosaženo předcházejícími energiemi, které emanují ze všeho nového, 
co přichází do svého jsoucna a bytí. Jak víš, vůbec jakoukoliv událost před tím, než se 
plně ustanoví, předchází její energie, které jsou vyzářeny a které emanují z obsahu 
těchto událostí. Ve fyzikálních pojmech, emanující a vyzařující energie se rozšiřuje 
mnohem rychleji, než jádro samotné, ze kterého ta energie vychází. Z toho důvodu už 
z těch energií můžete posoudit nebo do jisté míry z nich vyčíst přirozenost toho, co 
přichází. 

V současnosti postupujete do nové fáze současného posunu, která zakusí první příliv 
těchto předcházejících energií a která zvěstuje událost uzavření nebo ukončení všeho 
starého a ustanoveného uvnitř tohoto cyklu času příchod něčeho nového a zcela 
odlišného, než co bylo zažito předtím. První příliv těchto energií plně souvisí 
s uzavřením nebo ukončením všeho starého a ustanoveného. Jejich druhá vlna souvisí 
s vlastností nově zavedené přechodné periody, která předchází vzestup do nového 
cyklu času. A třetí vlna těchto energií zcela souvisí s přirozeností uvolněné nové 
duchovní komponenty z Absolutního Stavu, Kondice a Procesu Mé Nové Přirozenosti. 
Do tohoto třetího přílivu zmíněných energií je začleněn zvláštní druh odlišné energie, 
která obsahuje něco zcela nového, co souvisí s Mojí Absolutní Novou Přirozeností. 
Souvisí to se dvěma vrstvami změn: Jedna vrstva je nová forma vztahu, který bude 
založen a který se uskuteční mezi Absolutním - Mnou a relativními - všemi 
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sentientními entitami. Druhá vrstva souvisí s dynamikou změn uvnitř Mé Nové 
Přirozenosti, jak se aplikuje na Její pochopení relativními sentientními entitami. 

Způsob, jakým musíte chápat tento výrok o dynamice změn uvnitř Mé Vlastní Nové 
Přirozenosti, je na základě faktoru Mého dobrovolného přizpůsobení potřebám Mého 
Stvoření a jeho multivesmíru a potřebám všech relativních sentientních entit. Jak víte, 
nikdo není schopen zahrnout nebo začlenit do sebe Absolutnost Mé Přirozenosti ve své 
celistvosti. Filozoficky řečeno, a to bude obtížné pochopit, uvnitř Mého Absolutního 
Stavu, Kondice a Procesu jsou všechny změny Mé Přirozenosti a dynamika těchto změn 
trvale přítomny v diskrétní, simultánní, nečasové a neprostorové modalitě. V tomto 
smyslu, a pouze v tomto smyslu, můžete říci, že se nikdy neměním, protože všechny 
Mé změny jsou přítomné ve Mně ve všech časech a nečasech. Avšak, tento modus Mého 
fungování není pro relativní sentientní entity představitelný a nemůže být jimi ani 
pochopen. Aby se tato situace dala do pořádku, jak z pozice relativních stavů a procesů, 
tak i z pozice časoprostorově svázané části Mého Stvoření a jeho multivesmíru, bylo 
nutné promítnout tyto změny do pokračující nebo sekvenční modality. 

Z toho důvodu jsem potřeboval sestoupit do té části Mého Stvoření a jeho 
multivesmíru, která je časoprostorově svázaná, a vystrojit se jejich módem vnímání 
reality a převzít jejich pokračující tok času. Tímto jsem byl a jsem schopný jim sdělit 
Moje nekonečně progresivní změny v jejich modalitě vnímání, chápání a porozumění, 
aby nejenže mohli mít se Mnou vztah z jejich vlastní pozice, ale také mít základ pro 
jejich vlastní progresivní změny ve všech aspektech jejich životů. 

Tento faktor se také aplikuje na všechny Mé sentientní entity, které jsou umístěny 
v neobjektivním čase a prostoru. Jak vám bylo dříve řečeno, žijí ve svém vlastním 
subjektivním čase a prostoru. Z pozice jejich vlastního subjektivního času a prostoru, 
který mají uvnitř, chápou Moje změny jako progresivní, sekvenční tok téměř stejným 
způsobem jako Moje sentientní entity umístěné v časoprostorovém kontinuu. Důvod, 
že říkáme ‚téměř‘, je ten, že objektivně mají, v porovnání s ostatními, plné uvědomění 
subjektivity svého vnímání, které neodráží objektivitu pravé reality Mé Přirozenosti. 
Avšak jsou si také vědomy, že bez jejich subjektivního pocitu a vnímání by neměly 
žádný základ a podklad, na kterém by se mohla uskutečnit jejich vlastní duchovní 
progrese. V tom případě by byly navždy uzamčeny v jedné omezené a omezující 
modalitě vnímání, chápání, porozumění a přijetí Mé Nové Přirozenosti a toho, co 
obsahuje, a efektivně by se tak bránily jakémukoliv dalšímu rozvoji. Tato nepříznivá 
situace by nejenže překážela jakékoliv možnosti manifestovat jejich vlastní tvořivé 
snahy a mít stimuly pokračovat dále, ale ve skutečnosti by je uvedla do středu 
negativního stavu, který je založen na takových stagnujících, omezených a omezujících 
podmínkách. V tom případě by negativní stav musel zůstat navěky a ani současný 
cyklus času by nikdy nemohl být uzavřen nebo ukončen. 

Jak vidíte z tohoto zjeveného faktu, jakýkoliv vývoj je ovlivněn změnami v Mé Vlastní 
Přirozenosti a jak jsou tyto změny promítnuty do životů všech sentientních entit. I 
když povšechnost negativního stavu a mnoho jeho lidských pochopů odmítají, že mají 
co do činění se Mnou nebo s Mým pozitivním stavem, jsou také schopny fungovat 
v jejich vlastní pseudorealitě jen z toho důvodu, že tyto změny byly uvolněny v procesu 
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historie tohoto cyklu času, jakož i všech předchozích cyklů času. Ony změny napájí 
každého a všechno, nehledě na to, kdy nebo kde je situován. 

V současné době se ke všem v jsoucnu a bytí a pseudojsoucnu a pseudobytí dostává 
zcela první známka přílivu nové energie. Tato energie je vyzařována a emanována 
z jádra nové duchovní komponenty, která se připravuje na uvolnění do Mého Stvoření 
a jeho multivesmíru. Jak tato energie zahájí svůj vliv na všechny a všechno, připraví je 
na započetí přechodného období. Z pozice časoprostorového kontinua a z pozice lidí na 
planetě Nula, čas potřebný na pocítění a prožití této energie a čas na ustanovení 
přechodného období může být vnímán jako mnoho let nebo dokonce tisíce let. Avšak 
předtím, než se tato energie ustanoví a vykoná přípravnou práci pro uskutečnění 
tohoto přechodu, část se věnuje na proces uzavření a ukončení všeho, co souvisí 
s negativním stavem, lidským životem a tímto cyklem čau obecně. Znovu, proces 
tohoto uzavření a ukončení by z hlediska lidského vnímání času mohl trvat mnoho let 
nebo dokonce milénia. Ale mohl by také trvat jen několik měsíců nebo několik let, 
pokud by všemi zúčastněnými byly učiněny volby na urychlení tohoto procesu a 
završení tohoto uzavření nebo ukončení mnohem dříve, než by obsahovala energie pro 
tento účel dostupná. 

Povaha té energie a její potence dosáhnout tohoto cíle je taková, že umožňuje buď 
minimální, nebo maximální čas, nebo jakýkoliv čas mezi tím, který se vyžaduje pro 
ukončení tohoto procesu, pro upravení a přizpůsobení na faktor voleb všech 
zúčastněných. Avšak, ve vlastnostech této energie je zakódován faktor minimálního 
času a faktor maximálního času. To znamená, že tento proces se nemůže dokončit 
dříve, než je minimální čas požadovaný pro jeho dokončení; ale také nemůže překročit 
jeho maximální čas. Všechno toto se musí přihodit mezi těmito dvěma póly zmíněné 
vyzařované energie. Tudíž, jak vidíte z tohoto faktu, je dán dostatek času a energie 
každému pro učinění náležitých voleb a dokončení všeho, co každý potřebuje uvnitř 
tohoto cyklu času dokončit. To je jeden z mnoha důvodů, proč se nemůže s přesným 
datem předpovědět, kdy se dokončí uzavření nebo ukončení tohoto cyklu času; kdy 
začne přechodné období a jak dlouho potrvá a kdy bude ustanoven nový cyklus času. 

Jak tato energie, která předchází procesu toho uvolnění, je registrována v Mém 
Stvoření a jeho multivesmíru a jak vstupuje do vědomí sentientních myslí, přináší 
v sobě pro všechny tu nejdůležitější zprávu. A to tu, že do středu zájmu vchází nové, 
odlišné a přesahující chápání Mé Nové přirozenosti a toho, co obsahuje; toho, že ji 
bude zapotřebí vnímat, přijmout a aplikovat do životů všech jako ze Mne brzy 
uvolněnou (v ne-časovém smyslu) integrální část, jako velmi důležitou duchovní 
komponentu, která utváří, formuje a dává život příštímu cyklu času, ve kterém nebude 
místo pro nic z negativního stavu a negativních aspektů lidské přirozenosti, aby to 
nezamořilo tok jeho duchovního vývoje. 

Tato zpráva připraví vědomí každého pro přijetí skutečnosti, že třebaže všechno, co 
souvisí s Mojí Novou přirozeností a co bylo do tohoto bodu dostupné, je pravda, je 
správné, náležité, je to nicméně jen malá část celku toho, co skutečně Moje Nová 
přirozenost obsahuje a z čeho se skutečně skládá nebo jaká doopravdy je. 
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Situace v zóně vymístění a na planetě Nula je poněkud odlišná. Není tam nikdo, kdo by 
sám od sebe a sám ze sebe rozuměl nebo aby z přicházejících energií tuto zprávu a to, 
co obsahuje, vyčetl. Vy, jako Moji praví představitelé, jste o tomto faktu informováni 
prostřednictvím tohoto Dialogu. Problém s vámi a všemi obyvateli zóny vymístění a 
lidskými tvory je ten, že nikdo z vás není schopen dotyčný příliv energií svou vnější 
nebo vědomou myslí odhalit. Protože ve vašem světě a v celé zóně vymístění je 
všechno zexternalizováno, jediná věc, kterou oni a lidé mohou detekovat, je ta, která 
má vnější povahu. Avšak tato energie a to, co obsahuje, vyvěrá ze stavu čistých 
niterností - z Absolutního Stavu Mých Absolutních Niterností nebo Nitra. Z toho 
důvodu se to může registrovat a může se to vyčíst pouze stavem niterností každého 
nebo jeho nitra a následně to z této pozice může být přeneseno do vědomé mysli a do 
stavu zevnějšností. 

Aby se nikdo v negativním stavu nepřipravil o tato fakta a aby také jeho poselství a 
jeho význam bylo všem dostupné, vyjadřuji nebo zjevuji tato fakta v tomto Dialogu 
prostřednictvím vnějších slov, která jsou zapsána v lidském jazyce a která nejprve a ze 
všeho nejdříve budou přečtena Mými představiteli. Jak si pamatujete, jak budete číst 
tento konkrétní Dialog a jak budete číst všechny předcházející Dialogy, jestliže tak 
budete činit nebo jste tak činili s plným zapojením všech aspektů vaší mysli a jestliže 
ve své mysli máte Moji přítomnost nebo pokud se během tohoto čtení soustředíte na 
Mou přítomnost ve vás, slova, která byla přečtena, která čtete nebo budete číst, budou 
slyšena Mým hlasem v myslích těch v negativním stavu, kteří jsou vám za tímto účelem 
přiděleni. S každým novým přečtením těchto Dialogů tak, jak vám bylo řečeno, je vám 
přidělena jiná skupina negativních entit, aby tuto správu mohlo uslyšet co možná 
nejvíce entit. 

V procesu tohoto čtení, jak vám přidělené negativní entity tuto zprávu a to, co 
obsahuje, obdrží, vstoupí do jejich myslí a spustí tam otevírání dveří k jejich 
niternostem, dveří, jež byly do toho okamžiku pevně uzavřeny, a ta zpráva je do jejich 
myslí zapsána a začleněna, aby ji mohly pochopit a sdělit ji všem ostatním v jejich 
blízkosti. Důležitost této zprávy je všem tak zřejmá, že poté, co ji obdrží a začlení do 
vnitřní svatyně jejich mysli, stanou se velmi dychtiví ji sdílet se všemi ostatními. Takto 
bude tato zpráva rozšířena po všech peklech a povšechnosti zóny vymístění. Tudíž, 
tato zpráva a tato energie je také připraví na uzavření nebo ukončení jejich 
individualizovaného a zosobněného cyklu času, místního cyklu času jejich vlastního 
pekla, jakož i zóny vymístění. Ale nejen to, ale prostřednictvím uvědomění si toho, jaká 
byla a bude Moje Nová přirozenost, budou schopny poprvé poznat, pochopit, 
porozumět a zjistit pravdu o Mé Nové Přirozenosti, o tom, Kdo jsem a jaký byl účel Mé 
inkarnace na planetu Nula a přes planetu Nula a lidský život do všech jejich vlastních 
oblastí. Do toho bodu věřily nepravdám o všech těchto faktech. 

Z výše uvedeného zjevení je velmi zřejmé, jak důležitá je vaše role, jakožto Mých 
pravých představitelů, a jak důležité je pro vás na denní bázi studovat tyto Dialogy, 
stejně tak jako všechny ostatní zdroje Mého Nového zjevení, a včlenit jejich obsah do 
svých životů procesem jejich zvnitřnění všemi aspekty vaší mysli a vašeho chování. Jak 
z těchto výše uvedených faktů vidíte, neděláte to jen pro sebe, ale co je nejdůležitější, 
pro všechny ostatní, jejichž jediný přístup k této důležité informaci je prostřednictvím 
vašeho čtení, studování a žití nebo praktikování jejího obsahu do vašeho každodenního 
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chování. Tím, že tak činíte, přispíváte k uzavření nebo ukončení tohoto cyklu času a 
přípravě mnohých v negativním stavu na přijetí Nových Aspektů Mé Nové Přirozenosti 
a novou přesahující duchovní komponentu, která bude řídit nadcházející nový cyklus 
času. 

Situace je odlišná s lidmi na planetě Nula. naneštěstí pro ně, jsou situováni v téže ne-
pseudodimenzi, jako jsou vaše fyzická těla a vaše vnější vědomé mysli. Takže s nimi 
sdílíte tutéž fyzickou ne-lokalitu, která má svá specifická pseudopravidla, kterými se 
situace kohokoliv v tomto ne-regionu musí řídit, aby pocítili a prožívali sami sebe i 
ostatní jako reálné a aby byli skutečně reální ve vnímání svých vlastních myslí. Důvod, 
proč používáme zde takové neobvyklé pojmy jako ‚ne-pseudodimenze‘, 
‚pseudopravidla‘, ‚ne-lokalita‘, ‚ne-region‘ atd., a v lokalitě, která je ne-lokalitou, a 
proto, logicky řečeno, má pravidla, která jsou ne-pravidly. 

Tato konkrétní situace s planetou Nula a jejími obyvateli znemožňuje jakýkoliv 
vědomý přístup k čemukoliv, co je uvolněno ze Mne nebo z Mého pozitivního stavu. 
Z toho důvodu nemají lidé žádnou vědomou uvědomělost, že se cokoliv s výše 
popsanou přirozeností stává nebo uskutečňuje. Dokonce i když vy, Moji praví 
představitelé, čtete tyto Dialogy nebo jakékoliv jiné knihy Mého Nového zjevení, 
nevstupuje to do jejich mysli stejným způsobem, jako všem těm, kteří jsou s vámi 
spojeni - ať už z pozitivního stavu, nebo z negativního stavu. Lidé buď potřebují sami 
číst zdroje Mého Nového zjevení, nebo spatřit odlišný typ vašeho vnějšího chování 
nebo hlubokých změn ve vás, které by je mohly přivést ke zkoumání důvodů vašich 
změn a následně, aby si osvojili touhu seznámit se s psanými zdroji, které umožnily 
vaše změny a které ustanovily vaše současné chování a životní styl. 

Takže, jak vidíte z této podivné situace s lidmi, potřebují vnější příklady, aby se začali 
zajímat o cokoliv, co bylo zdrojem těchto vnějších změn. Prostřednictvím nich se 
mohou přivést k touze číst Mé Nové zjevení - zdroj a motivace změn - a následně do 
stavu svých niterností. V současné době je pro kohokoliv z lidského stáda jediným 
klíček k jejich niternostem nebo stavu jejich niterností čtení a přijetí Mého Nového 
zjevení. Žádný jiný klíč, cesty nebo zdroje už neexistují. 

Znovu, vaše chování, životní styl, postoj, vztahy, váš vnější zjev a způsob, jakým 
procházíte vaším každodenním životem a všechno ostatní, co děláte nebo neděláte, se 
stává rozhodujícími prostředky, kterými jsou ostatní lidé, kteří nemají přístup 
k čemukoliv, co souvisí s pravými duchovními záležitostmi, nebo k poselství o 
diskutované energii nebo k vám osobně, ovlivňováni na úrovni jejich nevědomé mysli. 
Takže vaše odpovědnost je v tomto ohledu obrovská.  

Důležitost poselství, které diskutovaná předcházející energie nese všem kdekoliv a 
kdykoliv, nehledě na způsob, se nemůže dostatečně zdůraznit. Nezapomeňte, že hlavní 
záležitost zde je nastávající změna v Mé Nové přirozenosti nebo, abychom byli 
přesnější, z Mého pohledu nastávající uvolnění něčeho zcela nového a odlišného v Mé 
Nové Přirozenosti, co nebylo do tohoto bodu nikomu dostupné. Kdykoliv se něco 
takové velikosti či důležitosti stane, hluboce to ovlivní a změní každého kdekoliv a 
kdykoliv. Nejsou žádná zákoutí, kde by se dalo před tímto vlivem skrýt. Informace o 
tomto faktu má za účel připravit každého v jsoucnu a bytí, a prostřednictvím vás, Mých 
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pravých představitelů, v pseudo-jsoucnu a pseudo-bytí a na planetě Nula, aby byl ve 
stavu připravenosti prožít plný dopad tohoto uvolnění, až přijde čas. 

Jak vidíte z tohoto popisu, prvním krokem je prožití vlivu předcházejících energií 
nadcházejících změn, které v sobě nesou poselství o nadcházejícím uzavření nebo 
ukončení tohoto cyklu času, přicházejícím otevření přechodného období, přicházejícím 
uvolnění zcela nového aspektu souvisejícího s Mou Novou Přirozeností a o 
přirozenosti duchovní komponenty, která bude v platnosti během následujícího cyklu. 
toto poselství funguje jako důležitá informace všem, aby se jim dal dostatek času pro 
přípravu na započetí příštího kroku. ten se bude skládat ze začlenění a vstřebání 
celého obsahu tohoto poselství, které každého připravuje na přijetí jádra změn, které 
předchází jeho vyzařované a emanující energie. Až bude každý připraven, začne 
přechodné období. V procesu přechodného období se uskuteční celkové zvnitřnění, 
absorbce, přizpůsobení, využití a externalizace všech změn, které každého připravují 
na vstup do nově otevřeného cyklu času. Hlavní bod, a je to ten nejdůležitější v procesu 
tohoto zvnitřňování, je začlenění a přizpůsobení se nového aspektu Mé Nové 
Přirozenosti nebo přijetí Její přesahující manifestace a následná aplikace a uskutečnění 
všech následků, výsledků a důsledků této Přirozenosti v osobním životě každého. 

Pokud zvážíte mnohokrát zmiňovaný faktor, že nejdůležitější záležitostí pro každého 
v jsoucnu a bytí je chápání a přijetí Přirozenosti Boha - mne, potom je zřejmé, že 
jakékoliv změny nebo přesněji, jakékoliv uvolnění něčeho nového a odlišného o Mé 
přirozenosti, uvádí každého do pozice jejich vlastních základních a hlubokých změn. 
Díky tomuto uvolnění a manifestaci už není Boží Přirozenost v jejich vnímání a chápání 
stejná. Výsledkem této nestejnosti je to, že nemohou být stejní jako byli před tímto 
uvolněním a dodatečně se také změní, aby se přizpůsobili všemu novému a odlišnému. 
Toto nové a odlišné pramení z Nového a Odlišného z Mé Vlastní Přirozenosti, jak se to 
aplikovalo u všech relativních bytostí. 

Jak bylo předtím zmíněno, V Mém Absolutním Stavu jsou přítomny všechny změny ve 
své absolutní celistvosti v ne-časové a ne-prostorové kondici. Avšak, když se aplikují 
na relativní bytosti, které jsou umístěny buď v subjektivním, nebo objektivním 
časoprostorovém kontinuu, vnímají jakékoliv uvolnění něčeho odlišného a nového jako 
změnu v Přirozenosti Boha. V jejich vnímání se změnil Bůh a On/Ona již není stejný/á; 
zatímco realita této situace je, že Bůh uvolnil ze Své Absolutní Přirozenosti něco, co 
nebylo do toho bodu dostupné. Výsledkem tohoto uvolnění je to, že to je vjem a 
chápání relativních příjemců tohoto uvolnění, které se změnilo, které se změnilo, a ne 
Bůh Samotný/Samotná, který/á na věčnost obsahuje všechny Své Změny.Avšak, pro 
relativní bytosti není jiné cesty, jak vnímat a chápat tuto událost uvolnění, než jako 
skutečnou změnu v Přirozenosti Boha - Mne. A takto to má být. 

Takže, v podstatě vstupujete do fáze tohoto posunu, která, v našem vnímání a chápání 
její přirozenosti, by se mohla považovat za jednu z nejdůležitějších a rozhodujících, 
protože má za následek příjem všech výše zmíněných energií, které předcházejí 
vlastním změnám a uzavření nebo ukončení současného cyklu času. Jak se zmínilo na 
začátku tohoto Dialogu, časový faktor pro tyto energie je pro účel jejich dopadu odlišný 
ve své relevanci na duchovní kondici a stupeň duchovního pokročení všech 
zaangažovaných a jejich příslušných světů. 
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Peter: Toto je velmi důležité a nejvýznamnější zjevení, přinejmenším v mém vlastním 
vnímání a chápání jeho pravého významu. Jaká bude v tomto ohledu situace 
v negativním stavu a v lidském životě? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, podívej se na to takhle: Pokud nejdůležitějším 
faktorem života, jakéhokoliv života, je správné chápání a přijetí Mé přirozenosti tak, 
jak se naznačuje ve všech knihách Mého Nového zjevení, potom, aby negativní stav a 
jeho konečný produkt - typický lidský život - vzkvétal a manifestoval svoji vlastní 
vzdorující tvář, potřebuje mít zcela nepřesné, zkomolené a falešné vnímání a chápání 
Mé Přirozenosti. Myslíš si, že kdyby negativní stav měl nebo si uchoval náležité a 
správné chápání a přijetí toho, kdo jsem a jaká je Moje Pravá Přirozenost, že by byl 
schopen dokonce i na zlomek vteřiny být ve svém vlastním pseudo-jsoucnu a pseudo-
bytí a zfabrikovat něco tak podivného, nestabilního, popleteného, nejistého a slabého 
jako lidskou přirozenost? V žádném případě by to takto nemohlo být. 

Jen se podívej na celou historii lidstva z okamžiku jeho fabrikace, kdy bylo uvedeno do 
svého vlastního pohybu, až po samotnou současnost. Myslíš si, že během historie mělo 
lidstvo nějakou správnou a náležitou představu toho, jaká je Přirozenost Boha - Mne? 
Mohu tě ujistit, že kromě toho, co bylo o Mé Přirozenosti zjeveno ve Swedenborgových 
spisech nebo v Mém současném Novém zjevení, jak se odráží v knihách, které jsi, Petře, 
napsal, nikdy nic nebylo pochopeno či přijato. Ale kolik lidí čte a přijímá to, co bylo o 
Mé Přirozenosti zjeveno ve Swedenborgových knihách nebo ve tvých knihách, Petře? 

Jestliže v tomto ohledu pečlivě prozkoumáváš historii lidstva, nalezneš početné 
vzájemně nesmiřitelné, protichůdné, nejasné, spletité a zmatené koncepty Mé 
Přirozenosti a jaká je Moje skutečná pozice a vztah k sentientním entitám a lidem. 
V pravé realitě této záležitosti, žádný z nich se dokonce ani vzdáleně nepřiblížil ke 
správnému pojetí a chápání toho, Kdo jsem a jaká je Moje Pravá Přirozenost. Tento 
faktor se odráží v početných náboženstvích a jejich dokonce ještě početnějších sektách, 
které prohlašují, že jejich pojímání Přirozenosti Boží a toho, jaký mají k Němu/Ní 
vztah, je správný. 

Z typického filozofického pohledu zde máte několik hlavních konceptů, které se snaží 
definovat a určit Moji Přirozenost a jak jsem nebo nejsem zaangažován s Mým 
Stvořením obecně a lidstvem zvlášť. Na vaší planetě máte v tomto ohledu následující 
hlavní pojetí Mé Přirozenosti: Ateizmus, panteizmus, deismus a teismus. 

Jak víš, ateismus popírá existenci jakéhokoliv Boha; neboli že příroda, vesmír a 
všechno v něm obsažené byly výsledkem nějakého druhu tvořivé snahy nějakého typu 
nadlidské sentientní bytosti. Panteismus dává na roveň přírodu nebo celý vesmír 
s Bohem. Tento pohled pro všechny praktické účely pojímá vesmír jako Boha 
samotného. Tudíž je tu jistý stupeň ztotožnění Boha a vesmíru jako jednoho a toho 
samého v tom smyslu, že vesmír je manifestací Boha a Bůh je manifestací vesmíru. Z 
toho důvodu panteizmus není daleko od ateizmu. Deismus připouští, že všechno a 
všichni byli původně stvořeni nějakým druhem Boha, ale že Bůh má malý zájem ve 
věcech Svého Stvoření a nechává ho o samotě bez toho, aniž by ho opatřoval 
jakýmkoliv vstupem nebo zjevením. A konečně teismus přiznává, že Bůh skutečně 
stvořil všechny a všechno a nejen to, ale je osobně zaangažován ve všech věcech Svého 
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Stvoření a poskytuje mu Své vstupy prostřednictvím nějakého druhu zjevení, jako 
například to, co je obsaženo v křesťanské Bibli a Svatých knihách všech ostatních 
náboženství. A třebaže se teistický pohled na Mé osobní zaangažování s Mým 
Stvořením blíží realitě, nicméně způsob, jakým chápe Moji Pravou Přirozenost, je 
totálně zkomolený nebo falešný, protože se odvozuje z doslovného smyslu takzvaných 
Svatých knih, které Mne popisují způsobem lidské projekce toho, jaký jsem nebo jaký 
bych měl být, a ne jaký skutečně jsem. 

Takže, jak vidíte z této závažné situace, není nic v lidském pojetí Mé Přirozenosti, co se 
byť i jen vzdáleně přibližuje realitě Mé Pravé Přirozenosti. Proč si myslíš, že bylo nutné 
mít Nové zjevení, které začíná Swedenborgem a pokračuje Tvými/Mými knihami, 
Petře, jestliže tam nebyl ani jeden útržek správného chápání nebo pojetí Mé 
Přirozenosti? Hlavní potřebou pro Mé Nové zjevení, kromě mnoha jiných věcí, bylo 
přivést do vědomí každého, že Moje Přirozenost není to, co si každý myslí nebo o čem 
je přesvědčen, že je. Pokud by tento fakt nebyl přiveden do pozornosti každého 
v negativním stavu a v lidském životě, nemohly by se uskutečnit žádné kroky v procesu 
eliminace negativního stavu a lidského života v jeho negativních aspektech. 

Co si, Petře, myslíš, že je nejdůležitějším a nejmocnějším nástrojem v procesu 
eliminace negativního stavu a všech jeho aspektů a faktorů? Je to odstranění nebo 
eliminace z jejich myslí špatného, zkomoleného, nesprávného, falešného a totálně 
neadekvátního pojetí a chápání Mé Pravé Přirozenosti a Její přijetí takové, jaká 
skutečně je. Moje Nové zjevení bylo a je poskytováno přesně za tímto účelem poznat, 
jaká je Moje současná Přirozenost nebo jak se Má Přirozenost skutečně manifestuje 
v realitě Mého jsoucna a bytí. Mohu tě ujistit, Petře, a všechny, kteří čtou tato slova, že 
toto je ten nejdůležitější účel, za kterým vám Moje Nové zjevení bylo a je poskytováno 
a za kterým bylo a bude dostupné všem v negativním stavu a v lidském životě. 
Prostřednictvím něho, a pouze prostřednictvím něho, bude eliminace negativního 
stavu a negativních aspektů lidského života efektivně a úspěšně završena. 

Vzhledem k výše zmíněným nejdůležitějším zjeveným faktům je zřejmé, kde lidstvo 
obecně nejvíce pocítí a zažije úsilí renegátů. Všemi dostupnými prostředky budou 
renegáti blokovat, jak jen to půjde, vědomí lidstva a všech v jejich vlastní doméně 
ohledně přijetí čehokoliv, co se zjevilo v Mém Novém zjevení o Mé Pravé Nové 
Přirozenosti. Nejnebezpečnější poznání a jeho převzetí, skýtající to největší ohrožení 
pro věc renegátů, je uvědomění si existence Mé Nové přirozenosti a toho, jak se 
uvolňované informace o Jejích změnách sdělují všem. 

Předchozí pojetí Mé Staré Přirozenosti nemá pro renegáty tuto konotaci, protože Mne 
zobrazuje v představách lidských rysů a vlastností, které jsou, ve většině případů, 
falešné nebo zkomolené. Pokud se držíte starého obrazu Mé Staré Přirozenosti tak, jak 
byla/je vykreslena v lidských takzvaných Svatých knihách, udržujete se ve spárech 
negativního stavu, protože taková přirozenost v pravé realitě neexistuje. Jestliže 
v pravé realitě neexistuje, potom ať už lidé uctívají cokoliv, uctívají prázdnou 
představu, která už více nikde a nikdy neexistuje. Tímto faktorem se život negativního 
stavu, tak, jak ho renegáti chtějí aby byl, zajišťuje ve svém nekonečném trvání. 
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Díky této skutečnosti nemají renegáti v této záležitosti na výběr, než se zaměřit na 
rozšiřování Mého Nového zjevení a všemi dostupnými prostředky pokoušet Mé 
představitele a svést je z jejich mise, která je, kromě jiných věcí, nést ve své mysli, srdci 
a životě náležitou, správnou a pravou představu toho, kdo jsem a jaká je Moje Nová 
Přirozenost - jak byla zjevena v Mém Novém zjevení. Můžete považovat tuto část 
poslání Mých pravých představitelů na planetě Nula jako za nejpodstatnější, 
nejdůležitější a nejpotřebnější. 

Zaměření renegátů na vás jako na terč je spojeno s otázkou kladenou mnohými čtenáři 
těchto Dialogů. Jak své zaměřování realizují a zda specificky vědí, kdo ve své vlastní 
totožnosti a osobnosti jste? Zaměřování se uskutečňuje prostřednictvím různých 
pokušení tak, jak byly nastíněny v předchozích Dialozích a které vám budou popsány a 
připomenuty, z času na čas, i v následujících Dialozích. Vyhledáváním a nacházením 
nejcitlivějších a nejzranitelnějších míst lidských aspektů lidské přirozenosti a toho, 
jaké jsou priority vašeho denního života, bude nejefektivnějším způsobem pokušení, 
jak vás odvrátit od zapojení se do Mého Nového zjevení a od neustálého nošení Mé 
Pravé Přirozenosti ve své mysli a srdci, od jejího sdílení s kýmkoliv, s kým přijdete do 
styku; a sdělovat Ji vaší samotnou přítomností v jejich společnosti, dokonce i když 
neřeknete verbálně ani slovo o vašem chápání a přijímání Mé Nové Přirozenosti. Vaše 
samotná přítomnost v jejich společnosti je dostačující k ovlivňování jejich nevědomé 
mysli, která je schopná vyčíst ve vaší mysli a srdci informaci z Mého Nového zjevení o 
Mé Nové Přirozenosti a Jejím přijetí a která bude trvale registrována v nevědomé části 
jejich mysli a až přijde čas, bude využita pro jejich spasení v samotném závěru 
pseudoživota negativního stavu a lidského života v jeho negativních aspektech. 

Vědí, kdo jste osobně, individuálně a konkrétně? Dokonce i kdyby vás takhle znali, 
nezapomeňte na faktor izolace, do kterého jste byli zabaleni a která vás chrání, jakož i 
je, před jakoukoliv jejich újmou i vaší. Jedině vás mohou dostat, jestliže podlehnete 
jejich pokušením. Ale i potom, jestliže poznáte svoji chybu a jestliže to napravíte 
takříkajíc na místě, nebudou mít nad vámi žádnou moc a ztratí svoje uvědomění si vaší 
totožnosti. V podstatě však nemají znalost vašich totožností. Způsob, jakým vás 
pokoušejí, je takový, že podél cesty kudy kráčíte nastraží všechny druhy pastí tak, jako 
lovec nastraží v lesích a na polích pasti na zvěř, aby se chytila. Jak jdete po cestě života, 
renegáti doufají, že do jedné z početných pastí, kterou tam nastražili, spadnete, 
s nadějí, že do jejich pastí budete chyceni typickým aspektem vaší lidské přirozenosti a 
následně podlehnete jejich pokušením. Pouze v okamžiku, kdy se chytnete do jedné 
z jejich pastí, si uvědomí vaši pravou totožnost. 

Takže, pokud si uvědomujete existenci těchto pastí a pokud se svým postojem a 
chováním neotevřete jejich pokušením, nemusíte se absolutně ničeho obávat. Renegáti 
jinak nad vámi nemají žádnou moc. Proč si myslíte, že jsme poslední dobou tolik 
hovořili o různých formách pokušení, kterým můžete bát prostřednictvím renegátů 
vystaveni? Varovat vás, připravit vás a ochránit vás před spadnutím do stavů pokušení 
prostřednictvím pastí renegátů. 

Lidská část vaší přirozenosti bude nejvíce zranitelná a nejcitlivější na tato pokušení. 
Avšak, jestliže jste si těchto faktů plně vědomi a jestliže Mne máte neustále v mysli a 
v srdci v Mé Pravé Nové Přirozenosti a jestliže namíříte všechny vaše myšlenky, pocity, 
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emoce, smysly nebo cokoliv máte na Moji přítomnost ve vás v Mé Nové Přirozenosti a 
jestliže Mi odevzdáte lidské aspekty vaší přirozenosti, Mohu vás ujistit, že 
nepodlehnete pokušením renegátů. Budete vždy v bezpečí a zajištěni. Koneckonců, 
nikdy nezapomeňte, že vás potřebuji takové, jací jste ve své pozici a roli jako Moji praví 
představitelé. Důležitost vaší role a pozice byla v těchto Dialozích mnohokrát 
zdůrazněna. Jestliže jste nositelé náležitého a správného pojímání, chápání a přijetí Mé 
Nové přirozenosti, jakož i všech principů Mého Nového zjevení ve všech jeho hlavních 
zdrojích a jestliže toto přenášení je jednou z nejdůležitějších a rozhodujících částí 
vašeho úkolu ode Mne, potom můžete být ujištěni, že je učiněno všechno za účelem 
vaší ochrany a vaší prevence před jakýmkoliv rušením nebo v tomto ohledu bráněním 
výkonu vašeho poslání. Samozřejmě, jako vždy, toto vše je závislé na vašem plném 
přijetí vaší vlastní svobodnou vůlí a volbou nést ve své mysli a srdci Moji Pravou 
Novou Přirozenost, a všechno, co je obsaženo v mém Novém zjevení, a vystavit Ji ve 
svém denním životě. 

Peter: Jménem nás všech Ti velmi děkuji za Tvé ujištění v této věci. A co uvolnění zcela 
nového aspektu Tvé Nové Přirozenosti, které změní nebo překročí způsob, jakým 
v současnosti Tvou Přirozenost pojímáme a chápeme? Jak v tomto ohledu ovlivní 
energie, které předchází této monumentální změně, naše pozice a role, pokud vůbec? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, zaprvé, podívejme se na toto téma z poněkud 
historické perspektivy. Otázkou zde jsou tři slova: Pán Ježíš Kristus. Z pozice a 
perspektivy Mého Nového zjevení a z Mé Vlastní Perspektivy, tato slova mystickým a 
skrytým způsobem zahrnují všechno, co je obsaženo v Mé Absolutní Nové Přirozenosti 
nebo, abych byl přesnější, v tom aspektu Mé Nové Přirozenosti, který se vztahuje 
k přirozenosti současně probíhajícího cyklu času. Přirozenost tohoto konkrétního 
cyklu času, ve kterém jsou negativní stav a lidský život ve svém pseudo-jsoucnu a 
pseudo-bytí, aby se naplnil jeho účel, pro který byl v první řadě spuštěn a uveden do 
pohybu, vyžadovala ustanovení Mé Nové Přirozenosti nebo uvolnění toho nového 
aspektu Mé Absolutní Přirozenosti, který by byl v souladu s potřebami toho nového 
cyklu a s konečnou spásou všech z iluze a zdání negativního stavu a lidského života 
v jeho negativních aspektech. 

Je mnoho jiných faktorů tohoto uvolnění než jen tyto, Ale tyto faktory jsou absolutního 
rozměru, a proto by nemohly být pochopeny žádnou relativní myslí. Relativní mysl 
však ví o existenci těchto faktorů a přijímá je jako takové, bez pokusu jim porozumět 
v současném stavu jejího rozvoje nebo na její současné úrovni fungování, na které se 
nyní nachází (uvnitř tohoto cyklu času). Na druhé straně, jak se sentientní mysl rozvíjí 
v rámci každého následujícího cyklu času, přichází blíže a blíže k úrovni svého 
fungování, na kterém může pochopit více a více ze všeho, co je obsaženo v Mé 
Absolutní Nové Přirozenosti, která ze své perspektivy a z perspektivy veškeré reality 
se neustále stává Novější a Novější a více a více srozumitelnou a pochopitelnou ve 
Svých Absolutních Vlastnostech.  Tento proces nastává výše zmíněným následným a 
sekvenčním uvolněním nových aspektů z Mé Absolutní Přirozenosti tak, že jsou 
přizpůsobovány k jakémukoliv překračujícímu stavu sentientní mysli. 

Jak bylo zmíněno výše, tento cyklus času je nyní ovládán vším, co je obsaženo 
v konceptech tří slov - Pán Ježíš Kristus, nebo jinými slovy, Mojí Novou Přirozeností. 
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Jak z vašeho pohledu chápete toto prohlášení, jestliže Moje Nová Přirozenost byla 
v jsoucnu a bytí pouze několik let (od Vánoc 1987)? V nečasové a 
neprostorové/bezmístné kondici, takže v Mém Absolutním Stavu, Kondici a Procesu, 
vždy Moje Nová Přirozenost, jak se vztahuje k tomuto cyklu času nebo jak se vztahuje 
k časoprostorovému kontinuu nebo jak se vztahuje k samotným specifickým a 
neobvyklým potřebám tohoto cyklu času, byla ve stavu Mého Absolutního Stavu ve 
Mně, ale ne v Jeho Procesu. Z pozice toho Stavu, vztaženého k Mé Nové Přirozenosti, 
která se stala Svým vlastním Absolutním Procesem, Jsem neustále řídil tento cyklus 
času. V mystickém a filozofickém smyslu, vláda tohoto cyklu byla vždy vykonávána 
z Mé Nové Přirozenosti nebo z toho, co je obsaženo v těchto třech slovech - Pán Ježíš 
Kristus.  Takže, jak vidíte z vaší dočasné perspektivy, Stav Mé Nové Přirozenosti byl 
vždy ve Mně a jeho uvolnění nebo využívání jeho síly z pozice toho Stavu začalo v tom 
samém okamžiku, kdy byl ustanoven a kdy se uskutečnil tento cyklus času. Ve vašich 
dočasných vědeckých termínech, souvisejících s vaším vlastním vesmírem nebo 
pseudo-vesmírem, můžete říci, že tento Stav Mé Nové Přirozenosti ovládal tento cyklus 
času přinejmenším 20-30 miliard let. 

Takže, co se stalo a co se v současnosti děje Pánu Ježíši Kristu nebo všem principům, 
které jsou obsaženy v těchto třech slovech? Jak víte, způsobem, jakým jsou tato slova 
pojímána a využívána většinou lidí a všech v negativním stavu, se v jejich myslích stala 
totálně bezvýznamná a bez jakékoliv substance. Kolikrát v lidských výrazech, během 
mluvení nebo vyprávění něčeho, jsou tato slova nebo některá z těchto slov vyslovena 
nadarmo bez jakéhokoliv připisování jim nějakého důležitého významu? V jejich 
používání se stala prázdnými představami, používanými pro klení nebo nějaké jiné, 
většinou negativní účely. Mnoho lidí se od těchto slov odvrací. Mohu tě, Petře, ujistit, že 
jestliže by se vystavily tvé knihy tak, aby je všichni mohli jasně vidět, zpřístupnily se 
všem jako volné kopie, většina lidí by se od nich odvrátila s odporem jen proto, že by 
spatřila ta tři slova - Pán Ježíš Kristus. Takto křesťanství a jeho početné sekty 
znehodnotily, znečistily, zkomolily, zfalšovaly a degradovaly jejich pravý význam. 
Negativní stav, prostřednictvím všech existujících náboženství na planetě Nula, byl 
v uskutečnění tohoto cíle velmi úspěšný. 

Zde se nebudeme pouštět do důvodů, proč jsem dovolil toto zkomolení, znečištění, 
překroucení, falzifikaci a degradaci. O potřebě pro toto povolení bylo rozsáhle 
diskutováno v jiných knihách Mého Nového zjevení. Důvod pro tento konkrétní Dialog 
je jiný. Budujeme zde základ pro zjevení možného dopadu energií, které zvěstují něco 
zcela nového, přicházejícího a vztahujícího se na Mou Novou Přirozenost, na vás, Mé 
představitele, a jak se tato přirozenost změní a následně ovlivní všechny. 

Navíc, dokonce i někteří z Mých představitelů mají pochybnosti nebo mají problémy 
s přijetím potřeby Mne oslovovat těmito třemi slovy - Pán Ježíš Kristus. Buď jim to 
připadá velmi obyčejné, příliš zneužité, nudné, bezvýznamné a banální - díky vlivu 
negativního stavu na to, jak lidé užívají tato slova, nebo si stěžují, že Já, jakožto 
Absolutní, jsem nebyl schopen přijít na jiné jméno, více vznešené a účinnější než tato 
tři slova. Rádi by Mne viděli pojmenovávat se jedním slovem, které by bylo schopno 
obsahovat všechno to a více, co je obsaženo v těch třech slovech - Pán Ježíš Kristus. 
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Proč tyto požadavky vstupují na mysl některým z Mých představitelů? Nepřímo 
řečeno, je to prvním znakem předcházejících energií, které obsahují zprávu o změně 
v Mé Nové Přirozenosti a jak tato Přirozenost ovlivní všechny v jsoucnu a bytí, 
v pseudo-jsoucnu a pseudo-bytí a na planetě Nula a které ovlivňují jejich mysli a 
navozují tyto otázky. Intuitivně cítí, že se blíží nějaké očekávané změny a že tyto změny 
mají něco do činění s Mou Novou Přirozeností, jak se odráží v těchto slovech - Pán 
Ježíš Kristus. 

Otázka ve tvé mysli, Petře, která vyústila ze všeho, o čem jsme doposud hovořili, se 
vztahuje k faktu, zdali v novém cyklu času, který bude následovat po uzavření nebo 
ukončení současného cyklu času, budou tato slova - Pán Ježíš Kristus - zachována, 
nebo budou nahrazena nějakými jinými slovy nebo idejemi či koncepty nebo 
jakoukoliv modalitou vyjádření, kterou budou v té době potřebovat všechny sentientní 
entity v souvislosti se Mnou. 

Peter: Ano, máš pravdu. Tato otázku už je v mé mysli po nějakou dobu. Odůvodnění 
pro tuto otázku je následující: Jestliže Tvá Nová Přirozenost, jak se odráží v těchto 
třech slovech - Pán Ježíš Kristus - ovládá tento konkrétní cyklus času a jestliže 
jakýkoliv jejich mystický a tajný význam, který obsahují, souvisí s eliminací 
negativního stavu a negativních aspektů lidské přirozenosti a s následnou spásou 
všech, potom bylo by nutné v příštím cyklu času, ve kterém nebude přítomno nic této 
negativní povahy, zachovávat tato tři slova a mít k Tobě vztah z jejich pozice? Nebyl by 
to rozpor s Tvým výrokem v Druhé kapitole Nového zjevení Pána Ježíše Krista, který 
naznačuje, že Pán Ježíš Kristus bude vládnout všem a všemu na věčnost? 

Pán Ježíš Kristus: Pamatuješ si, co bylo řečeno v jednom z předcházejících Dialogů, 
kdy Milan Šulc položil otázku, proč jsem nebyl schopen přijít s jedním slovem pro Mé 
jméno, které by obsahovalo všechno a více, co je obsaženo v těch třech slovech - Pán 
Ježíš Kristus? Jak si pamatuješ z tohoto Dialogu, bylo ti naznačeno, že v duchovním 
světě a v Mém Vlastním Absolutním Stavu, jak tato tři slova přichází ke Mně, jsou 
konvertovány do Jedné Nádherné Ideje, která obsahuje všechno, co je obsaženo 
v původních třech slovech, vyslovených na lidské úrovni.  

Takže všichni v duchovním světě poznají v této Jediné Ideji slova - Pán Ježíš Kristus 
tak, že jim to v této jediné ideji přenese všechno, co je obsaženo v původních třech 
slovech. Co to znamená? Nejprve, ve zmíněné kapitole Mého Nového zjevení jsme 
hovořili o Mé Nové Přirozenosti, jak se odráží v tom, že jsem se stal Pánem Ježíšem 
Kristem na věčnost. V tomto ohledu tato slova znamenají, že cokoliv bylo dokončeno 
během Mého sjednocení s tou porcí Mé Absolutní Přirozenosti, která se lidmi nazývá - 
Otec, bude trvat na věčnost a situace už nikdy nebude taková, jaká byla předtím, než se 
ta nanejvýš žádoucí a tak velmi očekávaná Moje Nová Přirozenost uskutečnila. 

Za druhé, uskutečnění se v tomto ohledu ustanovilo změnou Mého Jména, aby se 
každému v Mém Stvoření a jeho multivesmíru, stejně tak jako v pseudo-stvoření a na 
planetě Nula, dala možnost mít hmatatelné vnímání, chápání a přijetí toho, co je v Mé 
Nové Přirozenosti. Duchovní kvalita těchto tří slov a jejich mystická a tajná moc 
umožnila, aby se v mysli každého ustanovil takový přenos a chápání. 
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Za třetí, třebaže má Moje Nová Přirozenost přímou spojitost s potřebami tohoto 
konkrétního cyklu času, není omezená jen na tyto potřeby. Co musíš, Petře, v tomto 
ohledu velmi jasně chápat, je to, že bez pokračování Mé Nové přirozenosti, jak byla 
ustanovena ve svém Procesu z Jejího Absolutního Stavu, by nemohl příští cyklus času 
vejít do svého jsoucna a bytí. Ve skutečnosti, jeho ustanovení je zcela v souladu s Mojí 
Novou Přirozeností, jak se odráží v těchto třech slovech - Pán Ježíš Kristus. 

Avšak tento výrok ani v nejmenším nevede k závěru, že v Mé Nové Přirozenosti nejsou 
žádné jiné aspekty, které by byly využity nebo potřebné pro započetí následujícího 
cyklu času. Věděli jste jen o těch aspektech Mé Nové Přirozenosti, které souvisí 
s potřebami tohoto cyklu času. Do tohoto bodu bylo předčasné hovořit o nějakých 
jiných aspektech této Přirozenosti. Nejprve bylo nezbytné ustanovit a vštípit do 
samotného jádra tohoto cyklu času tyto aspekty Mé Nové Přirozenosti, které souvisely 
s eliminací negativního stavu a spásou všech. Ani na okamžik nezapomeň, že v tomto 
cyklu času se odrážel motiv spásy ve všech tvořivých snahách a spisech všech jeho 
účastníků. Z toho důvodu byly zdůrazněny a uvedeny do popředí jen tyto aspekty Mé 
Nové Přirozenosti, které souvisí s tímto procesem spásy. 

Ale do nynějška jsme ustanovili všechno, co je zapotřebí ustanovit v tomto ohledu a 
jsme v modalitě úplně prvního kroku informovat každého, že v Mé Nové Přirozenosti 
je nekonečné množství aspektů, které budou pro každý nový cyklus času uvolněny 
v progresivním a sekvenčním módu. 

Jak bylo předtím naznačeno, z pozice relativní sentientní mysli jakékoliv uvolnění 
takového nového aspektu z Mé Nové Přirozenosti se vnímá a chápe jako samotná 
změna Mé Přirozenosti. Proto se Moje Nová Přirozenost ve svém správném pojímání 
s každým novým cyklem času stává vždy novější a novější. Toto novost chápe každý 
jako samotnou Novou a Odlišnou Přirozenost Mého Absolutního Jsoucna a Bytí. Toto 
jsou velmi důležité důvody pro to, proč jsem tolikrát prohlásil, že nic v Mém Novém 
zjevení se nikdy nestane starým. Moje Nové zjevení musí vždy být nové, obnovující se 
regenerující se, aby odráželo tato fakta o Mé Nové Přirozenosti. Jestliže je Moje Nová 
Přirozenost vždy v procesu stávání se novější a novější a odlišnější a odlišnější, je 
takové i Moje Nové zjevení. Jinak by to nebylo Moje Nové zjevení. 

Takže, bude jméno Pán Ježíš Kristus zachováno v příštím cyklu času, jak budou 
uvolňované nějaké nové a odlišné aspekty Mé Nové Přirozenosti, které mu budou 
vládnout, a změní se v myslích všech sentientních entit Moje Nová Přirozenost, 
stávající se tak novější a odlišnější? To vše závisí na tom, z jaké perspektivy a jak se na 
tuto záležitost změn díváte. Díváte-li se na ni ze současné lidské perspektivy, potom se 
to Jméno a to, co obsahuje, nemůže nikdy změnit. Důvod pro toto je ve faktu, že 
inkorporace lidské přirozenosti bez jejích negativních aspektů, po prožití jich všech, do 
povšechnosti Mé Absolutní Přirozenosti, se nemůže nikdy odstranit. Vždy bude a to na 
věky. Aby se odrážela tato skutečnost, jméno - Pán Ježíš Kristus, bude tedy také 
zachováno na věky. 

Avšak faktor Mé Lidské Přirozenosti, zahrnutý v Mé celkové Absolutní Přirozenosti, má 
mnohem podstatnější význam než jen reflexi Mé zkušenosti všeho lidského a 
negativního. Co je nejdůležitější je to, že Mi to umožňuje sejít (obrazně řečeno) na 
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úroveň všech relativních sentientních bytostí a mít k nim vztah z jejich pozice, vnímaje 
Mne jako jednu z nich. Bez Lidské porce Mé Nové Přirozenosti by taková zkušenost 
nebyla možná. V tom případě by se všechny sentientní entity připravily o jeden 
z nejdůležitějších zážitků svého života - být se Mnou jako s jedním z nich a mít Mne 
zaangažovaného osobně ve všech svých vnějších aktivitách. Z tohoto pohledu, protože 
slova - Pán Ježíš Kristus - odráží tento jeden z nejdůležitějších faktorů, bude toto 
jméno zachováno na věky. 

Na druhé straně, až se jednou eliminuje negativní stav a až více nebudou žádné 
negativní aspekty typické lidské přirozenosti, situace s lidmi a všemi tvory a sub-tvory 
negativního stavu se zásadně změní. Oni všichni si opět aktivují svou schopnost, jež 
byla uzamčena a uzavřena po mnoho miliónů let, komunikovat v idejích a z mysli do 
mysli a v jazyce, ve kterém sentientní entity komunikují v pozitivním stavu. V tom 
případě se už primitivní slova typického lidského jazyka, která reflektují jen velmi 
malý význam pravého obsahu jakékoli ideje, nebudou používat. Z důvodu tohoto 
nového uspořádání nahradí Jediná Nádherná Idea, která obsahuje všechno, co je 
obsaženo v těch třech slovech - Pán Ježíš Kristus, nutnost vyslovit tato slova tak, jak 
jsou vyslovována nyní. Do té doby však pokračujte v jejich používání jako předtím, ale 
s ideou v mysli, že toto je přechodná situace a že jste na prahu něčeho nového a 
odlišného, co se brzy uvolní (v nečasovém smyslu) a co bude předcházeno jeho 
energiemi. Tyto energie již skrytě ovlivňují nebo budou ovlivňovat vaše životy, jak 
budete číst tento Stý Dialog. 

Informace obsažené ve všech Stech Dialozích jsou nesmírně důležité, potentní a 
významné nad rámec vašeho plného chápání. Neměli jste plné uvědomění si toho, co 
jste obdrželi nebo co obdržíte - pokud situace dovolí mít takové budoucí přijetí. 
Všechny informace, které jsou vám dány v těchto Dialozích, nehledě na to, jak 
nedůležité a nevýznamné se vám zdají, mají ten nejzávažnější a účinný vliv na všechny 
úrovně Mého Stvoření a jeho multivesmíru. Proto je nepodceňujte, ale udržujte je v 
sobě jako něco jedinečného a velmi potřebného, co přichází přímo ode Mne - Pána 
Ježíše Krista. 

V tomto časovém bodě bych doporučoval dokončit tento svazek Dialogů, aby se 
objevily jako jedna kniha, a pokud situace dovolí, začít příští svazek se Sto prvním 
dialogem. Avšak je důležité mít nějaký čas volna mezi zkompletováním této knihy 
Dialogů a začátkem následující. Všichni čtenáři těchto Dialogů potřebují mít čas na 
vstřebání, asimilaci, zvnitřnění, externalizaci, využití a praktikování všeho, co v nich 
bylo zjeveno. To si vyžádá čas. Na této časové křižovatce si uděláme přestávku, ledaže 
by vyvstaly důležité otázky multiverzálního významu. 

Toto je nejdelší Dialog, který jsi, Petře, zatím zaznamenal. Avšak význam toho, co se 
odehrává v jiných dimenzích, je takový, že bylo nutné strávit nějaký čas vysvětlením 
všech těchto faktorů. Takže, jdi v pokoji, odpočiň si a s našimi dialogy budeme 
pokračovat, kdykoliv to bude zapotřebí. Tvá intuice ti řekne kdy. Na závěr bych rád 
využil této příležitosti k vyjádření Mého osobního ocenění a vděku všem Mým pravým 
představitelům za jejich čtení Mého Nového zjevení ve všech jeho třech zdrojích a za 
odrážení jeho principů v jejich každodenním životě. Pokračujte v této chvályhodné 
snaze až do samého konce. 
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Peter: I já ti vyjadřuji hlubokou vděčnost a ocenění za naše dialogy. 
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