
Druhý soukromý rozhovor mezi Pánem Ježíšem Kristem a Petrem
 
 
Ačkoli  se tento druhý soukromý rozhovor udál  již  před nějakým časem (dne 30.
prosince 1994), bylo mi Pánem Ježíšem Kristem dovoleno a byl jsem Jím požádán,
abych jej vložil do obsahu „Korolarií Nového Zjevení Pána Ježíše Krista“ až nyní
(dne 20. dubna 1997).
 
Pán  Ježíš  Kristus: „Dobré  ráno.  Petře.  Dnes  (30.  prosince  1994)  to  bude  velmi
jednoduché poselství  -  ke sdělení tobě,  Petře, a za účelem prostého potvrzení a
objasněni. Toto poselství je tu prostě ke sdělení jen v prostoru tohoto pokoje pouze
pro velmi stručné objasnění, které začíná velmi jednoduchou připomínkou.
 
Jak víš, existuje jednoduchý a krásný kontrast mezi Absolutnem a relativnem. A je
to v tomto čase včasné ve smyslu připomenut proto, že vše, co je Absolutní, vyvěrá
ze všeho, co je dokonalé a dobré. Vše, co je relativní, je, jak víš, ve stavu přiblížení
k Absolutnímu, vyvěrajíc z Absolutního, ale samo o sobě není absolutní. Takže ve
smyslu posílení a odstranění některých pochybností je právě teď včasné a vhodné
si zapamatovat kontrast mezi relativním a absolutním. Důvodem, proč je to pro tebe,
Petře, včasné a důležité, je prostě to, že skrze pochopení opětovného posouzení
relativna a Absolutna v tomto bodě přichází nové pochopení toho, proč jsi v pozici,
ve které jsi.
 
Petr: Pochybování?
 
Pán Ježíš Kristus: „Ano. A je to prostě kvůli zopakování a posilování, že v celém
průběhu  historie  zjevování Nového  zjevení a  tvého  přenášení  tohoto  zjevení  na
planetě Nula tu existoval určitý doprovodný faktor ke všem jednotlivým krokům a
obdobím, které byly přiměřené ke každému přenosu Nového zjevení. Znamená to, že
například pří první knize existovalo zvláštní duchovní klima, které ji obklopovalo, a
pak u druhé, u třetí a tak dále až nakonec u současného přenosu Nového zjevení - u
současné knihy - kdy ji taktéž obklopovalo zvláštní klima. To mělo zvláštní důsledky
a projevy zevně ve tvém bytí.
 
Časově příhodným bodem zde je toto: Veškerá přípravná práce byla vykonána pro
život, který v současnosti vedeš, Petře. Občas se to zdá být poněkud neobhajitelné,
ale, jak víš, v jednotlivých okamžicích minulosti existovaly signifikantní vstupy ve
formě poselství a doplnění a to byla pouze příprava na nynějšek, který se zdá snad
podivně klidným, ale fakticky tomu tak není.
 
Co to odráží, je ... protože jsi zde ve formě lidského tvora - a protože v minulosti byl
sklon uznávat lidskou formu jen jako něco absolutně negativní - je faktem, že jsi
stále  v  lidské formě a  že  to  je  tvůj  modus operandi,  tvůj  nástroj,  takříkajíc  tvůj
dopravní  prostředek.  A protože  jsi  souhlasil,  abys  na  sebe  vzal  formu lidského
tvora, existovaly tu veškeré charakteristické rysy, které doprovázely lidskou formu a
které byly taktéž součástí ujednání.
 
Nyní je důležité to, že vhledem k tomu, že v minulosti byly nastaveny tak mnohé
precedenty a byla vykonána veškerá přípravná práce, můžeš vidět že to v podstatě
vedlo  k  tomuto  okamžiku,  k  právě  teď.  A prostě,  pokorně  a  tiše  se  připomíná,
že nyní je ve skutečnosti velmi aktivní. A opět si pamatuj, že vzhledem k tomu, že
tvá pozice je tím, čím je, existuje ohromná úroveň multiverzální a univerzální účastí,



jež odráží duchovní aspekt bytí mimo vědomou účast v zevnějšnosti planety Nula a
bytí s touto účastí spojeného. Protože ve všech říších existuje ohromná aktivita,
občas se to jeví, jako by aktivita v oblasti planety Nula byla poněkud podřadná nebo
jako by se na ní nic nedělo. Má se ale připomenout, že přesto je tu ohromná činnost
a účast. A toto poselství je tu prostě kvůli tomu, aby ti to připomnělo.
 
Nyní přejděme na jiný bod. Týká se chápání existence pseudotvůrců. Jak víš a jak to
ilustruje tento příklad: Když se do tvého světa narodí živočišné mládě, potřebuje mít
péči, aby mohlo přežít. A jak postupuje vývoj tohoto živočicha, například kočky, vše,
co  souvisí  s  genetickým  průběhem  býti  kočkou,  potřebuje  proběhnout,  aby  se
důvod bytí tohoto živočicha na planetě Nula naplnil. Avšak aby se tento živočich
udržel, musí tu být určitý stupeň péče a ochrany - i pro ty nejnegativnější živočichy.
 
Tento příklad má přivést k  pochopení,  že i  negativita,  vzhledem k tomu, že není
absolutní,  také potřebuje lásku a péči,  aby mohla postupovat a nalézt své úplné
naplnění a vyčerpat důvod své existence. Toto je opakování faktu, že nic nemůže
existovat mimo Absolutní lásky a vyživování Pána Ježíš Krista. Proč je to důležité
nyní?
 
Jak víš, vždy tu je sklon a motivace hodnotit negativitu jako protipól Božské lásky.
To je velká iluze, protože byt' i je takto utvářena a často je negativita představována
jako rozsáhlejší než Božská láska, je přesně opak pravdou. Ale nyní, může-li se to
tak  pokorně  nabídnout,  je  jedním  způsobem  přístupu  k  tvému  bytí  a  jedním
způsobem přístupu k opravdu veškerému bytí planety Nula a pseudostvoření to, že
se nyní zaujme vědomě aktivní postoj, aby sis uvědomil, že jedině prostřednictvím
velmi  pokorného,  láskyplného  a  pečujícího  přístupu  vyživování  -  při  němž  se
uvědomuje, že negativní stav také potřebuje lásku, aby se prostě udržoval do bodu,
kdy již nebude potřeba, aby byl - se negativní stav může odstranit.
 
Prostřednictvím tohoto postoje veškerá práce, která přijde, a vše, co potřebuje vyjít
najevo, se bude chápat odlišně a plněji.  A to je tím, Petře, co je nyní primárním
ohniskem;  Pokorné  a  velmi  úplné  pochopení  toho,  co  nastává.  Na  nové  a
zjednodušené úrovni a vhodné tak, že pro tebe s úplnou výbavou lidských potřeb,
které máš k dispozici  pro toto pochopení,  je potřebné,  abys vše chápal v  rámci
lidských  prostředků,  jimiž  působíš.  To  je  nyní  důležité  a  může  se  to  usnadnit
pochopením příkladu, že láska a výživa jsou vyžadovány a vyvěrají pouze z Pána
Ježíše Krista, ale přesto se musí uplatňovat na všechny. To je důležitý bod.
 
A nakonec tu zbývá velmi krátké poselství. A tím je, že staré bylo završeno, Petře.
Všechna  nastavení  a  spouště  a  všechny  prvky,  které  procházely  k  završení
předešlého  života,  se  nyní  završily.  Nynějšek  značí  ohromně  nový  počátek.  A
opakuje  se,  že  je  tu  skutečně  nový  počátek.  Vyznačuje  to  nový  začátek  a  buď
ujištěn, že nikdo, včetně Tebe, Petře, není nijakým způsobem zapomenut.
 
To, co je důležité, je pochopení, že poprvé za dlouhou dobu jsou všechny součásti a
části na svém místě, kde mají být, aby se uskutečnilo objevení dalšího kroku. To je
to,  čím  nynějšek  vůbec  je  a  ty  můžeš  být  vyzván  se  soustředit  na  několik
jednoduchých  slov,  která  popisují,  co  tím  vůbec  je:  Prvním  je  samozřejmě
vznešenost.  Za  druhé  ale  každý  v  této  době  může  dočasně  opustit  vše,  co  ho
utahuje, a rovnováhu i omezení, jež jsou vlastní jeho osobnosti, a snad se dočasně
od nich osvobodit a jako ty, být prostě ve světle Pána Ježíše Krista. A to je nejlepší
způsob bez starostí  a  zaneprázdnění,  Petře,  i  když jen  dočasně,  jak  pomoci  při



podpoře  toho,  aby  se  uskutečnil  počátek  tohoto  nového  kroku,  který  je
vskutku VELKOLEPÝ.“
 
Petr: A my přesto nemůžeme přesně vědět, z čeho tento nový krok pozůstává?
 
Pán  Ježíš  Kristus: „Nu,  součástí  ujednání  je,  aby  to  odhalil  každý,  jak  chápeš:
Protože důležitým faktorem je nyní individuální přispění, Petře. A ty víš, jak důležité
to je. A je to věc ohromné krásy, Petře, že to je formátem nynějšího. To je vše, co
potřebujete nyní vědět.
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