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Dne 25. srpna mi byly Pánem Ježíšem Kristem sděleny následující ideje, abych se o
ně podělil s každým, kdo je spojen s Jeho/Jejím Novým zjevením:
 
„V tomto časovém okamžiku je z velmi důležitých důvodů nutné vám připomenout
váš  individuální, osobní  a  soukromý  postoj  k tomu,  jak  se  hodíte  k Novému
zjevení, a  k tomu,  jak  jeho  pojmy  a  ideje  ovlivňují  váš  život  v obecnosti  a  vaše
poslání  a  chování  zvlášť  od  okamžiku,  kdy  se  vám Nové  zjevení dostalo  do
podvědomí, až do dneška. Tato záležitost se zdůrazňovala v poselství ze dne 1. a 2.
července. Tento požadavek je třeba poněkud rozpracovat.“
 
„Současná situace je taková, že vyžaduje od vás všech, abyste zaujali velmi určitou
a pevnou pozici nejen ohledně všech aspektů Nového zjevení, ale i všeho ostatního
v lidském  životě a,  což  je  nejdůležitější, vašeho  poslání s tím,  že  si  uvědomíte
všechny  možné  detaily  toho,  jak  žijete  svůj  každodenní  život,  a  to,  kde  se 
v seznamu vašich životních priorit nachází Nové zjevení.“
 
„Proč je to nutné? Jak si pamatujete z poselství ze dne 1.-2. července l993, negativní
stav, pseudotvůrci a jejich poskoci, jakož i sami lidští tvorové dosáhnou ve svých
pozicích a aktivitách určitého bodu či jisté roviny, za nimiž je možná jen jediná věc –
co  se  týká  osudu  planety  Nula  a  negativního  stavu  osobně  –  úplné,  krátké  a
pomíjivé  vítězství  negativního  stavu  na  planetě  Nula  a  eliminace  všeho,  co  má
pozitivní  spoluoznačení ve vztahu k lidem. Kvůli  tomuto dochází  vše,  týkající  se
negativního stavu,  planety Nula a všech lidí,  jakož i  vše, co má vztah k vašemu
poslání na planetě Nula, ke svému konci. Nyní se ale opakuje: Nesnažte se používat
lidská časová měřítka na toto sdělení. Někteří z vás mají sklon na základě vývodů
z posledních doplnění spekulovat o fyzickém čase, v jakém se všechny tyto věci
skončí  či  učiní.  Nepolapte  se  v této  pasti  !  Takové  úvahy mohou mít  negativní
konotace bez ohledu na skutečnost, že se konají s pozitivním záměrem.“
 
„Nejde zde o fyzický čas, ve kterém se tyto věci stanou, ale o stav, rozpoložení a
hlavně váš postoj – který je ustanoven na planetě Nula – jenž přivede ke konci vše,
co se vztahuje k negativnímu stavu a osudu lidstva. Takže jste varováni před tím,
abyste spekulovali o fyzickém čase, ve kterém se to vše stane. Taková touha poznat
věci dopředu – ve fyzickém pojímání času – je pro lidskou náturu typická a je ve své
podstatě  negativního  původu.  Kvůli  tomu  se  –  spekulováním  a  uvažováním  o
aspektech  fyzického  času  –  neodvratně  vystavujete  vlivu  negativního  stavu  a
početným léčkám, které jsou vám nastraženy podél cesty, kterou putujete.“
 
„Čemu máte v tomto ohledu rozumět, je to, že Pán Ježíš Kristus zařizuje vše, co se
vztahuje  k  negativnímu  stavu  a  lidským  tvorům  na  planetě  Nula,  z pozice
Absolutního stavu, který nemá časovou ani prostorovou povahu. Takže se nemůže
předvídat  nic  o  Jeho/Jejích  aktivitách,  co  by  se  vztahovalo  k fyzickému  času  a
prostorovým elementům.“
 
„Vaší povinností v tomto ohledu a v tomto zvláštním čase je velmi pečlivě hodnotit
to, kde se nacházíte – co se týká vašeho postoje k Novému zjevení – a kde v tomto
ohledu stojíte.  A ovšem též to, jak ovlivňují  principy Nového zjevení váš život  ve
všech jeho aspektech. Někteří z vás si doposud ještě plně neuvědomili důležitost,



jakou Nové zjevení hraje při zakončení negativního stavu, a to, že toto ukončení se
urychluje faktorem velikosti a rozsahu toho, jak je přijímáte a praktikujete ve svém
individuálním životě a konání,  a tím, jakou přednost mu dáváte ve svém denním
životě a konání. To znamená, že někteří z vás umisťují stále význam a funkci Nového
zjevení na konec seznamu svých denních priorit,  takže do jisté míry blokují  jeho
plný dopad a vliv na tento proces.“
 
„Takže jste  důrazně a  výrazně  pobízeni  k tomu,  abyste  pečlivě  přehodnotili  svůj
postoj vzhledem k Novému zjevení a svůj život podle něho od okamžiku, kdy jste
byli uvědoměni o jeho existenci, v průběhu dnů, týdnů a měsíců jeho čtení, až po
současnost.  Je  velmi  důležité,  abyste  si  při  hodnocení  tohoto  činitele  vědomě
uvědomili všechny změny ve svém chování, způsobu myšlení, cítění, chtění, postoji,
ve svých vztazích, náhledech, názorech a ve všem ostatním, co probíhá ve vašich
životech  kvůli  vašemu  spojení  s Novým  zjevením. Toto  prozkoumávání  určí  vaši
současnou pozici v obsahu a v rámci vašeho poslání, které v tomto ohledu máte, a
to, jak daleko jste pokročili na cestě ke splnění všeho, co jste si předsevzali splnit.“
 
„Čemu  zde  máte  rozumět,  a  to  se  opakuje  zas  a  znovu,  je  to,  že  všechny
činnosti Pána Ježíše Krista na planetě Nula se v této době projevují, kromě jiných
způsobů, skrze životy těch, kterým byla přidělena role dávání příkladů života podle
principů Nového zjevení. Proto pokud tuto záležitost nedostanete do popředí svého
vědomého uvědomění  a  svých denních činností,  velmi  ztěžujete  a  činíte  časově
velmi náročným, aby se tyto aktivity plně projevili a uskutečnili.“
 
„Když zjistíte, že ve všech aspektech vašeho života není doposud mnoho změn, či
že se neodehráli podstatné či viditelné změny vůbec, pak v tomto ohledu odmítáte
svoje životní povinnosti. V tomto případě jste nabádáni a pobízeni velmi důrazně,
abyste změnili svůj postoj a přehodnotili principy Nového zjevení, abyste  se dostali
v rámci lidského života tam, kam ve skutečnosti patříte a s čím jste souhlasili, že
tam budete patřit – jako integrální součást vašeho poslání. Neprožíváte-li jakékoliv
změny, nebo jen malé, znamená to, že potřebujete oslovit v důležité věci toho, do
jaké  míry  vás  spoutal  negativní  stav  a  do  jaké  míry  stále  žijete  pod  nátlakem
negativního stavu.“
 
„Určí-li, na straně druhé, vaše sebezkoumání, že se v tomto ohledu odehrály pod
vlivem Nového zjevení důkladné a značné změny, jste na správné cestě a jste plně
v souladu s povahou a obsahem vašeho poslání a s procesem jeho uspokojivého
naplnění.“
 
„Je jen logické předpokládat,  že pokud Pán Ježíš Kristus v tomto ohledu zařizuje
Svůj cíl mj. prostředky Nového zjevení, pak míra, intenzita a rozsah vašeho spojení
s Novým  zjevením určuje,  v jakém  rozsahu  se  bude  výsledek  Jeho/Jejího  díla
aktualizovat,  realizovat  a  projevovat  na  planetě  Nula.  Jeto  záležitost  vaší
zodpovědnosti za osud člověčenstva na planetě Nula a za vaše vlastní poslání a
pověření.“
 
„Důvod, proč se to zde teď zmiňuje a proč jste ve vší skromnosti a pokoře požádáni
prozkoumat tuto záležitost, je ten,že jak se výše uvádí, negativní stav a všichni jeho
aktivátoři,  sluhové a následovníci,  jakož i  lidští  tvorové samotní,  dosahují  bodu,
který po každém z vás vyžaduje, abyste se dostali do pozice, kterou vám od této
chvíle (od okamžiku,  kdy čtete tato slova) přidělil Pán Ježíš Kristus v souladu se



Svým  plánem  spasení. Toto  umístění  je  určenou  pouze  vaším  postojem
k     Jeho/Jejímu Novému zjevení a tím, jak mu dáváte přednost.“  
 
„Co si musíte v tomto bodě uvědomit, je to, že vaše poslání a pověření (těch, co
jsou od Nového zjevení)  je přímo spojeno s Novým zjevením. To značí,  že se plní
především a nanejvýš významně vaším postojem k Novému zjevení a tím, do jaké
míry praktikujete a projevujete jeho principy ve svém každodenním životě. Takže
cokoli  děláte nebo cokoli vás zaměstnává v každé chvíli  každodenního života, se
bez ohledu na to, co to je, stává částí vašeho poslání a pověření, je-li to konáno ve
znamení Nového  zjevení Pána  Ježíše  Krista.  Z toho  vyplývá  pro  vás  nutnost,
abyste Novému zjevení ve svém životě dávali přednost jako číslu jedna, kterému se
podřizuje vše ostatní bez výjimky a vyloučení čehokoli.“
 
„Je zcela možné, že někteří  z vás budou mít  s těmito výše uvedenými sděleními
těžkosti. Lze mít všechny možné věrohodné a zřejmé omluvy toho, proč nemůžete
uskutečnit to, co se vám v této zprávě navrhuje. Pokud tomu tak bude, pak to pouze
znamená,  že jste si  doposud plně neuvědomili,  co je  skutečným účelem Nového
zjevení pro celé Stvoření, veškerou zónu vymístění a vás osobně. Není to, co – užije-
li  se  vašeho slovního obratu –  odstavíte  na poloviční  plamen a  necháte  to  tam
bublat,  nevěnujíce  tomu  pozornost,  dokud  si  někdy  ve  sledu  všech  vašich
početných ostatních činností, kterými jste zaměstnáni, na to nenajdete čas. Mezitím
děláte něco jiného, co považujete za důležitější, či si myslíte, že je důležitější, než to,
co jste odstavili na poloviční plamen. V tomto případě ztrácíte náležitou perspektivu
svých povinností a priorit.“
 
„V tomto ohledu je nutné si uvědomit, že Nové zjevení bude od této doby fungovat
TAKÉ jako nástroj velmi důležité diferenciace mezi těmi, kdo jsou následovníky a
praktikujícími  Nového  zjevení,  a  těmi,  kteří  tak  konají  buď  s nějakých  nízkých
pohnutek, nebo se Novým zjevením zabývají  jen okrajově, aniž by měli  zájem se
sním skutečně, co možná nejplněji spojit. A nebo těmi, kdo jsou posláni k Novému
zjevení Negativním stavem(obzvláště od pseudotvůrců), aby se podívali zdali tu není
způsob,  jak  je  otrávit,  zašpinit,  zničit  či  přetvořit  do  formy  nějakého  kultu  či
náboženství nebo nějaké formální organizace, aby se tím zbavilo platnosti a zničil
jeho pravý význam a účel.“
 
„Takže, jak vidíte, je kvůli faktoru časovosti pro všechny druhy čtenářů absolutně
nutné, aby zaujali náležitou pozici vzhledem k Novému zjevení: Buď aby je učinili
prioritou číslo jedna ve svém životě, nebo se sním přestali spojovat vůbec. Neučiní-
li  se  tak  co  nejdříve,  nastanou  důsledky  nevykonání  konečného  rozhodnutí  a
závěrečné volby v tomto ohledu. To bude určovat s konečnou jistotou, kdo je kdo a
jaká je jeho skutečná pozice, kterou zaujímá na planetě Nula. Takováto diferenciace
je nutná, aby se každý připravil na to, co brzy nadejde (ne ve fyzickém časovém
měřítku lidských tvorů).“
 
„Jiným bodem, který je nutno si uvědomit, je to, že Pán Ježíš Kristus vám sděluje
jen ty záležitosti, které jsou včasné a potřebné v každém jednotlivém kroku vašeho
pokroku a plnění vašeho poslání. Není-li něco zjeveno, a vy jste přece na to zvědavi,
značí  to,  že taková  informace  by  nebyla  prospěšná  ani  vám  osobně,  ani  vám
všem, bez ohledu na to, jak si myslíte či pociťujete, že by to bylo prospěšné ji znát.“
 
„Dobrým příkladem této situace je to, že někteří z vás jsou zvědavi na to, jaký je a
jak se projevuje život v pozitivním stavu, alespoň v obecných pojmech. Ti vás, kteří



jsou takto zvědaví a mrhají svůj čas na dohady o této věci, věří, že tato informace
posílí  jejich  odhodlanost  konat  práci  pro Pána  Ježíše  Krista daleko  účinněji  a
výkonněji. Kdyby tomu bylo tak, myslíte, že  Pán Ježíš Kristus by vám neposloužil
takovou informací ?  Pokud odpovědi v tomto či jiném ohledu nepřicházejí, značí to,
že  pravý  opak  je  pravdou  –  nijak  nemohou  posílit  vaši  činnost  a  zvyšovat
žádostivost  pokračovat  ve  vašem  poslání  a  pověření,  ale  mohou  tomu  zajisté
překážet, mohou to pro vás učinit daleko těžším a více nezvladatelným ve všech
aspektech vašeho života. Nebo, přinejlepším, by to bylo nevčasnou odpovědí na
vaši otázku. A toto platí o jakékoli situaci či otázce, kterou můžete zažít či mít.“
 
„V závěru této krátké zprávy si zopakujeme znovu význam požadavku, abyste ve
svých  životech  na  této  planetě  zaujali  definitivní  pozici  ve  znamení Nového
zjevení Pána Ježíše Krista. Jednoduše řečeno: Učiníte-li Nové zjevení prioritou číslo
jedna  svého  života  a  následujete-li  jeho  principy,  přispějete  ke  skoncování
s negativním stavem na planetě Nula a kdekoli jinde. Ale, a to je nejdůležitější, těm
z vás, kdo již udělali toto rozhodnutí – učinit Nové zjevení prvořadou prioritou svého
života, se umožňuje úspěšně se navrátit do vlastní pravé přirozenosti, a tedy k Pánu
Ježíši Kristu, jako jednotlivcům předstupujícím před Něho/Ni. Taktéž vám to pomůže
váš život zjednodušit a učinit jej zvládatelnějším. Důvod k tomu spočívá ve faktu, že
když odstraníte ze svého života vše, co není důležité a nemá již déle žádný užitek,
pak se váš život stane skutečně jednodušším.“
 
„Jste ovšem inspirováni klást určité typy otázek. V tomto případě je však odpověď
poskytnuta  vždy  bezprostředně.  Otázky  tohoto  typu  jsou  vloženy  do  mysli
tazatele Pánem Ježíšem Kristem, aby se dostaly do okamžité pozornosti záležitosti,
které mají vztah k obsahu této otázky. Také to znamená, že to bylo pověřením této
osoby, aby, jako účastník tohoto důležitého procesu, položila takovou otázku. Avšak
ptáte-li se, ptáte a nedostává se vám odpovědi, radí se vám, abyste přestali být na to
zvědaví, protože buď je odpověď na vaši otázku pro vás nevhodná vůbec – dokud
se nenavrátíte domů, nebo by mohla být časově nevhodná. V tom případě by mohla
způsobit více  škody  jak  užitku –  bez  ohledu  na  to,  jak  posuzujete  a  pociťujete
prospěch a užitek, který by odpověď na vaše otázky mohla vašemu životu přinést.
Takže vezměte si tuto úvahu k srdci a přizpůsobte se jí.“
 
„Aby se vám teď  pomohlo lépe a více uspět v procesu aplikování všeho, co se vám
sdělilo v této zprávě, jakož i ve všem ostatním, můžete, pokud si tak přejete učinit
z vlastní  svobodné vůle a volby, obohatit  techniku zrcadlení,k jejímuž užívání  jste
byli pobídnuti při předcházející příležitosti.“
 
„Jste nabádáni požádat Pána Ježíše Krista, aby vás upozornil na vše, co skutečně
nepotřebujete  –  bez  ohledu  na  to,  jak  dalece  věříte  nebo  si  myslíte,  že  to
potřebujete. Nechť Pán Ježíš Kristus rozhodne na základě toho, že o to dobrovolně
požádáte,  co  je  a  co  není  důležité  ve  vašem  životě  a  které  potřeby  se  mají
zlikvidovat a které ponechat. Takto se váš život vskutku zjednoduší. A když se váš
život takto oprostí, nemůže mít negativní stav již nad vámi žádnou moc z prostého
důvodu, že není schopen chápat a porozumět záležitosti jednoduchosti (jak vám to
bylo ukázáno v poselství ze dne 1. a 2. července).“
 
„Nyní jste povzbuzováni doplnit tuto techniku vizualizací přítomnosti Pána Ježíše
Krista a všech členů vaší pravé duchovní rodiny a všech ostatních členů pozitivního
stavu, které Pán Ježíš Kristus pověřil, aby se k vám připojili, za účelem toho, aby se



přeneslo vše, co je nutno přenést v obou směrech – z planety Nula k nim a od nich
skrze vás na planetu Nula do vašich vlastních životů.“
 
„Jestliže jste jakoukoli  náhodou těmi,  kdo nemají  schopnost vizualizace,  radí  se
vám  použít  tuto  techniku  buď  k představování  si,  přemýšlení,  pociťování,  či
jednoduše k uvědomování si.  Důležitou věcí  zde je být si  uvědoměle vědom této
přítomnosti ve svých imaginárních zrcadlech, bez ohledu na to, jakou metodou se to
činí. Radí se vám použít vše, co máte.“
 
„Jak  si  pamatujete,  byla technika  zrcadlení  pozměněna (v  průběhu  přenosu
poselství ze dne 1. a 2. července) tak, aby se užívala pro vidění vašeho vlastního
života,  pro  sebereflexi,  sebehodnocení  a  prostý  přehled  vlastního  života  od
okamžiku vstupu na planetu Nula až do současné doby. A zároveň, přizpůsobením
se  tomuto  účelu,  tato  technika  fungovala  a  stále  funguje  jako  ochrana  před
ovlivňováním negativním stavem a jeho všemi členy.“
 
„Na  druhé  straně  ti  z vás,  co  mají  výsadu  mít  všechny  formy  výše  uvedeného
vnímání, se povzbuzují, aby je použili  všechny. Takže je možno si tuto přítomnost
vizualizovat, představovat, rozmýšlet o ní, cítit ji, číti ji, vnímat, mít o ní intuici atd.
Jednoduše řečeno:  Radí  se  vám,  abyste  za  tím účelem použili  vše,  co máte ve
vlastním způsobu a výrazu svého vnímání, pociťování a prožívání. Jste-li požehnáni
jen jedním způsobem, užijte ho za tím účelem. A ti z vás, kdo jsou požehnáni více
jak  jedním,  ať  je  užívají  souběžně.  Každým  způsobem  se  provede  efektivně  a
úspěšně cokoli, co je třeba v tomto ohledu provést.“
 
„Účelem zahrnutí přítomnosti Pána Ježíše Krista, všech členů vaší pravé duchovní
rodiny a všech ostatních členů pozitivního stavu, přidělených vám Pánem Ježíšem
Kristem, do vaší techniky zrcadlení, je rozšíření a intenzifikace metody, která byla
popsána v předcházející zprávě (ze dne 21. srpna l993). Zde popsaná metoda vám
usnadní provedení toho, co se vám navrhuje v této zprávě ze dne 21.srpna l993.“
 
„Ale  má  to  i  jiný  důvod,  že  jste  požádáni  užívat  rozšířenou  verzi  této  zvláštní
techniky zrcadlení. Ten se vztahuje k duchovní souvztažnosti, kterou zrcadla mají, a
funkci,  jakou  plní  na  planetě  Nula  a  jinde. Duchovní  souvztažnost zrcadel  se
vztahuje k odrazu či zpětné vazbě toho, kým jste, jací jste, jak vypadáte, jakož i kde
se nacházíte ve vašem duchovním pokročení na každém jednotlivém bodě svého
života. Ale též označuje přítomnost zcela jiné reality mimo vašeho zkušenostního
módu. Tím, že si ji vědomě uvědomíte či tuto realitu spatříte na vlastní oči (či jaký
způsob vnímání  máte  a použijete), umožníte  této realitě,  aby se podílela  na vaší
vlastní  vnímatelné realitě,  jíž  jste integrální  součástí.  Takže tuto realitu spojujete
s vaší, spojujíce ji v jedno s vámi.“
 
„Takže  jak  vidíte,  užíváním  této  metody  ve  vašem  denním  životě  umožňujete
pozitivnímu  stavu,  aby  konal  své  dílo  ohledně  negativního  stavu  obecnějším  a
efektivnějším způsobem. Taktéž váš vlastní život a úspěch při vaší cestě návratu k
vlastní  ryzí  a  původní přirozenosti  a  k Pánu Ježíši  Kristu,  jako jedinečné bytosti
před Ním/Ní, bude efektivnější, snadnější a jednodušší.“
 
„Z tohoto krátkého vysvětlení můžete vidět, jak může být tato technika užitečná při
obohacování vašeho života, ale též, a to je nejdůležitější, jak může za tím účelem
umožnit Pánu  Ježíši  Kristu –  kromě  mnoha  jiných  za  tím  účelem  Jemu/Jí
dostupných věcí a způsobů – a všem ostatním z pozitivního stavu, přítomným u vás,



účastnit se přímo a nanejvýš okamžitě všech událostí odehrávajících se na planetě
Nula  a  ve  vašem  osobním  životě  a  též,  což  je  velmi  důležité,  usměrňovat  ho,
ovlivňovat a pozměňovat, jak  třeba, kdy a pokud je třeba.“
 
„Díky za vaši pozornost této věci a za vaši ochotu následovat vše, co vám bylo
sděleno v této či v ostatních Petrem poskytnutých zprávách sdělených vám před
tím, a za vaši snahu žít životem dle principů Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Přeji
pěkný den.“
 


