
Doplnění 14
 
 

Dne 4. září 1993 jsem byl velmi brzy ráno požádán Pánem Ježíšem Kristem, abych
sdělil vám všem, kdo máte zájem, následující informace a rady:
 
„Aby  se  tato  otázka  zodpověděla  a  odpověď  na  ni  byla  tak  jednoduchá  a
srozumitelná, jak je jen možné, nechť je její obsah vylíčen v následujících bodech:“
 
„Jak víte, ve všech doplněních, která jste donedávna obdrželi se několikrát opakuje,
že máte učinit Nové zjevení Pána Ježíše Krista jedničkou na žebříčku priorit svého
života. Někteří  z vás se správně tážou na praktický význam tohoto požadavku či
rady. Jinými slovy je otázkou, co to v praktickém smyslu znamená, že se Novému
zjevení Pána  Ježíše  Krista dá  nejvyšší  přednost  ve  vlastním  životě.  A jaké  jsou
dosahy takového požadavku či rady pro normální dennodenní typ činností, kterým
jste vystaveni a neustále je prožíváte?“
 
„1. Z vaší vlastní svobodné vůle a volby – bez jakéhokoli vynucování a nátlaku, kvůli
principu, kvůli rozpoznání faktu, že je to správné udělat a bez očekávání něčeho na
oplátku  – vykonávejte  veškeré  svoje  snažení  v souladu  se  svými  nejlepšími
schopnostmi  a  do  plnosti  svých  potenciálů  při  aplikování  všeho  toho,  co  je
obsaženo  v kapitolách  13,  16  a  24 „Nového  zjevení  Pána  Ježíše  Krista“,
v každodenním životě. Protože  lidská  paměť  je  křehká,  nespolehlivá  a  má  sklon
zkreslit vše, co si pamatuje, jste nabádáni si čas od času přečíst tyto tři kapitoly
častěji  jako  přídavek  k pravidelnému  čtení Nového  zjevení. Použitím  toho,  co  je
obsaženo v těchto kapitolách, ve svém každodenním životě splňujete požadavek,
abyste učinili Nové zjevení nejvyšší prioritou svého života.“

„2. Aby se váš život učinil zvládatelnějším a prostším, jste nabádáni uspořádat svůj
každodenní  život  –  v rozsahu,  který  je  proveditelný  a  prakticky  možný  –
následujícím způsobem: Když vstanete z postele,  umyjete se, než učiníte cokoliv
jiného, čtěte Nové zjevení. Jak víte, každý den je jiný. Má odlišné spoluoznačení a
jiný význam v universalitě všeho. Některé dny jste čilejší a energičtější než v jiné.
Jsou dny, kdy je vaše pozornost a soustředění vynikající. Na druhé straně jsou dny,
kdy opak je pravdou. Přizpůsobte se těmto proměnám a kolísáním. Znamená to, že
některé  dny  bude  vaše  čtení Nového  zjevení smysluplnější,  více  naplňující  a
uspokojivější  než  v některých  jiných.  V tomto  případě,  kdy  je  to  smysluplnější,
přečtěte  několik  stránek  či  tolik,  na  kolik  máte  čas.  Během  jiných  dnů,  kdy
rozpoložení či stav vaší mysli a vašeho těla je méně příhodný, přečtěte pouze pár
odstavců či stránku, aby vaše čtení neztratilo smysl.“
 
„3. Po četbě Nového zjevení si řekněte Novou úplnou modlitbu Pána Ježíše Krista a
vejděte do nitra metodou, která je pro vás nejvhodnější. V procesu přebývání uvnitř
buďte ve společenství, komunikujte a interagujte jakýmikoli prostředky, které máte
k dispozici (duchovně,  duševně,  sexuálně,  představou,  myšlením,  cítěním  nebo
čímkoliv, co máte), s Pánem Ježíšem Kristem, všemi členy vlastní duchovní rodiny a
všemi ostatními členy pozitivního stavu, kteří jsou vám přiděleni za účelem účasti
v událostech, které se odehrávají na planetě Nula. Pamatujte si, že v průběhu doby,
kdy  jste  uvnitř,  máte  zahrnovat  do  tohoto  procesu  popředí  vašeho  vědomého
uvědomění, takže si budete vždy vědomě uvědomovat to, co se odehrává.“
 



„4. Když jste před skončením vašeho denního niterného putování, jak se popisuje
v bodě č.3, ze své svobodné vůle a volby pozvěte Pána Ježíše Krista, všechny členy
vaší pravé duchovní rodiny a ostatní členy pozitivního stavu, aby vás doprovázeli a
byli s vámi po celý den, kdy se zabýváte svými denními povinnostmi, závazky, tím,
za co jste odpovědni, zaměstnáním a povoláním, odpočinkem, zábavou či čímkoli,
co je na programu každého jednotlivého dne vašeho života na planetě Nula. Mějte to
stále v uvědomělém vědomí pomocí metody rozdělené pozornosti – jak se popisuje
v jednom z předcházejících doplňků.“
 
„5. V procesu svého denního života na planetě Nula, bez ohledu na to, co děláte či
neděláte,  čím  se  zabýváte  či  nezabýváte  atd., konejte  vše  na  základě  principů
Nového zjevení. V praktickém smyslu to  znamená,  že  hodnotíte  vše,  pohlížíte  na
vše,  zkoumáte  vše,  uvažujete  o  všem  a  analyzujete  vše  atd.  z pozice Nového
zjevení a jeho nauky. Neberte ohled na jiná vysvětlení událostí  a dění,  kterým jste
vystaveni po celých čtyřiadvacet hodin. Jsou všechna buď nesprávná, či zkreslená.
Jinými slovy: Váš postoj v tom všem a ve všem, co se týká vašeho života, má být
ovlivněn obsahem Nového zjevení.“
 
„6. Když tak jdete za svým denním zaměstnáním ve svém lidském životě na planetě
Nula, bez ohledu na to, co děláte či co se s vámi děje, a to bez jakékoliv výjimky a
vyloučení  čehokoli,  pociťujete-li  například nějaké  těžkosti  či  něco nepříjemného,
nebo naopak – něco příjemného a šťastného, mějte neustále na mysli, že je to vše
součástí vašeho poslání a pověření a že vše bylo dohodnuto a že není nic ve vašem
životě, co by bylo mimo tuto dohodu či mimo Vůli a Dovolení Pána Ježíše Krista.“
 
„7.  Stále  si  pamatujte,  v jakém světě  žijete.  Jak  víte, tento  svět  se  stává
negativnějším a negativnějším každou vteřinou. Znamená to, že vy, jakož i kdokoli
jiný,  jste  nenadále  bombardováni  všemi  druhy  negativních,  zlých,  protivných,
nesprávných atd. myšlenek, citů, emocí, událostí, dějů či čehokoli, co máte. Tím, že
se nacházíte v tomto světě,  je absolutně nevyhnutelné,  že podléháte velmi často
těmto  negativním  myšlenkám,  pocitům,  emocím  a  tomuto  chování  atd.  Vaší
povinností  a  odpovědností  v tomto  ohledu  je rozpoznat  tyto  protivné  stavy a
okamžitě  se  od  nich  distancovat  tím,  že  je  prostě  odvrhnete  jako  vám
nepatřící. Když pocítíte nevolnost, strach, zuřivost, či touhu, které nejsou v souladu
s povahou pozitivního stavu a s vaší původní přirozeností, okamžitě se zastavte a
řekněte si nahlas a jasně (to lze učinit  ve vaší mysli  potichu, jste – li  obklopeni
jinými  lidmi),  že  toto  není  vaším  rozpoložením  či  stavem  nebo  reakcí,  ale  že
pocházejí  a  jsou  z negativního  stavu,  a  tudíž  s nimi  zcela  a  úplně  nesouhlasíte.
Následně pak vejděte při první příležitosti do nitra a očistěte se od všech možných
z nich  plynoucí  zašpinění  a  zamoření.  Vzpomínáte  si,  co  bylo  řečeno  v Novém
zjevení o  této  situaci? Je  pro  vás  nemožné,  abyste  z času  na  čas  nezakopli  a
neupadli, ale vaší povinností a odpovědností v tomto ohledu je okamžitě vstát, když
upadnete, nebo se narovnat, když zakopnete. Budete-li právě takto jednat, nemůžete
si přivlastnit či osvojit nic negativní a protivné povahy.“
 
„8. Jste nabádáni, abyste přijali skutečnost, že různí členové Nového zjevení, jakož i
kteříkoli jiní v tomto ohledu, mají odlišnou roli, odlišné pověření, poslání, odlišný
osud atd. než vy sami. Avšak všichni ostatní se vším tímto mají vztah, ať tak, či
onak,  k Novému  zjevení. Takže  slouží  svým  životem  a  příkladem  nějakému
důležitému  účelu.  Z toho  důvodu  se  máte veškerým  způsobem  vyhýbat  tomu,
abyste  je  soudili,  odmítali,  zavrhovali,  odkládali  jako  odpad,  nezlořečili  jim,
nezvedali  nad nimi prst,  nebavili  se s nimi nebo se jim vysmívali  tak, či  onak. Ti



z vás,  kdo  čtou,  přijímají a  praktikuji Nové  zjevení, jsou  integrálně  spojeni  toutéž
ideou,  která  vyvěrá  přímo  z Nové  přirozenosti Pána  Ježíše  Krista.  Proto  jste
v Jeho/Jejích očích stejně hodnotní a potřební.  Ze strany Pána Ježíše Krista není
v žádném ohledu možné a nevzniká žádné přednostní  zacházení  s kýmkoli  z vás.
Jste  nabádáni  následovat  příkladu Pána  Ježíše  Krista,  abyste  byli  ve  svém
relativním rozpoložení stejní či podobní jako je On/Ona nebo Ona/On. Aby se toho,
jakož i cokoli jiného dosáhlo, požádejte Pána Ježíše Krista  o pomoc. Požádejte Ho/
Ji či Ji/Ho, aby vám pomohl konat vše v životě bez ohledu na to, co to je, s Ním/Ní,
Jím/Jí, skrze Něj/Ni a z Něj/Ní, kráčejíce vždy s Ním/Ní či s Ním/Ní. Takže prostými
slovy:  Konajíce  vše  pod  dohledem,  doprovodem,  vedením  ,  kontrolou  a
předsednictvím Pána Ježíše Krista.“
 
„9. Při praktikování vaší lidské sexuality jakýmikoli prostředky se distancujte jak jen
možno za podmínek lidského života od typicky lidského pojetí a chápání toho, co je
sexualita zač. Pro členy Nového zjevení, ty, kdo se plně identifikují s jeho principy a
ideami,  je  sexualita  prostředek  sdílení,  radosti,  potěšení,  rozkoše  a  obohacení
vlastního každodenního života, která zasahuje do fyzického a tělesného pociťování.
Někteří  z vás  by  mohli  mít  sklon  opovrhovat  smyslnou a  čistě  tělesnou rozkoší
sexuálního  aspektu. Sexualitu  máte  ve  svém  lidském  životě  pojímat  tak,  že  je
rozšířením  duchovní  a  duševní  rozkoše  do  fyzických  a  tělesných  zážitků (tedy
z nitra do zevnějšku). Nelze vyloučit fyzický aspekt z jejího praktikování. Smyslnost
v tomto  ohledu  působí  jen  tehdy,  když  neberete  ohled  na  duchovní  či  duševní
konotaci  vlastní  sexuality.  Ale  je  tu  jiný  bod  v této  věci.  Smyslné  poznání  se
z duchovního hlediska vztahuje k praktikování sexuality v sexuálních orgiích během
uctívání satana, v různých náboženstvích,  kultech,  pseudoduchovních rituálech a
při nárokování si „prominentních“ guru, swámí a různých pseudoduchovních vůdců
na  planetě  Nula,  kdy  jediná  cesta  k Bohu je  skrze  sexuální  styk  výhradně  jen
s nimi. Jste nabádáni se za každou cenu vyhýbat takovému praktikování a pojímání
sexuality. V tomto  ohledu  před  tím,  než  přistoupíte  k sexuálnímu
styku, prozkoumejte  velmi  pečlivě své  sklony  a  motivace,  s  jakými  plánujete  se
pustit  do tohoto aktu. Vždy požádejte Pána Ježíše Krista o radu v tom, či  onom,
zdali jsou vaše sklony a motivace duchovně, duševně a fyzicky náležité a zdali má
vámi  plánovaná  účast  v sexuálním  styku  s případným  sexuálním  partnerem
podporu Pána Ježíše Krista a zda-li by byla prospěšná a užitečná všem, jichž se to
týká  zde  a  v duchovním  světě. S přístupem  ke  své  sexualitě  v tomto  ohledu
nemůžete nikdy kráčet nesprávným směrem.“
 
„10. To, že se Nové zjevení učiní vrcholnou prioritou vašich životů, neznamená, že
se vzdáte svých pravidelných denních činností,  zábav,  odpočinku a čehokoli,  co
máte. Po  nikom  se  nežádá,  aby  se  něčeho  vzdával,  s výjimkou  všech  nátlaků
negativního stavu a všeho, co komplikuje váš život, dělá jej obtížným, zatěžujícím,
zamotaným,  nezvladatelným,  nešťastným  a  depresivním.  Požádejte Pána  Ježíše
Krista,  aby  vám pomohl  zbavit  se  všeho  ve  svém životě,  co  má  tuto  protivnou
povahu. Jinak máte spokojeně užívat svého života ve všech jeho aspektech a buďte
svobodní a nezávislí na komkoli a čemkoli, jsouce zodpovědní a schopni skládat
účty jen za svůj život, a ne za jiného. Se svou svobodou a nezávislostí nedělejte
žádné  kompromisy  kvůli  ničemu  a  nikomu.  V každé  situaci,  kdy  se  takové
kompromisy vyžadují, požádejte Pána Ježíše Krista, aby vás vedl v tom, či jakémkoli
jiném ohledu, abyste tak mohli poznat, jak postupovat a co dělat ve všech situacích
na  planetě  Nula.  A,  což  je  nejdůležitější,  snažte  se  s pomocí Pána  Ježíše
Krista ustanovit  náležitý  a  správný  postoj  ke  každému  a  všemu  a  ve  všech
záležitostech svého života dle principů Nového zjevení.“



„11. Učinit Nové zjevení nejvyšší prioritou svého života znamená akceptovat fakt, že
jste zde na planetě Nula se speciálním posláním od Pána Ježíše Krista. Protože se
jedná  o  pověření  od Pána  Ježíše  Krista v Jeho/Její  Nové  přirozenosti,  máte  to
považovat  ze  nejvyšší  možnou  poctu  a  výsadu.  Vzhledem  k tomu  vykonávejte
všechny  své  povinnosti,  závazky,  práce  a  své  pověření  či  cokoli  máte
s povznesením,  rozkoší,  radostí,  spokojeností,  potěšením  a  štěstím  a  se  všemi
pozitivními city a emocemi, vyhýbajíce se, jak je jen možno, pocitům nudy, odporu,
deprese, nenaplnění, nespokojenosti a toho, že jste vyhořelí. Naučte se přijímat svůj
osud,  svou práci  a  pozici,  či  cokoliv  máte,  jako pověření  od Pána Ježíše Krista.
Nakonec  je  tomu  tak  !  Snažte  se  všeobecně  o  to  nejlepší  do  krajnosti  svých
potenciálů  ve  všem,  co  děláte  či  neděláte,  bez  ohledu  na  to,  co  to  je  či
není. Rozviňte  si  pocit  spokojenosti  z vlastního  života, protože  to  velmi
uspokojuje Pána Ježíše Krista a veškerý pozitivní stav, když jste sami se sebou a se
svým životem spokojeni – z pozice Nového zjevení.“
 
12. A na závěr: Učinit  Nové zjevení číslem jedna na žebříčku priorit  svého života
znamená být zodpovědným a schopným složit účty za to, jak smýšlíte, cítíte, chcete,
chováte se, konáte a představujete se sami sobě, Pánu Ježíši Kristu a druhým. A
konat to vše z vlastní svobodné vůle a volby, pamatujíce na to, že struktura Stvoření
a sentientní mysli je taková, že každá volba, bez ohledu na její obsah a působení,
má  v sobě  zakotveny  své  vlastní  důsledky  a  výsledky.  Když  hovoříme  o  vaší
odpovědnosti a zodpovědnosti, hovoříme o nutnosti nést důsledky jakékoli volby či
dohody, kterou jste učinili. Taková volba anebo dohoda zavazuje. Toto je Universální
zákon. Jakmile ji učiníte, tím, že jste ji učinili vy, stáváte se za ni plně odpovědnými
a  zodpovědnými.  Někteří  z vás  se  snad  cítíte  ohroženi  předcházejícími  výroky
v některých  doplňcích,  které  se  týkají  této  věci.  Někteří  s vás  mysleli,  že  to  zní
poněkud drsně. Avšak nikdy to nebylo míněno tak, aby to takto vyznělo nebo aby to
takové  bylo.  Prostě  to  znamená,  že  kdykoli  učiníte  volbu  či  dohodu  či  nějaký
závazek, stáváte se plně odpovědnými a zodpovědnými za to, jak splníte požadavky
vaší dohody, volby, smlouvy či čehokoli, co máte. Toto je prostá logika uspořádání
sentientního života – jakéhokoliv sentientního života. Není tomu nijak jinak nikde a
nikdy ve stvoření či jinde. Prostě řečeno: vyhýbat se tomuto znamená vyhýbat se
životu.  Používejte,  prosím,  techniku  zrcadlení  v její  úplné  formě  za  účelem
provádění všeho, co bylo řečeno v tomto bodě či bodech předcházejících. Děkuji
vám všem za uvážení těchto bodů a všech předcházejících doplnění novými údaji.
Na závěr této rady pokračuj, Petře, a řekni to, co jsem ti navrhl.“
 
Aby  se  vyhnulo  jakémukoli  pojímání  nátlaku,  diktátu,  tlaku  či  násilí  a  aby  se
zachovala  plně  svoboda  vůle  a  volby,  žádám  ve  vší  pokoře  a  poníženosti  a
skromnosti  vás,  kdo  přijímáte  tyto  doplňky,  abyste  mi  dali  vědět  (písemně  či
telefonicky),  jestli  chcete  pokračovat  v jejich příjmu.  Pokud neodpovíte  na  tento
požadavek během odpovídající a obvyklé doby, bude se to považovat za to, že si
nepřejete dostávat tyto doplňky. V tomto případě je nedostanete, pokud o ně znovu
nepožádáte. Děkuji vám za vaši pozornost v této věci a za vaši promptní odpověď
na  mou  žádost.  Další  doplnění  novými  údaji  nepřijde  dříve,  než  se  uskuteční
společné setkání Marka, Petra a Pána Ježíše Krista (někdy v průběhu měsíce října).
To vám poskytne čas, abyste mohli přijmout vše, co vám bylo doposud sděleno ve
14 doplněních. Přeji vám vše nejlepší. Petr.


