
Doplnění 5
 
 
Dne 1. srpna 1993, velmi brzy ráno, jsem byl v průběhu své pravidelné komunikace 
s Pánem Ježíšem Kristem Jím/Jí požádán, abych sdělil následující poselství všem, 
kteří kvůli principu denně čtou, přijímají a praktikují Jeho/Její Nové zjevení, protože 
je ryzí a nezkaženou Pravdou a ryzím a nezkaženým Slovem Pána Ježíše Krista:
 
„Jak  jste  si  vědomi  ze  zprávy,  která  vám  byla  sdělena  v průběhu  našeho
spolupůsobení dne 1. a 2. července: Všechny formy spoléhání se na Pána Ježíše
Krista,  ať  v podobě vedení,  informování  či  čehokoliv,  co  můžete  mít,  jsou úplně
ovládnuty negativním stavem. Tento fakt naznačuje,  že proces vcházení do nitra
prostředky a  způsoby,  kterými jste  ho praktikovali  až  do tohoto bodu,  musí  být
modifikován, aby se v tomto ohledu zmařili nátlaky a zásahy negativního stavu. Těm
z vás,  kdo přečetli Nové  zjevení nejméně třikrát  a  pokračují  v  jeho dennodenním
čtení, a těm, co bezpodmínečně přijímají jeho obsah jako pravé Slovo Pána Ježíše
Krista a ve všem se snaží praktikovat všechny jeho principy ve svém dennodenním
životě, - a jen těm – se nabízí následující příklad, jak od této chvíle v tomto ohledu
postupovat. Buďte si vědomi, prosím, že je to jen ukázka, příklad znění, který se
vám radí používat. To tedy znamená, že můžete tato slova pozměňovat způsobem,
jaký se hodí vašim individuálním potřebám. Přistoupíte-li  k této radě s otevřenou
myslí  a otevřeným srdcem a přijmete i  ze svobodné vůle a volby, budete Pánem
Ježíšem Kristem individuálně inspirováni, co se týče slov, která budete používat ve
vaší vlastní zosobněné proceduře. Můžete také použít, pokud si to přejete, přesné
znění a postup, které se popisují níže.“
 
„Prvním krokem v tomto ohledu je - než se nastolí stav vaší niternosti – vědomě a
tiše či  nahlas (čemu dáváte přednost a co je  nejvíce žádoucí a vhodné pro váš
vlastní  způsob  komunikace)  říci Novou  modlitbu Pána  Ježíše
Krista v její úplné podobě,  jak  vám  byla  zjevena  v Petrově  dopise  ze  dne  25.
července 1993, který byl rozeslán ještě tentýž den. Když si řeknete v popředí svého
vědomého uvědomění tuto modlitbu, můžete vědomě říci něco jako toto:“
 

„Ze své svobodné vůle a volby plně uznávám a přijímám skutečnost, že jsem
Tvým  pokorným  služebníkem,  následovníkem,  agentem,  prodloužením  a
procesem  a  –  s Tvou  pomocí  –  velmi  účinným  i  úspěšným  praktikantem
Tvého Nového zjevení. Jsem tvým přímým nadáním, darem a předvedením.
Má původní přirozenost byla stvořena přímo Tebou a z Tebe. Ze své svobodné
vůle a volby jsem od tebe dobrovolně přijal pověření a poslání, abych vstoupil
na planetu Nula do života, podmínek a těla lidských tvorů za účelem prožití a
projevení  života  agenta  pozitivního  stavu  v negativním  stavu  a  typickém
životě lidských tvorů. Plně uznávám a přijímám skutečnost,  že se všechny
události v mém životě do posledního detailu staly z Tvé vůle a dovolení a že
není  nic  v mém životě,  co by  bylo  mimo mé uvědomění  a  bylo  bez mého
souhlasu se toho zúčastnit.  Když jsem přijal  své poslání,  též jsem plně a
neodvolatelně souhlasil  s přijetím všech specifických okolností,  za kterých
budu působit a v nichž budu účasten. Poznávám sám sebe před Tebou, můj
Pane Ježíši Kriste, jako jedinečného jedince. S Tvou pomocí a podporou se
navracím zpět ke své pravé původní přirozenosti, která vyvěrá z Tvé Absolutní
přirozenosti  –  BEZ  JAKÉHOKOLI  ZASAHOVÁNÍ  NEGATIVNÍHO  STAVU –  a
tedy se navracím k Tobě. Přijímám plně sám sebe jako takového a přijímám



tyto  skutečnosti  s bezpodmínečným  spolehnutím  se  na  Tebe,
s bezpodmínečnou vírou a důvěrou v Tebe a v tato fakta jako malé dítě se vší
skromností,  pokorou  a  ponížeností.  Tedy  se  navracím  s Tvou  pomocí  a
podporou k Tobě jako malé dítě. Proto jsem zvolil zjednodušit svůj život ve
všech jeho aspektech a učinit vše zvladatelným a prostým. Vidím, reflektuji,
představuji si, vnímám, myslím, cítím a zrcadlím sám sebe ve svém původním
nadání  od Tebe,  ve  své ryzí  pravé přirozenosti  bez jakéhokoli  zasahování
negativního  stavu. Tímto  činem  vlastního  sebepřijetí  ve  své  pravé
přirozenosti  bez zasahování  negativního stavu jsem zajištěn a zabezpečen
před  léčkami  negativního  stavu  či  jeho  nátlaky  v jakýchkoli  formách,
podobách, projevech a podmínkách. Hluboce a zhluboka Ti děkuji,  jsem Ti
vděčný a cením si Tě, Pane Ježíši Kriste, za to, že mi dáváš čestnou výsadní
příležitost být Ti k službám v životě lidských tvorů na této planetě Nula a že
mě uvádíš zpět na cestu návratu k mé vlastní pravé přirozenosti, která vyvěrá
z Tvé  Absolutní  přirozenosti,  tedy  se  navracím  k Tobě.  Miluji  Tě
bezpodmínečně s moudrostí z celého svého „já jsem“.

 
„Tato či podobná slova lze užívat v procesu denního vcházení do nitra. Následně po
vědomém vyjádření těchto slov můžete pak postoupit k tomu, že sami sebe vidíte či
si  představujete  (a  ti,  co  nemají  tuto  schopnost  vidění  a  představování  samých
sebe, mohou sami sebe myslet a cítit) jako jsoucí na vrcholku své duchovní hory a
pak, máte-li tam přístup, následně kráčející na svou domácí základnu, kde můžete
konat,  cokoli  cítíte,  že  potřebujete  udělat,  a  komunikovat  s Pánem  Ježíšem
Kristem a interagovat se členy své pravé duchovní rodiny anebo s kýmkoli, s kým
potřebujete komunikovat.“
 
A to je všem co vám, mí nejdražší přátelé, mám sdělit... alespoň prozatím.


