
Doplnění 8
 
 
Ve dnech 14. a 15.  srpna l993 jsem byl  požádán Pánem Ježíšem Kristem, abych
s vámi, kdo jste spojeni s Jeho/Jejím Novým zjevením, sdílel následující ideje:
 
„Jak si pamatujete z poselství poskytnutých vám v průběhu 1. – 2. července, kladl
se jeden z hlavních důrazů na rozvoj vlastní intuice a spolehnutí se na ni. Z těchto
poselství jsou zřejmé tři věci:

1. vaše intuice je Absolutním nadáním Pána Ježíše Krista;
 
           2. vaše intuice se rovná vaší pravé přirozenosti;
           

 3. vaše pravá přirozenost sestává, mimo jiného, z vašich zdrojů, které jsou
taktéž Absolutním nadáním Pána Ježíše Krista.“

 
„Takže tu máme nyní následující rovnici:
 
            Intuice  =  vaše     přirozenost  =  vaše  zdroje  =  Absolutní  nadání  Pána  Ježíše  
Krista.“
 
„Ale tato formule se může pojmout i následovně:
 
            Intuice  +  vaše  přirozenost  +  vaše  zdroje  =  Absolutní  nadání  Pána Ježíše
Krista.“
 
„Obě tyto možnosti mají důležitý význam. Odrážejí jak faktor rovnosti, tak i aditivní
činitel, což  nakonec  vede  k poznání,  že  jste  ve  skutečnosti pravými  a  přímými
dítkami Pána Ježíše Krista.“
 
„Zároveň vám bylo naznačeno, že jedinou cestou, jak můžete objevit svoji pravou
přirozenost,  je  cesta  skrze Nové  zjevení  Pána  Ježíše  Krista,  jak  bylo
zprostředkováno  Petrem.  Pohlédnete-li  na  toto  sdělení  z hlediska  logické
konstrukce, správně a náležitě usoudíte, že k tomu, aby se rozvinula vaše intuice do
své  nejvyšší  dokonalosti  a  spolehlivosti,  potřebujete  nejprve  přijmout Nové
zjevení a ztotožnit se s ním.“
 
„V této věci musíte chápat, že v procesu vašeho vstupu na planetu Nula a během
života na ní byla vaše pravá přirozenost až do této chvíle zaobalena do vrstev a
všech druhů nánosů zfabrikovaných početnými vnějšími a neduchovními, jakož i
velmi často negativními zdroji. Jedním z nejzávažnějších důvodů, pro jaké vám bylo
poskytnuto Nové zjevení, bylo to,  že nebyl  a nebude na této planetě jakýkoli  jiný
prostředek  proniknutí  těmito  nánosy  či  vrstvami,  než  je  pravda  Nového
zjevení. Pokud čtete a plně přijímáte pravdu Nového zjevení a  bezpodmínečně se
ztotožňujete  s jeho  principy  a  poučkami,  pak  tehdy  a  jen  tehdy  můžete  uspět
v rozvíjení  své  pravé,  dokonalé  intuice  –  nezamořené  negativním  stavem  a
nesprávnými  touhami  vašeho  myšlení.  Jedině  tento  typ  intuice  je  tím  pravým
Absolutním nadáním Pána Ježíše Krista.“
 



„Z výše řečeného tedy logicky plyne, že vaše pravá a ryzí přirozenost je zakotvena
ve vaší intuici. Takže abyste se stali samými sebou, tj. vaší přirozeností, musíte se
naučit  následovat  hlas  vaší  intuice,  ve  které  je  přítomnost Pána  Ježíše
Krista v Jeho/Její  Nové  přirozenosti  v nejzazší  míře.  A protože  jsou  tyto  faktory
integrálně spojeny s Novým zjevením Pána Ježíše Krista, pak čím větší jeho přijetí a
ztotožnění  se  sním,  tím  dokonalejší  bude  vaše  intuice  a  následně  tím  blíže  se
dostanete ke své vlastní přirozenosti a pravé identitě ve stavu, v jakém byla přímo
stvořena Pánem Ježíšem Kristem.“
 
„Z toho  plyne,  že  jestliže  budete  od  nynějška  ve  svém  životě  postupovat
s Pravdou Nového zjevení, budete schopni efektivně a úspěšně plnit své poslání na
této planetě. A nejen to, ale, což je nejdůležitější, budete s to si uvědomit své vlastní
zdroje, které  vám  byly  dány  v relativní  formě  z Absolutního  stavu Pána  Ježíše
Krista. Na základě přijetí tohoto faktu budou tyto zdroje následně hrát daleko větší
roli, než tomu bylo doposud.“
 
„Sledováním  tohoto  směru  budete  s to zvyšovat  věrohodnost Nového  zjevení po
celém negativním stavu. Právě takovým konáním připravujete negativní stav k jeho
věčné eliminaci. A to je, kromě ostatního, veskrze vaší hlavní rolí a posláním. Takže,
jak  můžete  vidět,  vše  je  nyní  spojeno  s Novým  zjevením a  připojeno  k němu.
Vzhledem  k této  skutečnosti  –  jste-li  řádně  připojeni  k Novému  zjevení (plným
přijetím jeho idejí  a  jejich  uváděním do praxe –  jako pravého slova Pána Ježíše
Krista) – váš život, vaše chování, vaše myšlení, vaše cítění a emoce, vaše veškerá
duševnost, sexualita, fyzická stránka, vaše vztahy, vaše konání a vše ostatní – bez
ohledu na to,  co  to  je,  včetně  vašich potíží  všeho druhu a  ve  vší  podobě –  se
stanou příkladem toho,  jak  se  uskutečňuje  a  aktualizuje  dílo Pána  Ježíše
Krista uvnitř negativního stavu a planety Nula. Tento příklad bude sloužit poučení
nejen  celému  negativnímu  stavu,  ale  též  veškerému  pozitivnímu  stavu.  To  je
důvodem, proč bylo v poselství ze dne 1. a 2. července uvedeno, že vše je nyní
příkladem.“
 
„Příklady, které  všem  poskytujete svými  životy a  ve  všech  aspektech,  budou mít
ohromné  odezvy  pro  celý  negativní  stav  a  planetu  Nula. Ale  toto bude  mít  též
spasitelskou  kvalitu  pro  všechny,  kteří  jsou  lapeni  v pasti  negativního  stavu.
V tomto sdělení je velké tajemství !  Z bezpečnostních důvodů se povaha a obsah
tohoto  tajemství nemohou zjevit.  Nejsou  ale  ani  plně  pochopitelné  ohraničenou
lidskou myslí.  Avšak toto  tajemství  vám všem naznačuje,  jak  jsou důležité  vaše
životy ve službách Pána Ježíše Krista a, nad to, jak důležité je pro vás neustále čtení
a praktikování Nového zjevení, aby se došlo ke splnění Velkého plánu spasení Pána
Ježíše Krista. To vám dává velmi mocné a silné zbraně, nástroje a prostředky pro
dosažení  tohoto  nejdůležitějšího  a  nejzávažnějšího  cíle  na  planetě  Nula  a  v
negativním stavu obecně.“
 
„Protože v současné době nejsou jiné způsoby, jak v komkoli vzbudit správnou a
původní  intuici,  než  prostředky  a  pod  ochranou Nového  zjevení Pána  Ježíše
Krista, kdokoli si nárokuje, že má intuici a kontakt s někým v duchovním světě, a
není  čtenářem Nového  zjevení a  jeho  následovníkem,  je  pak  (bez  ohledu na  to,
v jakém  jménu  se  tyto  kontakty  činí)  ve  skutečnosti  v kontaktu  s nepravdami,
deformacemi  a  negativními  duchy,  démony  a  množstvím  tvorů  ze  zóny
vymístění. Toto pravidlo platí  univerzálně. Dává vám to též spolehlivý a bezpečný
nástroj odhalení všech takových nároků. Pro zdůraznění důležitosti tohoto sdělení
se zde opět opakuje: Nikdo, kdo není od Nového zjevení, nemá v této době přímý



přístup k realitě pozitivního stavu Pána Ježíše Krista. Tato kondice byla zavedena
nedávno,  aby  se  dala  negativnímu  stavu  možnost  zvítězit  na  planetě  Nula.  Co
musíte jasně chápat, je to, že negativní stav úplně ovládne vaši planetu jedině tehdy,
jestliže  lidé  na  ní  budou přijímat  a  akceptovat  ve  svých životech cokoli,  co  jim
sdělují pekla a pseudotvůrci. A přijmout  to  a  rozhlašovat  to  mohou  jen,  když  to
přijde  ve  jménu  Boha  a  nebo  duchovní  bytosti,  která  je  velmi  známá  a  jimi
respektovaná. Pozor na tuto situaci !“
 
„Agenti  pozitivního  stavu,  kteří  nebudou  ve  spojení  s Novým  zjevením, budou
prostě Pánem  Ježíšem  Kristem ochráněni  předtím,  aby  je  neovlivnilo  a  nepřijali
cokoli, co přichází z tak ošidného zdroje. Jejich poslání je zcela jiné od těch z vás,
kteří mají největší možnou výsadu být hlasateli a praktikujícími Nového zjevení.“
 
„Jak si vzpomínáte, v poselstvích ze dne 1. a 2. července 1993 vám bylo naznačeno,
že celkový ráz toho, co právě probíhá, je vám tak cizí a vnímáte to jako zdánlivě
nesprávné,  že je  vám některým povětšinou zatěžko přijmout  věrohodnost  těchto
poselství a událostí. To obzvlášť platí vzhledem k výrokům o tom, kým jste a proč
jste  zde  a  že  máte  zvláštní  poslání  a  výsadu  zúčastnit  se  něčeho,  co  má
multiverzální význam. Důvodem toho, že se vám to může zdát nepravdivé a cizí, je
to, že doposud jste pohlíželi na sebe a své životy a na všechny a všechno ostatní
z pozice toho, že jste v negativním stavu, a negativními prostředky. Taková pozice a
takové  prostředky  by  někomu  nedovolili  přijmout  skutečnost,  že  je  přímým
nadělením Pána Ježíše Krista a že hraje velmi důležitou roli ve službách Pána Ježíše
Krista, Jeho/Jejího pozitivního stavu a na planetě Nula i v negativním stavu obecně.
Jednoduše řečeno: Takové myšlenky by nejen že nemohli vstoupit do vaší mysli, ale
pokud by tak tomu bylo, byly by považovány za duchovní nadutost. A to by bylo
pravdou bez Nového zjevení.“
 
„Ale  jak  si  myslíte,  že Pán Ježíš  Kristus koná Své  dílo  v negativním stavu a  po
celém  Stvoření  a  jeho  multivesmíru? Skrze  Své  lidi  a  agenty  pozitivního  stavu,
s nimi  a jimi. Takže Pán Ježíš Kristus posílá  určité dobrovolníky i  do nejhlubších
pekel a na planetu Nula a skrze jejich životní styl a jím On/Ona koná, cokoli je třeba
udělat v rámci Svého Velkého plánu spasení a konečného eliminování negativního
stavu. A protože této eliminaci musí předcházet Nové zjevení, které se stává jedním
z nejdůležitějších  prostředků  a  nástrojů,  jakými  a  skrze  něž  je  negativní  stav
eliminován,  jsou Jím/Jí  na  planetu  Nula  a  jinam vyslány  určité  sentientní  entity,
které  se  stávají  nositeli,  dávajícími  příklad,  praktikanty,  praporečníky  a
hlasateli Nového zjevení a jeho uvaděči v život a vůbec každým, kdo s ním má co do
činění. Nechť je vám nyní zjeveno v tomto poselství, které přichází přímo od Pána
Ježíše Krista skrze Petra, jehož posláním a určením je konat přesně toto – že vy
všichni, kdo jste spojeni s Novým zjevením až po jeho plné a bezpodmínečné přijetí
ve  vašich  životech, jste  skutečně  těmito  bytostmi. Uvažte,  prosím,  že  nebyla  a
nebude nikdy jiná možnost poznat tuto skutečnost než přímým zjevením od Pána
Ježíše  Krista a  skrze  Jeho/Její Nové  zjevení. Toto  se  zde opakuje  pro  zdůraznění
důležitosti tohoto sdělení.“
 
„Takže,  jak  vidíte,  někteří  lidé  dobrovolně  přišli  na  tuto  planetu  speciálně  a
jednotlivě za účelem spojení se s Novým zjevením a ustanovením životního stylu
podle jeho principů. Ale buďte si také vědomi toho, že jsou tu lidé, kteří přistupují a
přistoupí  k Novému zjevení z nesprávných  důvodů a  s nesprávnými  záměry  –  za
účelem zdiskreditování jeho  obsahu,  a  v některých  případech  také  za  účelem
prolnutí  a  zamoření  čistoty  jeho  principů  tím,  že  jsou  do  něj  vkládána  a  s ním



kombinována  některá pseudoduchovní  dogmata a  výroky falešných  náboženství,
učení,  kultů a  tak  zvaných hnutí  nového  věku. To je  zvláště  pravdou o  takových
učeních, jaká se například odrážejí v duchovně velmi nebezpečném přenosu z pekel,
který  je  obsažen  v  „Kurzu  zázraků“. Dejte  si  pozor  na  tento  fakt  !  Pokud  kdo
nepřijme Nové  zjevení kvůli  principu,  bez  jakýchkoli  dalších  úvah,  nenachází  se
mezi těmi shora zmíněnými. Nicméně tyto typy lidských tvorů slouží také určitým
důležitým  účelům  ve  velkém  plánu  spasení Pána  Ježíše  Krista. Buďte  si  tedy
vědomi jejich existence, ale nesuďte je či neodsuzujte příliš přísně, nebo tak nečiňte
vůbec.“
 
„Takže  s ohledem  na  tato  fakta  odstraňte  v sobě  jakékoliv  pochybnosti  o  sobě
samotných a o své misi, jak je vám to zjeveno v Novém zjevení a obzvláště v těchto
nových  údajích.  (Považujte,  prosím,  tyto  nové  údaje  jako  důležité  doplňky
k „Novému zjevení Pána Ježíše Krista“). Tím, že o tom pochybujete a považujete to
za nesprávné a neznámé, potěšíte jen negativní stav. Tím, že to přijmete a ztotožníte
se s tím, potěšíte nejen Pána Ježíše Krista a Jeho/Její  celé Stvoření,  ale,  a to je
nejvíce důležité, naplníte svůj souhlas ohledně vašeho poslání a objevení své pravé
přirozenosti.  Více o  tomto se vám dostane,  jak  bude třeba –  když a  jestli  bude
třeba.“
 
„S výše  uvedeným  bodem  je  spojen  fakt,  že  vaším  posláním,  jak  bylo  předtím
popsáno,  jste  se  vy  od Nového  zjevení stali  nejdůležitějším,  nejzávažnějším  a
životně významným ohniskem přenosu anebo mostem mezi  pozitivním stavem a
planetou Nula a planetou Nula a pozitivním stavem. Novým zjevením a skrze ně a
vaši  pravou  přirozeností  se  stáváte  jediným  možným  mostem  spojujícím  a
vedoucím linku oběma směry mezi dvěma těmito diametrálně odlišnými světy. Na
události na planetě Nula se v pozitivním stavu může náležitě pohlížet jen skrze vás.
A  také  události  v pozitivním  stavu  se  mohou  rozlišovat  a  vykládat  uprostřed
negativního stavu a na planetě Nula jen vámi a skrze vás – díky dostupnosti Nového
zjevení s jeho pokračujícím nejnovějším doplňováním,  což  jste  souhlasili  doložit
svým příkladem. Připomíná se vám, že tato skutečnost a role, kterou hrajete, je od
této chvíle integrální součástí vaší mise. A to je jedna z nejdůležitějších rolí, které
jste byli Pánem Ježíšem Kristem určeni hrát před tím, než jste se vtělili na planetu
Nula. Jestliže to přijmete jako neoddiskutovatelný fakt, pak budete moci pokračovat
s velmi úspěšným naplňováním této životně závažné role, kterou jste přijali. A tímto
se  vám  všem  od Nového  zjevení jemně  připomíná,  že  jste  skutečně  souhlasili
s přijetím  této  role.  Co  by  mohlo  být  důležitější  v očích Pána  Ježíše  Krista a
Jeho/Jejích lidí než hrát takovou roli? Jen o tom přemýšlejte a shledáte závažnou
důležitost této role.“
 
„Jiný bod, který potřebujete rozebrat, je sdělení v poselství ze dne 1. a 2. července
1993,  které  se  vztahuje  k tomu,  abyste  mohli  názorně  chápat  vpojení  povahy
Absolutna do vašich vlastních životů s pomocí činitele povahy uspořádání Nového
zjevení a jeho směru z nitra navenek. To vám umožňuje mít letmý záblesk toho, co
to znamená být Absolutním.“
 
„Toto se dá zařídit několika způsoby. Tyto jsou obsaženy  v „Novém zjevení Pána
Ježíše  Krista“. K této  záležitosti  se  přímo  váže  celá dvacátá  první  kapitola pod
názvem „Tajemství  Stvoření  a  zóny  vymístění“. Totéž  platí  i  pro kapitolu  dvacet
tři s názvem „Jak Pán Ježíš Kristus vládne nad Svým Stvořením, zónou vymístění a
planetou  Nula“.  Taktéž  některá  sdělení  v kapitole  devatenáct s názvem „Život  po
lidském životě“ se vztahují k této záležitosti.“



„Krátce se zabývejme touto důležitou záležitostí. Jak víte, jsou různé názory na to,
jak bylo stvořeno Stvoření.  Běžný náboženský dogmatický názor stanoví,  že Bůh
stvořil Své Stvoření z ničeho. Iracionální a nelogický závěr tohoto výroku je zcela
zřejmý. Jediné, co  můžete  stvořit  z ničeho,  je  absolutní  nic. Protože  si  všichni
náboženští dogmatikové a filozofové byli a jsou vědomi nelogičnosti a iracionality
tohoto výroku, přišli s koncepcí slepé víry. Takto vstoupila záležitost slepé víry do
jsoucna a bytí. Prostě řečeno: Bylo nutné prohlásit, že tajemství Boží a proces Jeho
tvůrčího  počínání  nelze  pochopit  lidskou  myslí  či  jakýmikoli  logickými  a
rozumovými prostředky, a tedy se musí slepě věřit, že je tomu tak, bez ohledu na to,
jak to vyvrací jakýkoliv logický či rozumový proces lidské mysli. A když si někdo
troufá veřejně na tento rozpor upozornit, je třeba ho upálit, setnout či, v pozdější
době, vyloučit z církve, do které patřil.“
 
„Na druhé straně přijímá tzv. všeobecné vědecké pojetí této věci, že tu byl shluk
vysoce  kondenzované  věčné  mrtvé  hmoty,  který  se  z nevysvětlitelných  důvodů
rozhodl  explodovat  v spektakulární  ohnivou  kouli,  což  skončilo  objevením  se
Vesmíru, jaký znáte. Žádná vědomá síla nebyla za touto takzvanou explozí (teorie
Velkého třesku). Takže je tu postulována existence jakési hmoty, která sama o sobě
a ze sebe nemá jakýkoli život – jak se život pojímá a chápe – a z ní čistou náhodou
povstal Vesmír, což pak dalo popud životu, aby se vyvíjel tak, jak jej znáte.“
 
„Jestliže se pečlivě podíváme na tento vědecký koncept procesu stvoření, uvidíme,
že je stejně tak iracionální a nelogický, jako tento dogmaticky náboženský. Musel by
se přijímat též slepou vírou. Především: Jak se objevila mrtvá hmota? Museli byste
navzdory všem rozumovým pochodům a logice věřit, že hmota je věčná, to jest, že
je vždy bez konce a začátku.  Za druhé byste museli  věřit  tomu, že z něčeho, co
v sobě a ze sebe nemá život, se může jakýmsi tajemným procesem odvodit život
takový, jak jej všichni znají a pojímají. Je třeba si zde uvědomit to, že něco, co není
samo o sobě a ze sebe životem, je neschopno vytvořit život. Sám význam a pojetí
výrazu „JEST“ postuluje  podstatu života.  Takže prvotní  hmota,  která  není  živou,
není „JEST“. Protože není tím „JEST“, může produkovat pouze smrt anebo nižádný
život, nemůže být faktorem původu jak sebe či jakékoli formy života. A protože smrt
je ničím, jedinou věcí, která může z takové hmoty vyjít, je absolutní nic.“
 
„Na druhé straně  bylo  Stvoření  –  podle  pojetí Nového zjevení –  stvořeno Pánem
Ježíšem Kristem (tehdy Nejvyšším Bohem)  ne  z ničeho,  ale  z Něho/Ní.  Pán  Ježíš
Kristus je pojat jako jediný, Kdož vždycky JEST bez jakéhokoli začátku a konce a
Kdož má život v Sobě, od Sebe a Sebou. Proces tohoto stvoření je dobře popsán ve
shora zmíněné jedenadvacáté kapitole.“
 
„Jakou to má teď souvislost s vaší schopností mít záblesk poznání toho, jaké je to
být  Absolutním? Vezmete-li  v úvahu  skutečnost,  že vždy  jste –  bez  jakéhokoli
počátku a konce – a viditelně si představíte či zobrazíte, že něco stvoříte sami ze
sebe, z vaší samotné esence a substance, pocítíte velmi jasně, že v procesu tohoto
stvoření každý detail,  každý krok, každý postup a vše ostatní integrálně spojené
s tímto procesem je vám známo absolutně kvůli prostému faktoru, že se to odvozuje
z vás.  Jen  přemýšlejte  o  něčem,  co  jste  vytvořili  vlastním  počínáním ve  vašem
životě. Přemýšlejte o všech krocích a postupech, které jste použili ve vašem tvoření:
Jak jste k tomu přistoupili, co jste udělali, jak jste změnili vaše postupy atd. a jak
znáte  své  tvoření  v absolutním smyslu.  Tato  představa  vám dá  názorně  záblesk
toho, jaké je to být absolutním. Vždyť jste to stvořili dle své představy, skrze svou
fantazii,  tj.  ze sebe. Protože to bylo stvořeno z vás samotných, stali  jste se toho



částí  a  to  se  zase  stalo  částí  vás.  Spatřujete  proces  chodu  z nitra  navenek,  a
následně pak z venku do nitra ve formě zpětné vazby vašeho tvůrčího úsilí?“
 
„Druhý způsob, jakým letmo zahlédnout to, jaké je to být Absolutním, je popsán ve
shora zmíněné třiadvacáté kapitole  Nového zjevení. Než  se podnikne aktuální  čin
tvoření z idejí, které jste za tím účelem vyprodukovali, definují se všechna pravidla,
všechny  zákony,  principy,  řády  a  všechny  záležitosti,  jaké  máte,  jimiž  a  jejichž
prostřednictvím se proces stvoření aktualizuje a realizuje. Je třeba si uvědomit to,
že toto Stvoření je možno udržovat jen díky těmto pravidlům, regulím, zákonům,
principům a řádům. Pokud je nesledujete, vaše tvořivá snaha nepřinese své plody.
Takže, jak vidíte, rozšiřujete tyto faktory do vašeho tvoření a tím se stává realitou,
udržovanou  ve  svém  jsoucnu  a  bytí  těmito  faktory.  A  protože  se  tyto  faktory
odvozují  přímo z vás,  z vaší mysli  –  abychom byli  přesní  –  sídlíte  v tom, co jste
stvořili,  jako ve svém vlastním prodloužení a procesu. Kvůli tomuto faktu budete
znát to, co jste stvořili, v absolutním smyslu.“
 
„Třetí způsob, jak mít záblesk toho, jaké je to být Absolutním, je naznačen v kapitole
osmnácté Nového zjevení. Na stránkách 545-546 (Na str. 453 čes. překladu. Pozn.
překl.)  se  říká,  že,  absolutní,  neustálý,  trvalý  a  nevyčerpatelný  poměr  může  být
ustanoven  jen  mezi  dvěma  stejně  absolutními  bytostmi.  Ale  takové  bytosti
neexistují.  Jen  Jeden Pán  Ježíš  Kristus je  absolutní.  Co  myslíte,  proč  stvořil
nekonečný  počet  sentientních  entit  ?  Mezi  jiným  je  stvořil  proto,
aby vykompenzoval  nedostatek  jiné  absolutní  bytosti. V povšechnosti  a
kumulativním  součtu  všech  sentientních  entit  v jsoucnu  a  bytí  je  možnost  mít
nevyčerpatelnou  variaci  zkušeností,  která  aproximuje  vztah  jednoho absolutního
stavu ke druhému. Takovýto možný vztah vám může poskytnout záblesk toho, jaké
je to být Absolutním.“
 
„V praktickém smyslu je toto možné skrze náležité pojetí sexuality, která je vodičem
pocitu, jaké jeto být absolutním, z pozice jsoucího relativním. Nekonečná variace
sexuálních zkušeností sděluje tento pocit z toho prostého důvodu, že v této kondici
a zkušenosti se může uchopit absolutní stav, který se šíří skrze tuto variaci. Čím
větší variace takových zkušeností, tím větší možnost mít názorné porozumění tomu,
jaké je to být Absolutním. Tento výrok o sexualitě – jako o nástroji pochopení či
uchopení a získání záblesku toho, jaké je to být Absolutním - je možno v této době
doslovně použít jen členy pozitivního stavu. Ale bude mít dalekosáhlé důsledky pro
ty, co jsou spojeni s Novým zjevením. Této záležitosti se budeme věnovat někdy  v
budoucnu.“
 
„Takže tu máme nyní to, že se musíte učit pohlížet na vše ve Stvoření – na lidskost,
na  planetu  Nula,  na  zónu  vymístění  a,  což  je  nejdůležitější, na  Přirozenost
Pána Ježíše  Krista –  pouze  z pozice Nového  zjevení, a  ne  z pozice  buď
náboženských dogmat, vědeckých pojetí či toho, jak to či ono pojímají ostatní lidé.
Konáte-li takto, nikdy nepůjdete nesprávným směrem.“
 
„A to je pro dnešek vše. Mějte se báječně během četby a studia tohoto poselství i po
té.“


